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1 Sammanfattande bedömning
EY har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Sörmland genomfört en granskning
med syftet att bedöma om landstingsstyrelsen har säkerställt efterlevnad av investeringsplanen, hållbarhetskraven och en god intern kontroll för fastighetsinvesteringarna.
Fullständiga revisionsfrågor med svar presenteras i slutet av granskningsrapporten.
Vår övergripande bedömning är att landstingsstyrelsen i huvudsak har säkerställt efterlevnad av investeringsplanen, hållbarhetskraven och en god intern kontroll för fastighetsinvesteringarna.
Vi noterar att det saknas en ändamålsenlig uppföljning av hållbarhetskraven i inköpspolicyns riktlinjer.
Avtalen med leverantörerna är skrivna så att hållbarhetskraven även ställs på underleverantörer. Vi noterar att det finns rutiner för regelbundna avstämningar med leverantörer, kontroller av projektkostnader samt tillgång till leverantörens ekonomisystem.
Det finns en fortlöpande rapportering av genomförandet av investeringsplanen till finans- och regionalutvecklingsutskottet. Om investeringsplanen inte kan följas lyfts
frågan enligt gällande delegationsordning för beslut om ökad budget eller ändrad planering.
Sammantaget borgar detta för att det i stort finns förutsättningar för att hantera fastighetsinvesteringarna enligt plan och med en god intern kontroll.
Granskningen föranleder att vi rekommenderar landstingsstyrelsen att prioritera fortsatt arbete med att:
► Vidareutveckla arbetet med intern kontroll och uppföljning för att framgent
hantera fastighetsinvesteringarna enligt plan och ställda krav. I det arbetet bör
beaktas att hållbarhetskrav inte följs upp internt och externt avseende byggentreprenader.

Stockholm den 8 mars 2018

Curt Öberg
EY

Jakob Hallén
EY

2

2 Inledning
Den reviderade tioåriga investeringsplanen syftar till att ta ett helhetsgrepp kring
landstingets investeringsbehov. En långsiktig strategi för investeringarna är avgörande för att kunna möta behoven av moderna vårdlokaler för framtidens vård. Det är
oerhört svårt att förutsäga hur den framtida hälso- och sjukvården kommer att se ut
men med utgångspunkt från dagens vårduppdrag och de förändringar och trender har
den investeringsplan som fastställdes av landstingsfullmäktige 2013 omarbetats avseende de tre somatiska sjukhusen och reviderade förstudier för dem har arbetats
fram. Utgångspunkten är att dessa investeringar ska möjliggöra nya arbetssätt, leda
till ökad effektivitet och trygga den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Det gör det även möjligt att möta de nya kraven kring arbetsmiljö, hygien och patientsäkerhet som dagens lokaler har stora brister i.
Sjukhusen i Sörmland byggdes under 60- och 70-talet och behoven av att modernisera lokalerna för att möta vårdens nya arbetssätt och lagkrav är stora. Grunden till
den tioåriga investeringsplanen är de tre reviderade förstudierna för Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.
Den tioåriga investeringsplanen är utarbetad i linje med miljö- och klimatprogrammet
och tidigare särskilt specificerade miljöinvesteringarna ingår i investeringssummorna.
2.1

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen har säkerställt
efterlevnad av investeringsplanen, hållbarhetskraven och en god intern kontroll för
fastighetsinvesteringarna.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

 Säkerställs att de hållbarhetskrav som finns i inköpspolicys och andra styrande
dokument efterlevs av leverantörer och underleverantörer?

 Är avtalen med leverantörerna skrivna så att kraven även ställs på underleverantörer och att landstinget har möjlighet att göra uppföljning av kraven?
 Säkerställs att strategiska fastighetsinvesteringar hanteras enligt plan och med
god intern kontroll?
 Vilka åtgärder vidtas om planen inte kan följas?
2.2

Revisionskriterier

 Reviderad tioårig investeringsplan
 Inköpspolicy
2.3

Ansvarig nämnd

Granskningen avser Landstingsstyrelsen.
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2.4

Avgränsning och genomförande

Denna granskning avser de projekt som ingår i den reviderade tioåriga investeringsplanen för landstinget Sörmland, vilket innefattar Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.
Granskningen har baserats på granskning av dokument samt intervjuer. De intervjuade har tagit del av rapportutkast för faktakontroll. Följande funktioner har intervjuats:



2.5

Chef FM-enheten
Inköpschef
Förkortningar

FM står för Facility Management, vilket är ett begrepp som åsyftar stödprocesser till
olika typer av kärnverksamhet. Dessa processer samlas till en och samma organisation med syftet att processerna ska styras och utvecklas i samma utsträckning som
kärnverksamheterna samt att kostnadseffektivitet och ökad kvalitet ska uppnås. FM
brukar vanligtvis inbegripa stödprocesser av teknisk natur; exempelvis transporter,
städning, post, underhåll, varuförsörjning m.m.
Enligt FM-enhetens verksamhetsplan handlar Facility Management ”om att få lokaler,
utrustningen i dem, samt att servicetjänsterna som erbjuds maximalt stödjer landstingets verksamheter för att på så vis bidra till en långsiktig effektivitet”.

3 Bakgrund – Reviderad tioårig investeringsplan
Landstingsfullmäktige godkände en tioårig investeringsplan 2013-10-22. Den reviderade tioåriga investeringsplanen beslutades av landstingsfullmäktige 2017-03-07.
3.1

Utgångspunkter vid framtagandet av tioårig investeringsplan

Arbetet med att revidera den tioåriga investeringsplanen genomfördes i nära samarbete mellan Hälso- och sjukvården, FM-enheten och Ekonomistaben. Grunden för
den reviderade investeringsplanen är reviderade förstudier per sjukhus. Som ett led i
processen har ett antal styrande dokument arbetats fram och fungerat som riktlinjer
för planeringen av de lokala lösningarna per sjukhus, exempelvis principer för dimensionering av mottagningsverksamhet, inriktning för operationsverksamheten samt
utformning av vårdavdelningar. Arbetsgrupperna har innehållit representanter från
klinikerna och arbetat med att ta fram utformningen av respektive kliniks lokalbehov
med utgångspunkt från de övergripande målområden som fastställdes av Landstingsstyrelsen i februari 2015 (LS-LED15-0002-6). Respektive verksamhetschef är ytterst
ansvarig för planeringsarbetet och har på de större klinikerna till sin hjälp en projektledare som lett, organiserat och planerat för arbetsgruppen på kliniken. Arbetsgrupperna har bestått av olika specialister, på t.ex. anestesiklinikerna har undersköterskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesiläkare, sektionsledare
och chefer varit representerade i arbetsgruppen.
3.2

Förstudier

Grunden till den tioåriga investeringsplanen är de tre reviderade förstudierna för Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Av förstudierna framgår
att ”verksamhetschefen är ytterst ansvarig för planeringsarbetet och har på de större
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klinikerna till sin hjälp en projektledare som leder, organiserar och planerar för arbetsgruppen på kliniken. Den fastställda förankringsprocessen med basenhetsråd
inom kliniken har och kommer att följas i det fortsatta arbetet”. Enligt förstudierna har
under hela processen berörda avdelningar haft möten med arkitekt och sjukhusansvarig lokalutvecklare. En facklig samverkansgrupp har tagit del av materialet på regelbundna möten under åren. Förankring av materialet har skett regelbundet med
Hälso- och sjukvårdsledningen. Arbetsmaterialet har också presenterats i olika forum
såsom chefsmöten, sjukhusråd och i specifikt sammansatta grupper.
I förstudien ingår planeringsförutsättningar med bakgrund, nuläge och problembeskrivning i befintliga lokaler, hygien, arbetsmiljö, sambandskrav, vårdutbud, ombyggnad under pågående verksamhet samt flexibilitet - byggnad och verksamhet. Förstudierna avslutas med en genomgång av verksamhetsfördelar samt areor och tider.
Förstudierna skrivs under av verksamhetsområdeschef verksamhets- och ledningsservice samt hälso- och sjukvårdschef.
3.3

Tidplan

Av den reviderade tioåriga investeringsplanen framgår att arbetet med genomförandet av investeringarna planeras ske parallellt på de tre sjukhusen. Fokus under 20172019 kommer vara på fortsatt projektering samt rivning och evakuering. Därefter startar de större byggnationerna som beräknas pågå till år 2021 för Kullbergska sjukhuset, 2022 för Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. På Mälarsjukhuset kommer arbetet med iordningställande av de tomställda ytorna att pågå till 2025.
3.4

Investeringar

Av den reviderade tioåriga investeringsplanen framgår att innehållet i investeringsförslaget innebär en total investering motsvarande 4438 mnkr, varav 4 275 mnkr i fastigheter och 163 mnkr i utrustning.
Nedanstående tabell visar strategiska fastighetsinvesteringar under perioden 20172026.
Objekt

Genomförda strategiska investeringar i
mnkr 2013-2016

Investeringar
i mnkr 20172026

Summa över
perioden

Mälarsjukhuset

118

1975

2093

Nyköpings lasarett

134

693

827

Kullbergska sjukhuset

119

466

585

Regionsjukhuset Karsudden

303

147

450

Nytt länsmuseum

139

181

320

Summa strategiska fastighetsinvesteringar

813

3462

4275

Fastighetsinvesteringarna och tillkommande utrustningsinvesteringar fördelar sig årsvis enligt den reviderade tioåriga investeringsplanen enligt bilden nedan. Grönt och
gult representerar den strategiska investeringsplanen, medan blått avser löpande
investeringar:
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4 Granskningsresultat
4.1

4.1.1

Säkerställs att de hållbarhetskrav som finns i inköpspolicys och andra
styrande dokument efterlevs av leverantörer och underleverantörer?
Inköpspolicy med riktlinjer

Landstingets inköpspolicy innehåller inga krav på hållbarhet. Till inköpspolicyn finns
riktlinjer vars syfte är att förtydliga inköpspolicyn och ge vägledning för hur Landstingens verksamhet ska genomföra inköp för att uppnå Landstingens strategiska mål (se
4.1.3 Mål och budget 2017-2019). Av riktlinjerna till inköpspolicyn framgår att Landstingens inköp och upphandlingar ”ska främja hållbar utveckling och bidra till miljömål
och goda levnadsförhållanden skapas för nuvarande och kommande generationer”.
Inköpspolicyns riktlinjer fastslår vidare att ”hållbarhetskrav avseende de sociala och
miljömässiga förhållandena vid inköp och upphandlingar beslutas inom ramen för
respektive kategoristrategi där även landstingens övriga policys och styrande dokument skall beaktas”.
Ekologisk hållbarhet
Av inköpspolicyns riktlinjer framgår att inköpsarbetet ska beakta miljömässiga konsekvenser där utgångspunkten är minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Miljöhänsyn
vid upphandling anges som en prioriterad fråga i landstingens miljöprogram eftersom
en stor del av miljöpåverkan är kopplad till användning av varor och tjänster.
Riktlinjerna fastslår därför att landstingen bland annat ska:
• handla med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete
• prioritera miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader vid inköp
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Inköpspolicyns riktlinjer fastslår att miljökraven ställs i överensstämmelse med Lagen
om offentlig upphandling och Miljöbalkens hänsynsregler. Miljökrav vägs samman
med andra relevanta krav såsom kvalitet, funktion, kostnad och säkerhet. I de fall
Miljöstyrningsrådet har upphandlingskriterier för aktuell upphandling ska dessa beaktas. Miljöpåverkan från upphandlingar ska bedömas i en prioriteringslista där de upphandlingar som har stor negativ miljöpåverkan prioriteras högst.
Ansvarsfördelning för att ställa miljökrav vid upphandling:
• Upphandlande verksamhetschefer ansvarar inom sitt verksamhetsområde för
att tillräcklig kompetens, ekonomiska och personella resurser finns för upphandling. Upphandlande verksamhet ansvarar för att följa upphandlingspolicy
och riktlinjer så att miljökrav ställs i enlighet med dessa.
• Inköp är experter och verksamheternas stödfunktion vid upphandling. Inköp
kontaktar miljöenheten för att ställa miljökrav i prioriterade upphandlingar eller
vid behov av miljöstöd.
• Miljöenheterna i respektive landsting är experter och ställer miljökrav i prioriterade upphandlingar. Miljöenheten bidrar i mån av resurser med miljökompetens i upphandlingar utöver de som är prioriterade.
Social hållbarhet
Av inköpspolicyns riktlinjer framgår att Landstingen i upphandling och inköp ska ta
hänsyn till sociala och etiska aspekter bland annat genom att:
• endast handla med leverantörer som betalar socialförsäkringsavgifter och
skatt i hemlandet
• ställa krav på arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i enlighet med
ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen
• använda upphandling för att främja social utveckling
• verka för att utförare av traditionell landstingsverksamhet på entreprenad skall
följa samma grunder för yttrandefrihet och meddelarfrihet gentemot sin personal som gäller för offentliganställda i motsvarande verksamhet enligt grundlag
och andra författningar, samt
• avtala om att utförare av traditionell landstingsverksamhet på entreprenad
skall följa samma grunder för offentlighet och sekretess för handlingar gentemot allmänheten som gäller i motsvarande offentlig verksamhet enligt grundlag och andra författningar, samt
• säkerställa att leverantörer har rutiner som säkerställer att tillämplig svensk
arbetslagstiftning, så som exempelvis arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen och arbetstidslagen efterlevs. Samma gäller de bestämmelser rörande ob- och övertidsersättningar, minimilöner och arbetstidsregler som
i förekommande fall regleras i rikstäckande kollektivavtal.
Ekonomisk hållbarhet
Av inköpspolicyns riktlinjer framgår att Landstingens inköp och upphandlingar ska
bidra till god ekonomisk hushållning.
4.1.2

Uppförandekod

En gemensam Uppförandekod finns för samtliga Sveriges regioner och landsting.
Uppförandekoden innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande som
ställs i samband med offentliga upphandlingar. Enligt inköpspolicyns riktlinjer beaktar
därför inköp social hänsyn vid samtliga annonserade upphandlingar, oberoende av
om det föreligger sociala eller miljömässiga risker i produktionen eller ej. Detta sker
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genom att bifoga Uppförandekoden som kontraktsbilaga vid upphandling samt genom
uppföljning av kontrakt. Varor och tjänster som levereras till landstingen ska vara
framställda under förhållanden som är förenliga med:
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• FN:s deklaration mot korruption
4.1.3

Mål och budget 2017-2019

I mål och budget 2017-2019 framgår att landstingets vision är att främja ”en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket är viktigt för att
utjämna sociala orättvisor och värna miljön för framtida generationer. Landstinget
bedriver ett framgångsrikt arbete för att minimera negativ påverkan på miljön och klimatet. Utsläpp till miljön är så små som möjligt.” Vidare medverkar Landstinget ”till att
skapa hållbar tillväxt så att fler människor får arbete och utbildning och väljer att bo i
Sörmland”.
Landstingsfullmäktige har i budget 2017-2019 fastställt fem strategiskt viktiga landstingsövergripande mål utifrån fem perspektiv. Det är dessa strategiska mål som åsyftas i inköpspolicyns riktlinjer.
Medborgarperspektivet
Strategiskt mål
• Landstinget bidrar till god livskvalitet, jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region
genom verksamhet som utmärks av god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och
delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län.
Personalperspektivet
Strategiskt mål
• Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare
som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Process- och förnyelseperspektivet
Strategiskt mål
• Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan.
Miljöperspektivet
Strategiskt mål
• Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade miljöaspekter.
Ekonomiperspektivet
Strategiskt mål
• Landstinget har en stark ekonomi i balans.
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Av mål och budget 2017-2019 framgår att ”landstinget Sörmland arbetar målmedvetet
för en hållbar utveckling där skadlig inverkan på miljö och klimat ska förebyggas och
minimeras för att säkra en hållbar hälsa för befolkningen idag och på lång sikt. Under
2017 ska landstinget Sörmland fortsätta arbetet med att bli miljöledande landsting och
aktivt medverka till att de regionala och nationella miljömålen uppnås.”
Miljöperspektivet i mål och budget beskriver hur landstingets verksamheter, i sitt dagliga och långsiktiga arbete, ska utformas för att minska och förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Prioriterade områden tydliggörs i Miljö- och klimatprogrammet.
4.1.4

Miljö- och klimatprogrammet 2014-2018

Sörmlands landstings Miljö- och klimatprogram, beslutat av landstingsfullmäktige
2013-06-11, styr miljöarbetet i alla landstingsfinansierade verksamheter fram till år
2018. Av miljö- och klimatprogrammet framgår att landstinget genom att uppnå tre
strategiska miljömål kan minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och i och med
det bidra till en positiv utveckling i Sörmland ur miljösynpunkt. De tre strategiska målen är:

 Landstinget arbetar med att minska negativ klimatpåverkan
 Landstinget arbetar med att minska miljöpåverkan från läkemedel och kemikalier

 Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete
Av miljö- och klimatprogrammet framgår att upphandling är ett viktigt verktyg för att
uppnå målen i miljö-och klimatprogrammet. Landstinget ska ta ansvar för att de tjänster och produkter som upphandlas inte skadar människa eller miljö. Genom att ställa
miljökrav och sociala krav i upphandling minskas andelen farliga kemikalier, energianvändningen och bidrar till utveckling och förbättring av materialval i produkter.
Landstinget ska arbeta med lönsamma investeringar och energieffektiviseringsåtgärder i befintliga lokaler och fastighetsrelaterade system i enlighet med de energideklarationer och inventeringar som genomförts. Ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete bygger på insatser i såväl drift och investeringar som samverkan mellan fastighetsförvaltning och verksamheterna som använder lokalerna.
Av investeringsplanen framgår att landstinget ställer krav på resurshushållning, avfallshantering och andra miljöaspekter under byggprojekt. Enligt uppgift är det kraven
i miljö- och klimatprogrammet som åsyftas i investeringsplanen.
4.1.5

Hållbarhetsberedning

Av mål- och budget 2017-2019 framgår att det finns en hållbarhetsberedning som
arbetar på landstingsstyrelsens uppdrag. Beredningen ansvarar för att bereda ärenden till landstingsstyrelsen kring det långsiktiga hållbarhetsarbetet med mänskliga
rättigheter, miljö- och klimatfrågor, inköp och upphandling samt folkhälsa. Beredningen ska även följa upp och utvärdera beslutade ärenden inom ovan nämnda områden.
4.1.6

Miljöbyggnad

Landstingets Sörmlands mål och budget 2017-2019 fastslår att ”landstinget står inför
ett decennium av mycket stora investeringar i sjukvårdsbyggnader. Patienters välbefinnande och medarbetares arbetsmiljö står i fokus för utformningen av nya och renoverade byggnader. Landstinget ställer höga krav gällande miljö och inomhusklimat
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och har beslutat om certifiering av större om- och nybyggnationer med målsättningen
Miljöbyggnad Guld. Systemet Miljöbyggnad bedöms utifrån tre huvudkategorier:
energi, innemiljö och material. Det innebär att landstinget väljer hållbara byggmaterial
och att skadliga kemikalier undviks. Byggnadstekniker, temperatur- och klimatsystem
väljs utifrån livscykelekonomiska analyser och minimerad negativ miljöpåverkan. Vid
rivning och byggnationer ska avfallsmängderna till deponi minimeras och material
återvinnas.”
Enligt beslut i landstingsstyrelsen 2014-05-06 § 53/14 ska nybyggnationer samt större
ombyggnationer utformas så att den färdiga byggnaden certifieras enligt miljöbyggnad nivå guld. Enligt beslutet finns möjlighet att göra avsteg från detta då aspekter i
miljöbyggnad guld inte går att samordna med byggnadens funktion. Eventuella avsteg
från nivå guld ska rapporteras till landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning. Enligt
investeringsplanen ”kommer kraven i miljöbyggnad guld att i absolut möjligaste mån
följas. Detta garanterar att hela byggprocessen sker med en hög miljöprestanda”.
4.1.7

Intern kontroll

I FM-enhetens internkontrollplan finns följande kontroller avseende hållbarhet:
Perspektiv

Internkontrollens syfte

Kontrollmål

Metod och
sammanställning av resultat

Utförare

Rapport

Processoch
förnyelse

Kontroll av
upphandlade
konsulter/entrepren
örer

Avvikelser kopplade
till ledningens genomgång för ledningssystemet framtagna

Berörda processledare inom
FM-enheten
tillfrågas via epost

Adm.
stöd/
FMenheten

Till FM-chef.
Rapporteras
i verksamhetsberättelse

Miljö

Lagefterlevnad

Genomgång av förelägganden om försiktighetsåtgärder, kontrollprogram, samt
övriga beslut och
bestämmelser inom
miljölagstiftningen

Sammanfattning
av landstingets
miljöenhets
viktigaste iakttagelser

Miljöenheten

Till FM-chef.
Rapporteras
i verksamhetsberättelse.

Av avrapporteringen av 2016 1 års internkontrollplan framgår att enheten för inköp har
svarat ja på frågorna om kontroll av upphandlad konsult/entreprenör har skett mot
Skatteverket samt om kreditupplysning har genomförts på berörda upphandlade
konsulter/entreprenörer under innevarande år (2016).
Beträffande miljökontrollen om lagefterlevnad skrivs en rapport som underlag till internkontrollen. Av rapporten framgår att FM generellt bör ”använda sig av krav i avtal,
för att själv uppfylla miljöbalkens krav på försiktighetsåtgärder och för att styra entreprenörer, konsulter och hyresgäster, m fl, i önskad riktning.” I övrigt rör rapporten
främst krav på hyresgäster, sanering av PCB och uppfyllande av miljöbalkens krav på
egenkontroll. Det finns ingenting i landstingets miljöenhets viktigaste iakttagelser som
behandlar hur de hållbarhetskrav som finns i inköpspolicys och andra styrande dokument efterlevs av leverantörer och underleverantörer i fastighetsinvesteringsprojekten.

1

Avrapporteringen av 2017 års intern kontrollplan är vid granskningen inte färdigställd
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4.1.8

Iakttagelser

I mål och budget samt miljö- och klimatprogram finns landstingets strategiska mål.
Inköpspolicyns riktlinjer ger vägledning för hur Landstingens verksamhet ska genomföra inköp för att uppnå Landstingens strategiska mål.
Av granskningen framgår att hållbarhetskraven i Sveriges regioner och landstings
uppförandekod följs upp nationellt. Enligt uppgift är det dessa hållbarhetskrav som
huvudsakligen ställs i upphandlingar. Byggentreprenader utgör dock inte något av de
riskområden där avtal följs upp nationellt genom skrivbordsrevision, kontorsrevision
eller fabriksrevision.
Enligt uppgift ska uppföljning av upphandlingarna från ett hållbarhetsperspektiv ske
av Landstinget Sörmlands Enhet för hållbar utveckling tillsammans med Inköp enligt
en prioriteringsordning och hållbarhetskrav i inköpspolicyns riktlinjer. Av granskningen
framgår dock att en sådan uppföljning av resursskäl sker i högst begränsad utsträckning.
Enligt ISO 14001:2015, är landstinget skyldigt att informera sina avtalspartners om
landstingets miljömål och att ställa miljökrav vid upphandlingar som syftar till att
uppnå dessa mål. Arbetssättet för att göra dessa avväganden, anges i anvisning Generella miljökrav i upphandling. Generella miljökrav på leverantör ställs i alla upphandlingar med undantag för när det kan anses oproportionerligt. Skrivelsen Miljöinstruktion - Generella miljökrav på leverantör och produkt läggs med av Inköp i deras
inköpsprocess. De generella kraven på leverantörer innebär att leverantören senast 6
månader efter avtalsstart ska ha ett system för att arbeta systematiskt med miljöfrågor. Systemet ska omfatta den verksamhet som utför den avtalade tjänsten och ska
minst inkludera följande delar;

 En införd policy som anger långsiktiga visioner för miljöarbetet
 Mål och åtgärder som omfattar alla betydande miljöaspekter och syftar till ständig förbättring

 Rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs

 Rutiner som säkerställer att organisationen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan, inklusive rutiner för att hantera avvikelser
 Årlig uppföljning av det egna miljöarbetet
 Att det finns en namngiven kontaktperson för miljöfrågor gentemot kund
 Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor
Kravet ställs som ett särskilt kontraktsvillkor. Förslag till verifikat är certifiering enligt
ISO 14001, EMAS-registrering eller eget dokumenterat system som uppfyller kraven
enligt punkterna ovan. Verifikat skall lämnas vid anmodan.
I granskningen har vi begärt in partneringkontrakt för påseende. Upphandlingen genomfördes innan nuvarande riktlinjer där Uppförandekoden ska bifogas i alla annonserade upphandlingar. Vid tiden för aktuell upphandling skickades uppförandekoden
endast med i prioriterade riskområden. Till följd av detta saknas uppförandekoden i
begärda kontrakt. Beträffande miljökrav ingår i den aktuella upphandlingen krav på att
leverantören ska ett miljöledningssystem enligt det i upphandlingen medskickade dokumentet Miljöinstruktion - Generella miljökrav på leverantör och produkt.
Av partneringskontraktet avseende de tre stora sjukhusen, MSE, KSK och NLN,
framgår under paragrafen övergripande mål med partnering att ”de övergripande målen med partnering är att planeringsförutsättningarna, genom en noggrann och systematisk projekteringsprocess vid varje beställning, ska bli goda så att kostsamma
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ändringar under byggskedet minimeras”. Vidare framgår att ”byggarbetsplatsen ska
ha en genomtänkt logistik som minimerar påverkan på miljö och den verksamhet som
bedrivs på eller i anslutning till Sjukhusen. Ett resurssnålt tänkande skall minimera
spill och begränsa mängden olika komponenter i byggandet”.
Partneringskontraktet fastslår under paragrafen utförande – kvalitets- och miljöarbete
att ”entreprenören skall i samråd med Beställaren även upprätta projektanpassad
miljöplan. Planen ska fastställas av Beställaren. Miljöplanen skall följa Beställaren
miljöplan med utgångspunkt i Beställarens miljökrav”.
4.1.9

Bedömning

Vår bedömning är att landstingsstyrelsen delvis har säkerställt att de hållbarhetskrav
som finns i inköpspolicys och andra styrande dokument efterlevs av leverantörer och
underleverantörer. Vi baserar vår bedömning på att det finns flera olika typer av hållbarhetskrav i upphandlingarna som leverantörerna ska efterleva men att det saknas
en ändamålsenlig uppföljning av kraven. Hållbarhetskrav i Sveriges regioner och
landstings uppförandekod följs inte upp avseende byggentreprenader. Vi noterar att
uppförandekoden inte bifogats med partneringkontraktet på grund av att rutinen att
bifoga uppförandekoden i samtliga upphandlingar ännu inte införts vid kontraktsskrivandet. Uppföljning av prioriterade upphandlingar från ett hållbarhetsperspektiv av
enheten för hållbar utveckling och inköp genomförs inte av resursskäl.
Uppföljning sker dock avseende miljöbyggnad guld - där eventuella avsteg från nivå
guld rapporteras till landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning - samt av kontroller
avseende hållbarhet i FM-enhetens internkontrollplan. Enligt ISO 14001:2015, är
landstinget skyldigt att informera sina avtalspartners om landstingets miljömål och att
ställa miljökrav vid upphandlingar som syftar till att uppnå dessa mål. I upphandlingen
av partneringkontraktet ingick krav på att leverantören skulle ha ett miljöledningssystem.
4.2

Är avtalen med leverantörerna skrivna så att kraven även ställs på underleverantörer och att landstinget har möjlighet att göra uppföljning av kraven?

Av inköpspolicyns riktlinjer framgår att öppenhet krävs för att kunna garantera att
Uppförandekoden följs. För att följa upp efterlevnaden hos leverantör och i underleverantörsled gör Sveriges Regioner och Landsting särskild avtalsuppföljning vad gäller
Uppförandekod för leverantörer. Detta sker exempelvis genom att begära in dokumentation, utföra revisioner på plats, granska och godkänna åtgärdsplaner och kontrollera implementeringen av dessa.
Inköp ansvarar för att bifoga Uppförandekoden i samtliga annonserade upphandlingar
och att registrera avtalet med leverantörsuppgifter i Uppföljningsportalen, det nationella verktyget för uppföljning vad gäller sociala krav. Via portalen kan Inköp ställa frågor till leverantören vid uppföljning av Uppförandekoden. Baserat på svaren fattas
sedan beslut om en grundligare uppföljning är nödvändig.
Beslut om nationella uppföljningar fattas av styrgrupp och expertgrupp inom nätverket
för Sociala krav i offentlig upphandling. Ansvaret för nationell uppföljning fördelas sedan ut på en ansvarig region alternativt landsting. Resultat av uppföljningen delas
sedan mellan samtliga landsting och regioner.
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4.2.1

Iakttagelser

Av partneringskontraktet framgår under ”varor och underentreprenörer samt konsulter” att ”beställaren skall informeras om stundande väsentliga inköp (t ex anbudsutvärdering och upphandling av underentreprenör och konsulter) och skall medverka i
och ha full insyn i leverans- och underentreprenadsavtal. Entreprenörens val av underentreprenörer och inköp av eller anskaffning av material och vara till väsentligt värde
skall ske i samråd med Beställaren. Beställaren skall därvid ha rätt att anvisa annan
underentreprenör eller leverantör om enighet inte kan nås”.
Intervjuer bekräftar att uppförandekodens krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande i samband med offentliga upphandlingar gäller såväl leverantörs- som underleverantörsled. Uppförandekoden gäller för alla typer av upphandlingar.
För att följa upp efterlevnaden hos leverantör och i underleverantörsled gör Sveriges
Regioner och Landsting särskild avtalsuppföljning vad gäller Uppförandekod för leverantörer. Som tidigare konstaterats utgör dock inte byggentreprenader något av de
riskområden som följs upp nationellt.
4.2.2

Bedömning

Vår bedömning är att avtalen med leverantörerna är skrivna så att kraven även ställs
på underleverantörer och att landstinget har möjlighet att göra uppföljning av kraven.
Vi grundar bedömningen i att det framgår av avtalen att landstinget ska informeras
om stundande väsentliga inköp och ska medverka i och ha full insyn i leverans- och
underentreprenadsavtal. Vidare gäller kraven på socialt och miljömässigt ansvarstagande i samband med offentliga upphandlingar i Sveriges regioner och landstings
uppförandekod såväl leverantörs- som underleverantörsled. Avseende byggentreprenader sker dock som tidigare noterats ingen uppföljning av uppförandekoden.
4.3

Säkerställs att strategiska fastighetsinvesteringar hanteras enligt plan
och med god intern kontroll?

Av mål och budget 2017-2019 framgår att landstingsstyrelsen halvårsvis ska återrapportera hur arbetet med den strategiska fastighetsplanen fortskrider. Rapporteringen
ska omfatta byggnation, anpassning och förändring av vårdverksamheterna samt
totala ekonomiska konsekvenser. Detta skedde fram till juni 2016 i form av statusuppdateringar som redovisade projekt som genomförts inom de strategiska investeringarna samt projekt vars genomförande planerades inom de närmaste månaderna.
Vidare redovisades även det ekonomiska utfallet för genomförda projekt samt en prognos för planerade projekt. Statusrapporteringen har upphört eftersom varje nytt enskilt fastighetsinvesteringsbeslut nu beslutas enligt landstingsstyrelsens delegationsordning och inte som tidigare då fastighetsinvesteringarna beslutades som en ram.
Enligt uppgift fyller statusrapporter på grund av detta inte längre någon funktion.
Enligt investeringsprocessens delprocess för uppföljning ska uppföljning av investeringar i landstinget samordnas med landstingets ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Uppföljningen ska visa hur investeringsverksamheten framskrider och
hur den ger förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. I
Landstinget Sörmlands delårsrapport 2017 finns återrapportering avseende de strategiska investeringarna. Enligt delårsrapporten är tidsförskjutningen i projekten fortfarande stor men beräknas kunna harmoniera bättre med den nya tidplanen enligt LFbeslutet. För 2017 beräknas budgeten och utfallet för de tre sjukhusen (MSE, NLN
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och KSK) hållas. Relativt stor tidsförskjutning gäller även för Länsmuseet, det är bara
Regionsjukhuset Karsudden som i stort sett följer den beräknade byggplanen.
Av förslaget till den reviderade tioåriga investeringsplanen för landstinget Sörmland
framgår att de omfattande investeringarna ställer höga krav på mycket god kontroll
och uppföljning i hela processen. En fortlöpande rapportering av genomförandet avseende tid och pengar redovisas enligt investeringsplanen vid finans- och regionalutvecklingsutskottet. Vid genomgång av finans- och regionalutvecklingsutskottets protokoll från 2017 kan vi konstatera att rapportering avseende fastighetsinvesteringar
och ekonomisk uppföljning skett vid möten den 8/3, 9/5, 15/8, 27/9, 21/11 och tidplan
för fastighetsinvesteringar den 27/9. Enligt uppgift sker rapporteringen genom information och ett bildspel.
FM-enheten har en intern rutin som kallas ”pärmen”. För varje byggprojekt skapar och
underhåller projektledarna en virtuell pärm innehållandes bl.a. en finansieringsplan,
budget och prognos. Rutinen ser likadan ut för varje projekt och genererar ett diarienummer för varje ärende. I pärmen finns tidplan för samtliga handläggare som arbetar
i projektet, tidplan finns även på övergripande nivå med entreprenören. Vid slutfasen
finns en checklista med slutåtgärder som ansvarig projektledare behöver gå igenom
och hantera för att det ska vara möjligt att stänga projektet.
Avtalsefterlevnad och avtal med leverantörer
Avtal med leverantörer i strategiska fastighetsinvesteringar hanteras av enheten Teknik och bygg. För de större fastighetsinvesteringar som denna granskning avser finns
partneringavtal. Utöver dessa förekommer även ramavtal samt direktupphandlingar
eller specifika upphandlingar.
Landstinget Sörmland har fem partneringavtal där entreprenörer upphandlats för
stora byggprojekt. Fyra av partneringavtalen har skrivits med NCC och ett har skrivits
med Skanska. I avtalen är löpande avstämningspunkter och kommunikationsrutiner
reglerade. I varje sådan upphandling finns det ett riktpris för den slutliga totalkostnaden vilket innebär att alla avvikelser från riktpriset blir tydliggjorda för beställaren. FMenheten gör även månatliga kontroller av de faktureringar som sker för att identifiera
avvikelser. Det finns en projektledargrupp som regelbundet bevakar avvikelser från
riktkostnaden. Det sker ingen uppföljning på delbelopp mot budget, FM-enheten förlitar sig på entreprenörens uppföljning. Istället har FM-enheten regelbundna avstämningsmöten med entreprenören där projektutgifterna redovisas.
I partneringkontrakten regleras vilka typer av avvikelser som är godkända av beställaren 2 samt vad som ingår i löpande, rörliga och fasta kostnader. Vid felaktig fakturering
kontaktas entreprenören och avdrag görs för det felaktigt fakturerade beloppet.
Byggprocessen är indelad i tre olika faser. Vid varje fas lämnas en budgetkostnad
från leverantören och enskilda kontrakt skrivs för respektive fas. Första fasen är en
program/budget-fas enligt ABK 09 3 och fas två behandlar huvudhandlingar/riktkostnad enligt ABK 09. Den tredje och sista fasen innefattar bygghandling/bygg/slutkostnad enligt ABT 06 4. Landstinget har möjlighet att vid var och en av

2

Exempel på sådana avvikelser är enligt strategisk inköpare om beställaren adderar delar i
beställningen, om nya myndighetskrav förorsakar tillägg i beställningen samt avvikelser som
inte kunnat förutsättas från leverantör.
3
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
4
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader.
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de olika faserna neka leverantörens bud och välja att upphandla det specifika delprojektet.
Tillgång till leverantörernas ekonomisystem
I partneringavtalen har beställaren (landstinget) full tillgång till leverantörens ekonomisystem och kan se vilka kostnader som sätts upp för olika åtgärder.
Enligt intervjuade har landstinget full tillgång till entreprenörernas ekonomisystem.
Det sker löpande kontroll av samtliga fakturor som skickas från entreprenörer med
partneringavtal. Varje månad ankommer dessutom alla fakturakopior till FM-enheten
på CD-skivor och USB-minnen. Dessa fakturakopior är originalverifikat från entreprenörernas underleverantörer. Kontrollen av fakturor utförs av FM-enhetens ekonom.
Enligt FM-chefen är detta förfarande säkrare än att ha tillgång till leverantörernas
ekonomisystem eftersom en sådan tillgång snabbt kan inskränkas. CD-skivor och
USB-minnen förvaras på FM-enheten. Projekten diarieförs när de är klara.
4.3.1

Iakttagelser

Enligt FM-chefen är investeringsplanen omöjlig att hålla utifrån ett 10-årsperspektiv.
Det sker ständiga ändringar av investeringsplanen och alla avtal är ännu inte spikade
vilket innebär att tidplanen inte heller ligger fast. Anbudskostnaderna är för tillfället
höga till följd av det höga trycket i byggsektorn, detta innebär att några projekt redan
har behövt skjutas på framtiden. Att hålla de ekonomiska ramarna uppges vara överordnat. FM-enheten bedömer om projekten kan fortgå enligt plan inom investeringsplanens ekonomiska ramar eller om ett projekt behöver stoppas eller skjutas på framtiden av ekonomiska skäl.
FM-chefen anser att FM-enheten har god kontroll över sina kostnader genom den
interna rutinen ”pärmen”, samt tillgång till leverantörernas ekonomisystem samt fakturakopior på CD-skivor och USB-minnen.
4.3.2

Bedömning

Vår bedömning är att strategiska fastighetsinvesteringar i allt väsentligt hanteras enligt plan och med god intern kontroll. Vi baserar vår bedömning på att det finns regelbundna avstämningar med leverantören och kontroller av projektkostnader. Det skrivs
enskilda kontrakt för respektive fas i processen och landstinget har möjlighet att vid
var och en av de olika faserna neka leverantörens bud och välja att upphandla det
specifika delprojektet. I partneringavtalen har landstinget full tillgång till leverantörens
ekonomisystem och kan se vilka kostnader som sätts upp för olika åtgärder. Att hålla
de ekonomiska ramarna uppges vara överordnat. Vi konstaterar att det, i enlighet
med investeringsplanen, finns en fortlöpande rapportering av genomförandet av investeringsplanen till finans- och regionalutvecklingsutskottet.
4.4
4.4.1

Vilka åtgärder vidtas om planen inte kan följas?
Iakttagelser

Om FM-enheten gör bedömningen att ett projekt inte kan fortgå enligt investeringsplanen lyfts frågan till landstingsdirektör, finans- och regionalutvecklingsutskottet,
landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige enligt delegationsordning. Där tas
ställning till om projektet ska genomföras med ökad budget eller skjutas på framtiden.
Med projekt avses varje enskilt investeringsobjekt som beslutas i enlighet med gäl15

lande delegationsordning. Enligt chefen för FM-enheten är det budgeterade medel
som styr, FM-enheten uppges inte ha möjlighet att överskrida budgeterade medel.
4.4.2

Bedömning

Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga rutiner och åtgärder om investeringsplanen inte kan följas.

5 Svar på revisionsfrågor
Delfråga

Svar

Säkerställs att de hållbarhetskrav
som finns i inköpspolicys och andra
styrande dokument efterlevs av leverantörer och underleverantörer?

Delvis. Det finns flera olika typer av hållbarhetskrav
i upphandlingarna som leverantörerna ska efterleva
men det saknas en ändamålsenlig uppföljning av
kraven. Hållbarhetskrav i Sveriges regioner och
landstings uppförandekod följs inte upp avseende
byggentreprenader. Vi noterar dessutom att uppförandekoden inte bifogats med partneringkontraktet
på grund av att rutinen att bifoga uppförandekoden
i samtliga upphandlingar ännu inte införts vid kontraktsskrivandet. Uppföljning av prioriterade upphandlingar från ett hållbarhetsperspektiv av enheten för hållbar utveckling och inköp genomförs inte
av resursskäl.
Uppföljning sker dock avseende miljöbyggnad guld
samt av kontroller avseende hållbarhet i FMenhetens internkontrollplan. Enligt ISO 14001:2015,
är landstinget skyldigt att informera sina avtalspartners om landstingets miljömål och att ställa miljökrav vid upphandlingar som syftar till att uppnå
dessa mål. I upphandlingen av partneringkontraktet
ingick krav på att leverantören skulle ha ett miljöledningssystem.

Är avtalen med leverantörerna
skrivna så att kraven även ställs på
underleverantörer och att landstinget
har möjlighet att göra uppföljning av
kraven?

Ja. Det framgår av avtalen att landstinget ska informeras om stundande väsentliga inköp och ska
medverka i och ha full insyn i leverans- och underentreprenadsavtal. Vidare gäller kraven på socialt
och miljömässigt ansvarstagande i samband med
offentliga upphandlingar i Sveriges regioner och
landstings uppförandekod såväl leverantörs- som
underleverantörsled. Avseende byggentreprenader
sker dock som tidigare noterats ingen uppföljning
av uppförandekoden.
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Säkerställs att strategiska fastighetsinvesteringar hanteras enligt plan och
med god intern kontroll?

I allt väsentligt. Det finns regelbundna avstämningar med leverantören och kontroller av projektkostnader. Det skrivs enskilda kontrakt för respektive
fas i processen och landstinget har möjlighet att vid
var och en av de olika faserna neka leverantörens
bud och välja att upphandla det specifika delprojektet. I partneringavtalen har landstinget full tillgång till leverantörens ekonomisystem och kan se
vilka kostnader som sätts upp för olika åtgärder. Att
hålla de ekonomiska ramarna uppges vara överordnat. Vi konstaterar att det, i enlighet med investeringsplanen, finns en fortlöpande rapportering av
genomförandet av investeringsplanen till finansoch regionalutvecklingsutskottet.

Vilka åtgärder vidtas om planen inte
kan följas?

Om FM-enheten gör bedömningen att ett projekt
inte kan fortgå enligt investeringsplanen lyfts frågan
till landstingsdirektör, finans- och regionalutvecklingsutskottet, landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige enligt delegationsordning. Där tas ställning till om projektet ska genomföras med ökad
budget eller skjutas på framtiden. Med projekt avses varje enskilt investeringsobjekt som beslutas i
enlighet med gällande delegationsordning. Enligt
chefen för FM-enheten är det budgeterade medel
som styr, FM-enheten uppges inte ha möjlighet att
överskrida budgeterade medel.
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