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Landstingsstyrelsens beslut
Svaret till revisionen godkänns.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
EY har på uppdrag av lekmannarevisionen genomfört en granskning för att ta reda
på om landstingsstyrelsen säkerställt investeringsplanens efterlevnad av
hållbarhetskraven och god intern kontroll för fastighetsinvesteringarna.
Granskningsrapporten pekar på att fastighetsinvesteringarna i all väsentlighet
hanteras väl.
När det gäller hållbarhetskraven gör EY bedömningen att landstingsstyrelsen
delvis har säkerställt att kraven efterlevs. Granskningen pekar på att rutiner för
övriga hållbarhetskrav behöver utvecklas. Revisionsrapporten betonar också
vikten av att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet
med intern kontroll och uppföljning för att hantera de ökande investeringarna de
kommande åren.
Svaret i sammandrag handlar om hållbarhetskrav i samband med upphandling där
enheten för hållbar utveckling rutinmässigt fångar upp de upphandlingar som
påverkar mest, för att sätta särskilda hållbarhetskrav.
Ny rutin förutom generella krav miljökrav är att inköp särskilt följer upp
upphandlingar som avser transporter och medicinteknisk utrustning.
Akuta upphandlingar som inte ingår i planen ska alltid skickas till enheten för
hållbar utveckling för bedömning.
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Svaret till revisionen innehåller också förklaringar kring utvecklad internkontroll
genom upphandling av systemstöd för fastighetsinvesteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-05-30
Svar på granskningsrapport
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till
Gustaf Wachtmeister, lekmannarevisionen
Ann-Charlotte Adolfsson, internrevisionen
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef verksamhets- och ledningservice
Magnus Andersson, enhetschef FM-enheten
Teemu Lehtimäki, inköpschef
DU-nämnden
Akten
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Tony Engström
Enheten för Investerings- och Bolagsstyrning
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MÖTESD AT UM

Landstingsstyrelsen

2018-06-12

Svar på granskningsrapport om genomförande av
investeringsplanen
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens beslut
Svaret till revisionen godkänns.
Ärendet
EY har på uppdrag av lekmannarevisionen genomfört en granskning för att ta reda
på om landstingsstyrelsen säkerställt investeringsplanens efterlevnad av
hållbarhetskraven och god intern kontroll för fastighetsinvesteringarna.
Granskningsrapporten pekar på att fastighetsinvesteringarna i all väsentlighet
hanteras väl.
När det gäller hållbarhetskraven gör EY bedömningen att landstingsstyrelsen
delvis har säkerställt att kraven efterlevs. Granskningen pekar på att rutiner för
övriga hållbarhetskrav behöver utvecklas. Revisionsrapporten betonar också
vikten av att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet
med intern kontroll och uppföljning för att hantera de ökande investeringarna de
kommande åren.
Svaret i sammandrag handlar om hållbarhetskrav i samband med upphandling där
enheten för hållbar utveckling rutinmässigt fångar upp de upphandlingar som
påverkar mest, för att sätta särskilda hållbarhetskrav.
Ny rutin förutom generella krav miljökrav är att inköp särskilt följer upp
upphandlingar som avser transporter och medicinteknisk utrustning.
Akuta upphandlingar som inte ingår i planen ska alltid skickas till enheten för
hållbar utveckling för bedömning.
Svaret till revisionen innehåller också förklaringar kring utvecklad internkontroll
genom upphandling av systemstöd för fastighetsinvesteringar.
Beslutsunderlag
Svar på granskningsrapport
Granskningsrapport
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Beslutet expedieras till
Gustaf Wachtmeister, lekmannarevisionen
Ann-Charlotte Adolfsson, internrevisionen
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef verksamhets- och ledningservice
Magnus Andersson, enhetschef FM-enheten
Teemu Lehtimäki, inköpschef
DU-nämnden
Akten
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Svar på granskningsrapport om genomförande av
investeringsplanen
Beträffande hållbarhetskrav kopplat till inköp och upphandling har rutin införts
där Enheten för hållbar utveckling, i sin roll som hållbarhetssamordnande, vid
uppdatering av aktuell investeringsplan går igenom planen i syfte att fånga de
upphandlingar som påverkar mest och därmed utmanar hållbarhetsfrågorna i
störst grad. Enheten går in och sätter särskilda hållbarhetskrav för dessa
upphandlingar, samt följer upp resultatet av upphandlingarna.
Ny rutin förutom generella krav miljökrav är att Inköp följer särskilt upp
upphandlingar som avser transporter och medicinteknisk utrustning.
När det gäller mer akuta upphandlingar som inte finns med i investeringsplanen
ska samtliga tillkommande upphandlingar skickas till Enheten för hållbar
utveckling för bedömning av hållbarhetskraven och för uppföljning.
I syfte att stärka kontrollen av fastighetsinvesteringarna infördes 2017 en rutin för
uppföljning av fastighetsinvesteringarna där effektmålen definieras och följs upp
efter beslutad tidshorisont. Syftet är att främja nyttan av investeringarna, både vid
planering, samt analys av verklig effekt. De första uppföljningarna enligt rutinen
startar under 2018.
En avgörande skillnad i utvecklingen av intern kontroll och uppföljning av
fastighetsinvesteringarna är införande av systemstöd för projekt. En förstudie har
genomförts under kvartal 1 som visar vägen för lösning som även ska passa
projekthantering för övriga verksamheter och landstinget i stort. Systemet ska
integreras med exempelvis ekonomisystem, dokumenthanteringssystem och
ritningssystem. Förberedelser för upphandling pågår.
Internkontroll utvecklas även generellt under året, och därmed
fastighetsinvesteringar, i ljuset av att landstingets ledningssystem utvecklas med
ett mer sammanhållet arbetssätt och metodstöd kring internkontrollarbetet.
På landstingsstyrelsens vägnar
Monica Johansson
Ordförande
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