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Bolag

AB Dalatrafik
Ägandet av AB Dalatrafik överfördes per 2018-01-01 
till Region Dalarna. Verksamheten har därefter flyt-
tats över till Region Dalarna och den nya kollektiv-
trafikförvaltningen.

2019 2018

Ägarandel % 100 100
Regionbidrag mnkr - -
Resultat tkr -417 -1718
Balansomslutning mnkr 158 192
Eget kapital inkl reserver tkr 26 26
Soliditet % 16.3 14
Medeltal anställda antal 0 0

Dalatrafik Service AB 
Dalatrafik Service AB förvaltar cirka 20 bussdepåer 
och bussterminaler för busstrafiken inom länet. Fö-
retaget är ett helägt dotterföretag till AB Dalatrafik. 

2019 2018

Ägarandel % 100 100
Regionbidrag mnkr - -
Resultat kkr -7 -60
Balansomslutning kkr 146 115 149 538
Eget kapital inkl reserver kkr 17 573 17 580
Soliditet % 12 12
Medeltal anställda antal 0 0

AB Dalaflyget
Verksamheten omfattar huvudmannaskap med drif-
tansvar för Dala Airport i Borlänge och Mora/Siljan 
flygplats.

Lokaler samt start- och landningsbanor hyrs av Dala 
Airport AB respektive Mora kommun. Bolaget har 
sitt säte i Borlänge och ägs av Region Dalarna, 32 
procent, samt kommunerna Borlänge 34 procent, 
Mora 23 procent, och Falun 11 procent.

2019 2018

Ägarandel % 32 32
Regionbidrag mnkr 9 8
Resultat tkr 0.4 0.3
Balansomslutning mnkr 24 26
Eget kapital mnkr 1 1
Soliditet % 4 4
Medeltal anställda antal 30 32

Dala Airport AB

2019 2018

Ägarandel       % 41 41
Regionbidrag mnkr - -
Resultat tkr 435 100
Balansomslutning mnkr 42 39
Eget kapital mnkr 25 28
– varav reservfond mnkr 3 3
Soliditet % 68 71
Medeltal anställda antal - -

Flygplatserna utgör en viktig samhällstillgång när 
det gäller ambulansflyget genom att möjliggöra för 
sjuk- och organtransporter med drygt 200 start och 
landningar till/från Borlänge och Mora under 2019. 
 
Älvdalens utbildningscentrum AB

20191 20182

Ägarandel       % 73 75
Resultat mnkr -3 -2
Balansomslutning mnkr 20 25
Eget kapital mnkr 12 15
– varav fritt eget kapital mnkr 10 13
Soliditet % 64 62
Medeltal anställda antal 64 65

1) Räkenskapsår 2018-07-01-2019-06-30 
2) Räkenskapsår 2017-07-01-2018-06-30

Älvdalens utbildningscentrum AB bildades 2011. 
Bolaget ägs av Regionen med 75 procent och Älv-
dalens kommun med 25 procent. Verksamheten 
omfattar gymnasieutbildningar, yrkeshögskola samt 
uppdragsutbildningar. Till verksamheten hör också 
servicefunktionerna internat, måltidsservice, lokal-
vård, fastighetsservice, verkstad och skogsavverk-
ning. Totala antalet gymnasieelever uppgick till 258 
elever vid läsårets början (jmf med 242 föregående 
år).

Resultatet för verksamhetsåret 18/19 blev som 
förväntat ett underskott. Inför de kommande verk-
samhetsåren finns från styrelsen och verksamhets-
ledningen en gemensam och uttalad målbild om 
en tydlig ökad tillväxt på tre till fyra års sikt. Detta 
innebär ekonomiska satsningar som påverkar resul-
tatet negativt till att börja med, men i takt med ett 
ökat elevantal vänder utvecklingen till ett planerat 
positivt resultat från verksamhetsåret 20/21.
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Transitio
Transitio ägs av 20 regioner och kollektivtrafikmyn-
digheter från Skåne till Norrbotten.

Transitio står inte bara för de tåg som ägarna behö-
ver för sin trafik utan fungerar också som en kun-
skapspartner och resurs inom järnvägsområdet. För 
ägarna är den samlade kunskap och erfarenhet som 
finns i Transitio ett stöd och en kvalitetssäkring.
På uppdrag av ägarna säkerställer Transitio att de 
kan tillhandahålla resandealternativ genom regio-
nal tågtrafik i sina respektive län/regioner. Ägarna 
väljer om de vill anskaffa fordon genom bolaget och 
utnyttja bolagets tjänster eller om de vill utföra detta 
inom den egna verksamheten.

2019 2018

Ägarandel % 5 5
Regionbidrag mnkr 0 0
Resultat tkr -381 66
Balansomslutning tkr 3 965 3 210
Eget kapital inkl reserver tkr 19 273 19 654
Soliditet % 0.8 0.6
Medeltal anställda antal 18 18

Tåg i Bergslagen
Tåg i Bergslagen grundades år 2000 men trafik-
starten var 2001. Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till 
lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, 
Region Gävleborg samt Region Dalarna. Avsikten 
med Tåg i Bergslagen är att knyta samman de fyra 
Bergslagslänen Örebro, Västmanlands, Dalarnas och 
Gävleborgs län. Genom förbättrad samordning mel-
lan tågen och länstrafikbolagens bussar har det blivit 
enklare att resa till och från orter i hela Bergslagen. 
Idag körs 23 Regional tåg samt fem X-14 fordon som 
hyrs av AB Transitio – ovannämnda fordonsbolag 
som ägs gemensamt av Sveriges Regioner (förutom 
Gotland).

2019 2018

Ägarandel % 25 25
Regionbidrag mnkr 0 0
Resultat tkr 72 1 163
Balansomslutning tkr 88 448 65 440
Eget kapital inkl reserver tkr 5 717 5 645
Soliditet % 6 9
Medeltal anställda antal 6 6

Stiftelser

Stiftelsen Dalarnas Museum 
 

2019 2018

Regionbidrag mnkr 19 19
Resultat tkr 4 602 2 753
Balansomslutning mnkr 35 23
Eget kapital inkl reserver mnkr 11 6
Soliditet % 30.7 27
Medeltal anställda antal 39 44

Dalarnas museum har som stiftare Regionen och 
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Stif-
telsens uppdrag är att förvalta stiftelsens samlingar 
och fastigheter och hålla dem tillgängliga för all-
mänheten. Stiftelsen ska bedriva och främja kultur-
minnesvård och museal verksamhet liksom annan 
närstående kulturell verksamhet. 

Stiftelsen Länsteatern i Dalarna

2019 2018

Regionbidrag mnkr 21 19
Resultat tkr 1 680 -948
Balansomslutning mnkr 17 14
Eget kapital inkl reserver mnkr 11 10

Soliditet % 65.1 68
Medeltal anställda antal 32 32

Stiftare och ensam huvudman är Regionen som årli-
gen prövar stiftelsens medelsbehov och tillskjuter ett 
årligt bidrag. Stiftelsen har ett allmännyttigt syfte som 
innebär att i första hand bedriva teaterverksamhet 
inom länet samt ge stöd till länets amatörverksamhet. 
Stiftelsen producerar och framför tal- och skolteater 
i Falun och turnerar med uppsökande verksamhet i 
länet. 

Stiftelsen Musik i Dalarna

2019 2018

Regionbidrag mnkr 20 20
Resultat tkr 732 -1 833
Balansomslutning mnkr 10 11
Eget kapital inkl reserver mnkr 5 4
Soliditet % 48.4 38
Medeltal anställda antal 42 45

Stiftelsen har till ändamål att bedriva musikverk-
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samhet i Dalarna i enlighet med avtal tecknat 
1986 mellan Regionen och svenska staten.  Region 
Dalarna är huvudman. Bidragsgivare är Statens 
Kulturråd samt Regionen och i mindre omfattning 
länets kommuner. Musik i Dalarna är sedan 2010 
huvudman för den eftergymnasiala kompletterande 
utbildningen (KU) i musik vid Musikkonservatoriet 
i Falun och från och med 1 april 2017 är Musik i Da-
larna även huvudman för Dalapop, ett kompetens- 
och resurscenter för populärmusikområdet.

Stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (Dfr)
Dalarnas forskningsråd är en stiftelse som bildades 
1981 för att stärka utvecklings- och forskningsarbetet 
med Regionen som huvudman. 2011 beslutades att 
samordna verksamheten med Högskolan Dalarna 
och forskningsverksamheten övergick därför till 
högskolan från sommaren 2012. Regionfullmäktige 
beslutade i april 2014 om avveckling av Dfr. Arbe-
tet med avvecklingen pågår och beräknas vara helt 
avslutat under 2020.

Kommunalförbund

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans SLA
Region Värmland och Region Dalarna bildade under 
2014 ett kommunalförbund för att bedriva ambu-
lanshelikopterverksamhet. Under 2015 anslöts Väs-
tra Götalandsregionen och under 2016 även Region 
Uppsala till kommunalförbundet. 

Ändamålet med kommunalförbundet är att ansvara 
för och driva ambulanshelikopterverksamhet och 
annan därtill anknuten verksamhet för medlem-
marna.

I Region Dalarna har ambulanshelikoptern varit i 
operativ drift sedan april 2016. 

Region Dalarna har betalat 36,3 mnkr i ägarbidrag 
till kommunalförbundet för 2019.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA
Svenskt Ambulansflyg bildades under 2016 och 
förbundets medlemmar består av samtliga Regioner, 
det ankommer därvid förbundet att bland annat 
upphandla, äga och finansiera egna ambulans-
flygplan, upphandla och samordna flygambulans-
tjänst, samordna beställningar och genomförande 

av flygambulanstjänst, samordna och effektivisera 
inköp och drift av medicintekniska produkter, samt 
tillhandahålla sjukvårdspersonal. Varje medlem har 
tillskjutit en krona per regioninvånare som andels-
kapital, för Dalarnas del 279 tkr.

Gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för varuförsörjning
Den gemensamma nämnden för varuförsörjning är 
ett samarbete mellan regionerna i Uppsala, Sörm-
land, Örebro, Västmanland samt Dalarna. Region 
Uppsala är värdregion. Syftet med samarbetet är att 
främja regionernas möjligheter att tillvarata volym- 
och resursfördelar inom upphandling, depåhållning 
och distribution av förbrukningsvaror och andra 
varor av förbrukningskaraktär.

Dalarnas kostnader för logistik och upphandling till 
Varuförsörjningen uppgår till cirka 14 mnkr 2019.

Gemensam nämnd för språktolk
förmedlingsverksamhet
Region Dalarna och Borlänge kommun bildade 
under 2013 en gemensam nämnd för språktolkför-
medling. Verksamheten regleras i nämndens reg-
lemente samt i ett samverkansavtal. Nämnden ska, 
inom ramen för den kommunala kompetensen och 
självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmed-
lingstjänster. Borlänge är värdkommun. Nämnden 
har från juni 2015 utökats med ytterligare åtta dala-
kommuner. Efter beslut i samtliga fullmäktigen så 
anslöt sig ytterligare tre dalakommuner till Språk-
tolknämnden i Dalarna från 1 januari 2018.

Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som 
behärskar över 75 olika språk. De största behoven av 
tolkning finns inom följande språk: arabiska, soma-
liska och tigrinja. Förmedlingens tolkuppdrag har 
under året minskat med 337 uppdrag till drygt 56 
300 (56 393). 

Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten be-
drivs enligt självkostnadsprincipen. Verksamhetens 
ekonomiska omslutning uppgick 2018 till 38,2 mnkr.

Gemensam nämnd för kostsamverkan  
med Mora kommun
Region Dalarna samverkar med Mora kommun i en 
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gemensam nämnd, med Regionen som värdkom-
mun. Nämnden ansvarar för produktion av mat till 
patienter vid Mora lasarett och till brukare inom den 
kommunala äldreomsorgen.  Verksamheten beskrivs 
mer ingående i avsnitt ”Kostsamverkan Mora” i 
förvaltningsberättelsen.

Hjälpmedelsnämnd Region Dalarna
Region Dalarna och länets kommuner har från och 
med 2014 en gemensam nämnd för samverkan inom 
hjälpmedelsområdet, Regionen är värdkommun. 

Övriga åtaganden

Kommunalförbundet Region Dalarna
Kommunalförbundet Region Dalarna är under av-
veckling då kommunalförbundet gått in i Region 
Dalarna from 2019-01-01. Verksamheten som fanns i 
kommunalförbundet flyttades då över till den regio-
nala utvecklingsförvaltningen inom Region Dalarna. 
I september fattade regionfullmäktige beslut att 
förvärva aktierna i Kommunernas Hus AB som tidi-
gare ägdes av kommunalförbundet Region Dalarna. 
Under december förvärvade regionen fastigheten 
Sjöbotten 3 från bolaget. I och med den transak-
tionen bedriver bolaget Kommunernas Hus ingen 
verksamhet och bolaget kommer att avvecklas.  

FINSAM – samordning av rehabiliteringsinsatser
I enlighet med lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ingår Region Dalarna i sju 
samordnings- förbund, FINSAM, i länet. I samord-
ningsförbunden ingår Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, kommuner och Regionen. FINSAMs 
uppgifter är att besluta om mål och riktlinjer för 
finansiell samordning samt stödja samverkan av 
rehabiliteringsinsatser.

Enligt lagen om finansiell samordning ska Försäk-
ringskassan bidra med hälften av medlen, Regionen 
med en fjärdedel och den eller de kommuner som 
deltar med en fjärdedel. Under 2019 har Region 
Dalarna finansierat FINSAM-förbunden med ca 6,7 
mnkr.

Regionala Forskningsrådet (RFR)
RFR har bedrivit sin verksamhet sedan 2007. Bak-
grunden till bildandet av RFR är en rekommenda-
tion från samverkansnämnden för Uppsala/Örebro 

sjukvårdsregion att bilda ett forskningsråd som 
genom utdelning av anslag till forskningsprojekt ska 
stärka den kliniska och patientnära forskningen i re-
gionen. I RFR ingår Region Uppsala, Region Örebro, 
Region Sörmland, Region Värmland, Region Dalar-
na och Region Gävleborg. Region Dalarna hade fram 
till och med 2012 ansvarat för administration och 
ekonomi. År 2013 skrevs ett nytt avtal som innebar 
att administrationen för RFR flyttades från Region 
Dalarna till Gävleborg. Nytt avtal har skrivits från 
och med januari 2019 till och med december 2024, 
med omprövning efter tre år. Region Gävleborg fort-
sätter i och med detta avtal sköta administrationen. 
Avtalet innebär ett oförändrat ekonomiskt åtagande 
för Dalarnas del, 1,5 mnkr årligen.
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