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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 
och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 
övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 
tar sitt revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstings-
revisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisions-
kontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev 
Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  
e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se.
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 Landstingsstyrelsen 
 
 
 
Projektrapport 13/2011 
Avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms 
läns sjukvårdsområde  
 
 
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-02-21 överlämna rapporten till 
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2012-04-27.  
 
Revisionen har granskat om Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde 
genomför en aktiv avtalsuppföljning som säkerställer att villkor efterlevs.   
 
Revisorerna vill framhålla att landstingsstyrelsen bör förtydliga vad som avses med begreppet en 
aktiv avtalsuppföljning som återfinns i landstingets upphandlingspolicy. Av landstingets policy och 
riktlinjer för upphandling kan utläsas att landstingets avtal aktivt ska följas upp, såväl inom 
verksamheten som övergripande på koncernnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i 
avtalet och krav som ställts vid upphandlingstillfället. Någon utveckling eller några förtydliganden 
av vad detta innebär har inte gjorts varken centralt eller lokalt.  
 
Avtalsuppföljningen vid de granskade verksamheterna behöver förbättras. Ett tydligt uttalat 
uppföljningsansvar inom verksamheterna, utarbetade metoder för en systematisk uppföljning och 
resurser för denna uppgift skulle säkerställa att landstinget får varor och tjänster i enlighet med 
avtalade villkor.  
 
Att sju nämnder/styrelser i landstingets upphandlingsbokslut för 2010 uppger att de inte har en 
organisation för aktiv avtalsuppföljning bör föranleda att åtgärder vidtas antingen centralt eller av 
berörda verksamheter.     
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Kenneth Strömberg 
ordförande    Susanne Kangas 
    bitr. revisionsdirektör 
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Danderyds sjukhus AB 
Stockholms läns sjukvårdsområde 
 
 

 Projektrapport 13/2011 
Avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns 
sjukvårdsområde 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-02-21 överlämna rapporten till styrelser-
na för Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde för yttrande senast 2012-
04-27.  
 
Revisionen har granskat om Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde ge-
nomför en aktiv avtalsuppföljning som säkerställer att villkor efterlevs. Granskningen har visat 
att avtalsuppföljningen vid de granskade verksamheterna behöver förbättras.  
 
Revisorerna vill framhålla att styrelserna för Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårds-
område bör utveckla sina rutiner och metoder i syfte att åstadkomma en mer systematisk uppföljning 
av avtal.  
 
Danderyds sjukhus AB bör anpassa innehållet i sina avtal till de varor och tjänster som ska upphand-
las, t.ex. i syfte att få uppföljningsbara krav. Endast krav som är aktuella i det enskilda avtalet bör 
finnas med, i syfte att skapa ökad tydlighet både för köparen och för leverantören.  
 
Stockholms läns sjukvårdsområde bör tydliggöra var i organisationen ansvaret ligger för upp-
följning av ingångna avtal. Det bör vara tydligt uttalat vilka olika funktioner inom organisation-
en som ansvarar för att följa upp olika delar av de avtal som vänder sig till fler verksamheter, 
men som upphandlats centralt inom nämnden.  
 
Stockholms läns sjukvård område uppger i landstingets upphandlingsbokslut för 2010 att de inte 
har en organisation för aktiv avtalsuppföljning, vilket bör föranleda att åtgärder vidtas av berörd 
verksamhet. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Göran Hammarsjö 
Ordförande    Agneta Fohlström 
    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om Danderyds sjukhus AB (DSAB) och 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) genomför en aktiv avtals-
uppföljning som säkerställer att avtalade villkor efterlevs. Revisionen har 
vidare granskat hur begreppet ”aktiv avtalsuppföljning” från landstingets 
policy för upphandling definieras och tolkas av landstingsstyrelsen, DSAB 
och SLSO.  
 
Revisionen kan konstatera att det inte finns en samstämmighet kring vad som 
avses med en aktiv avtalsuppföljning. Varken landstingets policy eller dess 
riktlinjer för upphandling ger någon direkt vägledning. Det finns inga riktlinjer, 
rutiner eller liknande centralt inom de granskade verksamheterna om hur 
uppföljning ska ske av aktuella avtal. Revisionen anser att landstingsstyrelsen 
bör förtydliga vad som avses med en aktiv avtalsuppföljning. En aktiv 
uppföljning bidrar till att säkerställa att varor och tjänster levereras i enlighet 
med de villkor som parterna har kommit överens om. En utvecklad 
avtalsuppföljning bidrar också till att skapa trovärdighet för de krav och villkor 
som landstinget ställer i sina upphandlingar.  
 
Att sju nämnder/styrelser i landstingets upphandlingsbokslut för 2010 uppger 
att de inte har en organisation för aktiv avtalsuppföljning bör, enligt revisions-
kontorets mening, föranleda att åtgärder vidtas antingen centralt eller av 
berörda verksamheter.     
 
Genomförd granskning visar att DSAB och SLSO har fokuserat på upphand-
lingsprocessen medan insatser avseende uppföljning av avtal har fått stå 
tillbaka. Revisionen kan konstatera att ingen av de granskade verksamheterna 
följer upp alla de krav som ställs i avtalen. Revisionen vill framhålla att alla 
krav som ställs i en upphandling är kostnadsdrivande. De granskade verksam-
heterna bör därför inte ställa fler krav än de har möjlighet och avsikt att följa 
upp. För ett avtal som uppfattas som transparent och tydligt av avtalets bägge 
parter föreligger mindre risk för tolkningsproblem och tvister.  
 
Genomförd granskning visar att DSAB har en tydlig ansvarsfördelning 
avseende avtalsuppföljning av de sjukhusgemensamma serviceavtalen. 
Granskningen visar att avtalslydelsen i de granskade avtalen vid DSAB i 
många delar är så generellt utformad så att uppföljningen försvåras. DSAB 
använder sig av mer eller mindre standardiserade avtalsmallar. Enligt 
revisionens bedömning är det bl.a. lättare att följa upp avtal som är direkt 
anpassade till den vara eller tjänst som avtalet avser.  
 
Granskningen visar att det är oklart var ansvaret för uppföljning av avtal ligger 
inom SLSO. Någon mer systematiskt uppföljning saknas och de insatser som 
görs har ofta karaktären av att problem får lösas när de dyker upp. Det bör vara 
tydligt vilka olika funktioner inom organisationen som ansvarar för att följa 
upp olika delar av de avtal som vänder sig till fler enheter inom SLSO, men 
som upphandlats centralt inom nämnden.         
 
De leverantörer som har intervjuats uppger var för sig att affärsrelationen med 
företrädare för de granskade verksamheterna fungerar mycket bra. Leveran-
törerna betonar likafullt att tydliga avtal är en viktig förutsättning för en 
systematisk uppföljning och att det är viktigt för dem att landstinget genomför 
en sådan uppföljning av avtalen.   
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Rekommendationer:  

• Landstingsstyrelsen bör förtydliga vad som avses med en aktiv 
avtalsuppföljning. Verksamheterna inom landstinget bör ges information 
om vilka moment som normalt bör ingå i en uppföljning som ska 
säkerställa att avtalade villkor efterlevs.  

 
• Styrelserna för DSAB och SLSO bör utveckla sina rutiner och metoder i   

syfte att åstadkomma en mer systematisk uppföljning av ingångna avtal.  
 
• Styrelsen för DSAB bör anpassa innehållet i sina avtal till de varor och 
 tjänster som ska upphandlas, t.ex. i syfte att få uppföljningsbara krav.  

Endast krav som är aktuella i det enskilda avtalet bör finnas med, i syfte 
att skapa ökad tydlighet både för köparen och leverantören.  

  
• Styrelsen för SLSO bör tydliggöra var i organisationen ansvaret ligger  

för uppföljning av ingångna avtal. Det bör vara tydligt uttalat vilka olika 
funktioner inom organisationen som ansvarar för att följa upp olika delar 
av de avtal som vänder sig till fler enheter inom SLSO, men som 
upphandlats centralt inom nämnden.         

 
 

2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Ansvaret för att genomföra upphandlingar är delat mellan landstingets 
nämnder och styrelser. Vid sidan av upphandlingsorganisationen inom 
landstingsstyrelsens förvaltning (LSf), SLL Juridik och Upphandling som 
svarar för den samordnade upphandlingen, har samtliga sjukhus, 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Folktandvården Stockholms 
läns AB (FTV), Locum AB, Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och AB 
Storstockholms lokaltrafik (SL) egna upphandlingsorganisationer eller 
upphandlingsansvariga. Landstingets upphandling uppgick år 2010 totalt 
till drygt 23 mdkr1.  
 
Hur upphandlingar ska genomföras regleras i upphandlingslagstiftningen. 
Hur uppföljning ska ske av att ingångna avtal följs regleras inte på samma 
sätt. I och med att stora delar av landstingets verksamhet upphandlas är 
uppföljning av avtal ett viktigt ansvarsområde inom landstingets 
verksamhet. Eventuella brister i uppföljningen kan få konsekvenser för 
verksamheten och påverka kvalitet på levererade varor och tjänster. 
  
Av landstingets upphandlingsbokslut som presenteras i årsredovisningen 2010 
för Stockholms läns landsting kan utläsas att 12 verksamheter inom landstinget 
uppger sig ha en organisation som säkerställer en aktiv uppföljning av avtal 
och sju uppger att de inte har en sådan organisation.  
 

                                                      
1 Undantaget OPS Nya Karolinska Solna 
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Genomförd förstudie visar att landstingets verksamheter har fokuserat på 
upphandlingsprocessen medan insatser avseende uppföljning av avtal har fått 
stå tillbaka.  
 
Granskningen syftar till att bedöma om landstingets verksamheter har haft en 
tillräcklig styrning och kontroll över uppföljningen av ingångna avtal samt att 
bedöma om landstinget har en avtalsuppföljning som säkerställer att avtalade 
villkor efterlevs.  

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan lyder: 
 

• Är avtalsuppföljningen utformad så att den säkerställer att avtalade 
villkor efterlevs?  

 
Den övergripande revisionsfrågan har delats in i följande delfrågor:  

• Finns tydligt ansvar och funktion för uppföljning av ingångna 
avtal?  

• Finns rutiner och metoder för uppföljning av ingångna avtal?   
• Hur säkerställs att tillräcklig uppföljning sker av avtal med 

anlitade leverantörer?  

2.3 Avgränsning 
Av de två verksamheter som granskats har en i upphandlingsbokslutet för 2010 
uppgivit att de har en organisation för aktiv avtalsuppföljning (DSAB) och en 
anger att de inte har det (SLSO). Dokument rörande genomförda upphandlingar 
såsom förfrågningsunderlag och avtalshandlingar har granskats i de delar de 
anknyter till verksamhetens avtalsuppföljning. I granskningen ingår inga avtal 
som tecknats efter en samordnad upphandling. 

2.4 Revisionskriterier 
• Budget för landstingets 2011 anger att ”Användningen av rena 

kvalitetsupphandlingar ska öka. Kvalitetskraven ska vara så 
tydliga att det är möjligt att i förtid säga upp en leverantör som inte 
uppfyller kraven.”   

• Landstingets upphandlingspolicy  
• Landstingets riktlinjer för upphandling 

2.5 Metod 
Intervjuer har genomförts med företrädare för utvalda verksamheter; DSAB 
och SLSO. Två avtal har granskas per verksamhet. 
 
På DSAB har granskning skett av följande avtal 

• parkeringsövervakning  
• vaktmästeritjänster  

På SLSO har granskning skett av följande avtal  
• skrivbyråtjänster  
• sjuksköterske- och undersköterskebesök i hemsjukvården under helger  
 

Angående valda avtal på DSAB har både ansvariga centralt intervjuats och 
utsedd controller för respektive avtal. Beträffande SLSO:s avtal har företrädare 
för central förvaltning intervjuats samt för avtalet avseende skrivbyråtjänster 
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företrädare för Tensta vårdcentral och för avtalet avseende hemsjukvård 
företrädare för Hässelby vårdcentral.  
 
Företrädare för LSf:s avdelning Juridik och upphandling har intervjuats om 
betydelsen av landstingets policy och riktliner för upphandling rörande kravet 
på en aktiv avtalsuppföljning. Intervju har gjorts av en leverantör till DSAB 
(vaktmästeritjänster) och en leverantör till SLSO (hemsjukvård) i syfte att få en 
uppfattning om deras syn på verksamheternas arbete med frågor om avtalsupp-
följning. En uppföljning har genomförts av det ekonomiska utfallet av de fyra 
avtalen under 2010.          
 
Granskningen har utförts av Camilla Graf Morin (projektledare) och Johan 
Blomberg.  
 
3. Förutsättningar för avtalsuppföljning  

3.1 Direktiv inom landstinget mm  
Upphandlingspolicyn 
I landstingets upphandlingspolicy anges att upphandlingar och upphand-
lingskontrakt (avtal) aktivt ska följas upp, såväl inom verksamheter som 
övergripande på koncernnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som 
angivits i avtalet och krav som ställts vid upphandlingstillfället.  
 
Riktlinjer för upphandling  
I avsnitt 7 i landstingets riktlinjer för upphandling anges följande:  

”Av Upphandlingspolicyn framgår att det vid upphandlingar som omsluter 
betydande värden alltid ska upprättas en upphandlingsstrategi samt att 
genomförda upphandlingar aktivt ska följas upp. Denna uppföljning ska ske 
såväl på verksamhetsnivå som på landstingsnivå och bl.a. redovisas i 
Upphandlingsbokslutet som ingår som en del i landstingets årsbokslut.” 
 

Någon ytterligare vägledning om vad som kännetecknar en aktiv 
avtalsuppföljning ges inte.  
 
Upphandlingsbokslutet  
I upphandlingsbokslutet sammanställs uppgifter från landstingets olika 
nämnder och styrelser om hur de arbetat med upphandling under året. Upp-
gifter lämnas t.ex. om det totala värdet av genomförda upphandlingar under 
året, antalet överprövningar samt antalet nämnder/styrelser som anser sig ha en 
organisation som säkerställer en aktiv uppföljning av avtal och antalet som 
anser att de inte har en sådan organisation.  

3.2 Vikten av avtalsuppföljning  
Väl en upphandlingsprocess avslutas så ingår landstinget normalt ett avtal 
med vald leverantör. En god avtalsuppföljning ska säkerställa att avtalet 
fullföljs i den ordning och enligt de villkor som parterna har kommit 
överens om.  
  
Enligt landstingets upphandlingspolicy ska leverantörer och anbudsgivare 
känna sig trygga i relationen till landstinget. Det är även av den anled-
ningen viktigt att landstinget uppträder som en seriös avtalspart. Det är 
viktigt att både allmänheten och företag känner förtroende för landstinget 
och dess verksamhet.  
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Om landstinget - medvetet eller omedvetet - accepterar att varor/tjänster 
levereras som inte lever upp till i upphandlingen ställda skall-krav eller till 
avtalsvillkor, kan detta uppfattas som en s.k. otillåten direktupphandling genom 
att köpet avser något annat än det man kommit överens om. En otillåten direkt-
upphandling medför bl.a. risker för domstolsprocesser. En avvikelse från 
avtalet kan också uppfattas som att landstinget gynnar en leverantörer som inte 
levererar i enlighet med villkoren i avtalet.    
 
Vid en intervju uppgavs att vissa leverantörer anser att offentlig verksamhet 
sällan har en fullgod uppföljning av leveranser och avtal, varpå de offererar 
varor till underpris i en upphandling för att vinna kontraktet. Väl kontraktet har 
tilldelats denne leverantör levereras varor som inte lever upp till samtliga skall-
krav och därför till ett lägre pris. På detta sätt finns en risk för att serösa 
leverantörer slås ut av dem som inte är lika nogräknade.       

3.3 Generella faktorer att beakta vid avtalsuppföljning  
Förutom i de fall det rör sig om en samordnad upphandling har nämnder och 
styrelser i landstinget ansvaret för att själva genomföra upphandlingar och att 
följa upp ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy. Ansvaret för 
uppföljning av avtal är således till stora delar decentraliserat.  
 
Hur en uppföljning av att ingångna avtal ska fullgöras regleras inte på 
samma sätt som upphandlingsprocessen.  
 
En aktiv uppföljning förutsätter normalt, precis som arbetet i upphandlings-
processen, kompetenser av olika slag. För att lyckas uppnå en aktiv avtals-
uppföljning måste ofta ett samarbete etableras mellan olika funktioner. Det kan 
handla om personer som genomfört upphandlingen, nyttjar avtalet, personer 
från ekonomiavdelning, miljösamordnare eller andra stödfunktioner. Det 
viktiga är dock att det är tydligt uttalat inom organisationen var ansvaret ligger 
för att följa upp respektive avtal. Innevarande och tidigare granskningar visar 
att så inte alltid är fallet. 
 
Upphandlingsutredningen för i sitt delbetänkande ett resonemang om 
skillnaden mellan uppföljning och utvärdering2. Med uppföljning avses att den 
upphandlande myndigheten, t.ex. SLL, följer upp kontrakt och kontrakterade 
leverantörer under avtalstiden. Med utvärdering avses en systematisk efter-
handsbedömning av utfallet av en genomförd upphandling. Uppföljningen 
avser således det aktuella upphandlingskontraktet medan utvärderingen tar 
sikte på att förbättra framtida upphandlingar/kontrakt både vad gäller 
förfarandet och det som upphandlas.  

3.4 Revisionskontorets bedömning  
Som ovan har återgivits påtalar upphandlingsutredningen skillnaden mellan 
uppföljning och utvärdering. Båda insatserna är viktiga men har olika syften. 
Syftar insatserna till att kontrollera att landstinget får det man har rätt till enligt 
avtalet och betalar för eller syftar det till att få reda på om det är rätt 

                                                      
2 Delbetänkande av upphandlingsutredningen 2010, På jakt efter den goda 

affären – analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)   
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varor/tjänster som köps in i förhållande till behovet eller ska kraven ändras till 
framtida upphandlingar och i sådana fall på vilket sätt.  
 
I landstingets upphandlingsbokslutet för 2010 har 12 verksamheter 
uppgivit att de har en organisation för en aktiv avtalsuppföljning och sju 
har uppgivit att de inte har en sådan. Vad som utmärker en organisation för 
en aktiv avtalsuppföljning är inte givet och vilka överväganden som ligger 
till grund för bedömningarna finns inte beskrivna. Att så många som sju 
nämnder/styrelser uppger att de inte har en organisation för aktiv avtals-
uppföljning borde, enligt revisionskontorets mening, föranleda att åtgärder 
vidtas antingen centralt eller av berörda verksamheter i syfte att skapa en 
sådan organisation.     
 
Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd har utformat en vägledning för 
kontraktsuppföljning som syftar till att ge förslag på en metod för hur upphand-
lande myndigheter t.ex. landstinget kan identifiera och prioritera behov av upp-
följning för olika typer av kontrakt samt hur uppföljningen ska planeras och 
genomföras3.  
 
  
4. Avtalsuppföljning vid Danderyds 
sjukhus AB  

4.1 Allmänt  
DSAB är ett av landstingets akutsjukhus, med cirka 3 400 anställda. Avtals-
enheten vid avdelningen för sjukhusgemensam service ansvarar för att 
genomföra sjukhusets upphandlingar. När dessa resulterat i bindande avtal 
övergår förvaltningsansvaret för dessa till de verksamheter som beställt 
upphandlingarna. Ansvaret för att förvalta avtalen för att möta de sjukhus-
gemensamma servicebehoven ligger på försörjningsenheten. Exempel på 
sådana servicetjänster är telefoni-, städ- och vaktmästeritjänster. Revisionen 
har valt att granska sjukhusets avtalsuppföljning för två av dessa avtal, 
vaktmästeritjänster och parkeringstjänster. 
 
Vid försörjningsenheten arbetar ekonomer och controllers med uppgifter 
avseende avtalsförvaltning av dessa servicetjänsteavtal. Varje controller på 
enheten har det direkta ansvaret för att följa upp och förvalta ett eller fler 
servicetjänsteavtal. Inom ramen för försörjningsenheten håller man på att 
bygga upp en ny organisation med vision om en enda ingång för personal, 
patienter och leverantörer kring samtliga synpunkter på och frågor kring 
sjukhusets servicefunktioner. 

4.2 Generella iakttagelser  
Av granskningen framkommer att det inte finns några enhetliga riktlinjer vid 
sjukhuset gällande avtalsuppföljning. De olika medarbetarna vid försörjnings-
enheten har inte ett ensartat arbetssätt i förvaltningen och uppföljningen av de 
olika avtalen. 
 

                                                      
3 Kontraktsuppföljning – säkerställ goda affärer genom att följa upp, Vägledning 

(2011:8), Kammarkollegiet  
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Under granskningen har det framkommit att det inte har funnits någon 
långvarig kontinuitet på controllersidan för något av de granskade avtalen. Det 
har vidare framkommit att uppdragsöverlämnandet mellan de olika ansvariga 
controllers inom respektive avtalsområde inte har varit tydligt.  
 
Revisionen kan konstatera att avtalslydelsen i båda granskade avtalen i många 
delar är utformad så att uppföljningen försvåras. Gemensamt för de bägge 
granskade avtalen är att det inte preciseras vad som konkret avtalats med 
leverantörerna. Som exempel kan nämnas att man i bägge avtalen skriver att 
”Kunderna ska vara nöjda med service, kvalitet och bemötande från 
Entreprenörens personal”. Av avtalen framgår inte vilka nivåer på kvalitet, 
service och bemötande som beställaren kan förvänta sig erhålla från 
leverantören. 
 
Trots att de två avtalen berör två så skilda områden som parkeringsövervakning 
och vaktmästeritjänster på ett sjukhus så ställer man likartade krav på 
leverantörerna. Som exempel kan nämnas beställarens krav på leverantören 
gällande samarbetsformer, avvikelserapportering och uppställda miljövillkor. 

4.3 Avtal gällande vaktmästeritjänster - iakttagelser 
Avtalet för vaktmästeritjänster gäller för perioden 1 april 2007 till och med    
31 mars 2010, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med upp till 
två år. Sjukhuset har utnyttjat hela förlängningsmöjligheten. Den huvudsakliga 
uppgiften enligt det granskade avtalet är att utföra transporter av olika slag 
inom DSAB, såsom patienttransporter, transporter av prover till laboratorier, 
distribution av apoteksvaror och att hämta specialavfall. Avtalskostnaden för 
sjukhuset var knappt 12 mnkr under 2010 och den beräknades vid 
granskningstillfället bli något lägre under 2011.  
 
När det gäller vaktmästeriavtalet så anser intervjuade personer från de bägge 
avtalsparterna att man har en väl fungerande affärsrelation och en ömsesidig 
dialog som gynnar bägge parter. Trots denna upplevt goda affärsrelation kan 
revisionen konstatera att det dels finns delar i avtalet som inte följs upp från 
sjukhusets sida, dels sådana avtalsskrivningar som upplevs som otydliga av den 
ena eller av bägge parter.  
 
Som exempel på delar i avtalet som DSAB inte följer upp kan nämnas att 
leverantören förbinder sig enligt avtalet att skriva avtal om tystnads-
plikt/sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med sin 
personal. Av granskningen framkommer att man inom sjukhuset inte vet om så 
sker. Vidare ska sjukhuset ges insyn i leverantörens egenkontrollprogram. På 
sjukhuset vet man inte om det finns ett sådant för vaktmästeritjänster vid 
DSAB. För att förebygga och minska avvikelser i verksamheten ska leveran-
tören enligt avtalet genomföra risk- och orsaksanalyser. Intervjuade med-
arbetare vid sjukhuset har inte sett några sådana, vilket även styrks av 
leverantören som säger att man inte tar fram några sådana. 
  
Som exempel på delar i avtalet som uppfattas som otydliga av den ena eller av 
bägge parter kan nämnas att enligt avtalet har sjukhuset möjlighet att erhålla 
vite från leverantören om den genomsnittliga kvalitetsnivån på levererade 
tjänster understiger 80 procent av uppsatta kvalitetsmål. Ingen av de som 
arbetar med uppföljning av avtalet på sjukhuset, eller hos leverantören vet vad 
som åsyftas med 80 procent av uppsatta kvalitetsmål. Enligt avtalet förbinder 
sig leverantören att följa befintliga lagar, standards och normer. Avtalet 
preciserar inte vilka lagar, standards och normer som avses. Enligt ansvarig vid 
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sjukhuset försvårar detta faktum för bägge parter att genomföra en rättvisande 
avtalsuppföljning. 
 
I övrigt kan revisionen konstatera att de i avtalet stipulerade samarbetsformerna 
mellan beställare och leverantör, i form av t.ex. affärsmöten och utvecklings-
möten, till största delen följs. Månadsrapportering och prisjusteringar sker i 
enlighet med gällande avtal. 
 
Enligt avtalet ska kvaliteten mätas genom enkät två gånger per år. Enligt 
leverantören genomförde man sådana uppföljningar från och med avtalsstarten. 
Efterhand upphörde dock dessa mätningar då personalen på DSAB, enligt 
leverantören, ansåg dessa för tidsödande att besvara. Då leverantören menar att 
det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med personalen vid sjukhuset, 
genomför leverantören utanför avtalet, kontinuerligt återkommande upp-
följningsmöten med alla beställare/kunder vid sjukhuset, årligen ca. 130 
stycken.  

4.4 Avtal gällande parkeringstjänster - iakttagelser  
Under 2006 genomförde DSAB en upphandling av parkeringsövervakning. 
Upphandlingen resulterade i ett avtal för perioden 1 april 2007 till och med  
31 mars 2010, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med upp till 
två år, vilket även har utnyttjats. Utifrån genomförd granskning kan revisionen 
konstatera att DSAB har daglig kontakt med leverantören och att sjukhusets 
avtalsrepresentant tycker att den kontakten fungerar bra.  
 
Vidare kan revisionen konstatera att det i avtalet ställs krav som sjukhuset inte 
säkerställer att leverantören lever upp till. Som exempel kan nämnas att 
leverantören ska kalla till affärsmöten minst två gånger per år, att leverantören 
ska genomföra kvalitetsmätningar via enkät två gånger per år. Av granskningen 
framkommer att leverantören vare sig har kallat till affärsmöten eller genom-
fört kvalitetsmätningar som redovisats för sjukhuset under de senaste åren. 
Enligt avtalet ska beställaren ges insyn i leverantörens egenkontrollprogram. 
Vidare åligger det leverantören att redovisa alla avvikelserapporter till 
sjukhuset. Av granskningen framkommer att sjukhuset inte efterfrågat 
egenkontrollprogram eller avvikelsehantering från leverantören under de 
senaste åren. 
 
Enligt avtalet åtar sig leverantören att för beställarens räkning tillhandahålla 
parkeringsövervakning. Sjukhusets ersättning till leverantören för utförda 
tjänster utgår som en procentsats från erlagda biljettintäkter från allmänheten. 
Alla biljettintäkter från personalen och alla kontrollavgifter, så kallade ”P-
böter” tillfaller sjukhuset. Enligt avtalet ska leverantören som ersättning för 
uppdraget erhålla 19 procent av de årliga intäkterna från allmänheten på belopp 
upp till intäktsnivån 5 mnkr och 17 procent på intäkterna på belopp därutöver. 
Av granskningen framkommer att leverantören vid varje månadsrapportering 
behåller sin procentandel och återredovisar återstoden till sjukhuset. Revision-
en kan konstatera att DSAB betalar en högre ersättning till leverantören för 
utförda tjänster än vad som framgår av avtalet. Av granskningen framkommer 
att leverantören behåller 19 procent av årsintäkterna på belopp över 5 mnkr, i 
stället för de avtalade 17 procenten. 
 
Av attestinstruktionerna för DSAB framkommer att verksamhetschef eller 
motsvarande ska utse godkännare av bokföringsunderlag. Som bokförings-
underlag definieras bland annat inbetalningar. Av attestinstruktionen framgår 
följande kring inbetalningar: ”När det gäller redovisning av inbetalningar 
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innebär godkännandet en bekräftelse på att rätt belopp influtit och redovisats.” 
Enligt revisionens beräkningar uppskattas den överersättning som parkerings-
bolaget behållit i stället för att återredovisa sjukhuset till mellan 200 000 och 
300 000 kronor under hela avtalsperioden.  

4.5 Revisionskontorets bedömning  
Granskningen visar att DSAB inte följer upp alla de krav som man i avtalen 
ställer på sina leverantörer. Revisionen vill framhålla att alla krav som ställs i 
en upphandling är kostnadsdrivande. DSAB bör därför inte ställa fler krav på 
sina leverantörer än de har möjlighet och avsikt att följa upp. Vidare visar 
granskningen att man vid sjukhuset använder sig av mer eller mindre 
standardiserade avtalsmallar. Enligt revisionens bedömning är det lättare att 
följa upp avtal som är direkt anpassat till den vara eller tjänst som avtalet avser. 
Preciserade, uppföljningsbara krav underlättar avtalsuppföljningen. För ett 
avtal som uppfattas som transparent och tydligt av avtalets bägge parter 
föreligger mindre risk för tolkningsproblem och tvister.  
 
Slutligen bedömer revisionen att DSAB har brustit i sin kontroll av inbetal-
ningar av parkeringsintäkter. Mot bakgrund av att den felaktiga redovisningen 
från parkeringsbolaget har accepterats av sjukhuset kan revisionen konstatera 
att sjukhusets attestinstruktioner inte följts i önskvärd grad. 
 
Revisionen ser sjukhusets ovan nämnda arbete med att bygga upp organisation-
en för synpunkter på och frågor kring sjukhusets servicefunktioner som en bra 
del i arbetet med att samla in information för en bättre uppföljning och utvärde-
ring av sjukhusets avtal.  
 
 
5. Avtalsuppföljning vid Stockholms läns 
sjukvårdsområde 

5.1 Allmänt  
SLSO driver landstingets psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre 
och har även specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården 
omfattar husläkare, barn- och mödravårdscentraler och rehabiliteringsenheter. 
SLSO driver också hjälpmedelsverksamhet, habilitering, geriatrik och avan-
cerad hemsjukvård. Uppgifterna spänner med andra ord över vitt skilda fält. 
SLSO kännetecknas av en decentraliserad organisation med delegerat ansvar 
till de olika verksamheterna (110 resultatenheter) och med 800 geografiska 
adresser samt 11 000 anställda.  
 
Två personer arbetar centralt med bl.a. upphandlingar och avtal. Dessutom 
arbetar ytterligare tre personer med uppgifter som rör inköp och förvaltning av 
inköpssystemet Clockwork. 
 
För att granska uppföljningsarbetet avseende t.ex. kvaliteten på tjänsterna och 
efterlevnaden av avtalade villkor i övrigt har därför en vårdcentral som an-
vänder sig av respektive avtal besökts.  

5.2 Generella iakttagelser  
Det finns inga riktlinjer hos SLSO angående var i organisationen som ansvaret 
för att följa upp avtalet ligger eller rutiner för hur en sådan uppföljning ska gå 
till. De insatser som utförs av SLSO centralt vad gäller uppföljning av avtal är 
helt efterfrågestyrt. De personer centralt på SLSO som har uppgifter på bl.a. 
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upphandlingsområdet ägnar i regel i stort sett hela sin tid åt att genomföra 
upphandlingar, varpå deras tid inte räcker till för att ta egna initiativ på 
uppföljningsområdet. Intervjuade personer - både centralt och på vårdcentral - 
uppger att det skulle underlätta arbetet avseende uppföljning om det fanns 
tydliga dokumenterade riktlinjer om vad som ska göras. En verksamhet blir 
onödigt sårbar när kunskaperna inte finns nedtecknade utan endast hos 
personalen. 
 
I SLSO:s riktlinjer för upphandling och inköp (gäller från 18 augusti 2010) 
anges 14 punkter som bygger på landstingets upphandlingspolicy. Samtliga 
punkter utom den som rör avtalsuppföljning anger att något ska utföras eller 
åläggas en verksamhet inom SLSO. Den sista punkten som rör avtalsupp-
följning har dock endast följande lydelse: ”Uppföljning av ingångna avtal och 
upphandlingar”.    

5.3 Avtal gällande skrivbyråtjänster - iakttagelser 
Ramavtalet rörande skrivbyråtjänster gäller för utskrifter av bl.a. patient-
journaler. Avtalet gäller för perioden 1 december 2009 till och med  
31 december 2011 med möjlighet till ett års förlängning. Priset är fast under 
avtalsperioden. Det saknas hänvisning till prisindex eller motsvarande om 
förlängning ska ske av avtalet med motiveringen att det får göras upp vid 
behov.  
 
Avtalet omsatte 2011 totalt för alla berörda verksamheter knappt 15 mnkr. 
Utsedd samordnare för avtalet vid Tensta vårdcentral har själv inte sett avtalet 
men tar kontakt med leverantören om det är något som inte fungerar 
tillfredsställande. Ett närmare samarbete med personalen på SLSO centralt 
skulle, enligt uppgift, stärka samordningsfunktionen på vårdcentralen.       
 
I avtalet för skrivbyråtjänster anges att  

”SLSO har behov av att vid olika tillfällen ta hjälp av skrivbyrå för utskrift 
av patientjournal data i verksamhetens journalsystem för de verksamheter 
som använder digital diktering. Därför tecknas detta ramavtal som 
verksamheterna vid behov kan (revisionskontorets kursivering) avropa från. 
 
Vissa av SLSO:s verksamheter har redan avtal med skrivbyrå. Den tjänst vi 
nu upphandlar ger därför inte exklusiv rätt för leverantören, men kan 
(revisionskontorets kursivering) nyttjas för de verksamheter som för 
närvarande saknar avtal.”  

 
I de centrala riktlinjerna för SLSO:s anges att landstingets samordnade upp-
handlingsavtal och de av SLSO lokalt tecknade avtalen ska följas. Det 
granskade avtalets formulering att verksamheten kan använda sig av avtalet har 
således en mildare skrivning än riktlinjerna.  
 
Krav som ställts på leverantören såsom att skrivpersonalen har tecknat 
sekretessförbindelse och att skrivpersonal ska ha utbildning som läkar-
sekreterare följs inte upp, varken av besökt vårdcentral eller av personalen 
centralt.   
 
Avtalet med tillhörande handlingar är otydligt i vissa delar, t.ex. skrivningen 
om kravet på tillgänglighet. Varken representanterna från SLSO centralt eller 
de från verksamheten kan återge vad som avses med kravet på tillgänglighet.  
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5.4 Avtal gällande hemsjukvård - iakttagelser 
Avtalet avser sjuksköterskebesök i hemsjukvården under helger dagtid. Avtalet 
omsatte ca 4,3 mnkr år 2010 och enligt preliminära siffror vid gransknings-
tillfället drygt 5,7 mnkr år 2011. Till en början gällde avtalet för 10 vård-
centraler men i takt med att andra vårdcentraler inte ombesörjde aktuella 
tjänster med egen personal eller att deras egna avtal löpte ut kunde de använda 
sig av en option i ramavtalet. På så sätt utökades antalet vårdcentraler till 25 
stycken. Avtalsperiod var 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 
år. Priset är fast för avtalsperioden. Det saknas hänvisning till prisindex eller 
motsvarande om förlängning ska ske av avtalet med motiveringen att det får 
göras upp vid behov. 
 
När det gäller avtalet av hemsjukvård uppger de intervjuade personerna, både 
de från vårdcentralen och leverantören, att samarbetet och dialogen fungerar 
bra. Det finns delar i avtalet som inte följs upp varken av SLSO centralt eller 
av vårdcentralen, t.ex. huruvida leverantörens personal ingår sekretessför-
bindelse enligt avtalet.  
 
Företrädare för leverantören uppger sig vara nöjd med de kontakter som tas 
med personalen vid vårdcentraler och SLSO centralt. Kontakter sker både vid 
möten och telefonsamtal. Uppföljningen av avtalet uppges fungera på ett till-
fredsställande sätt och avtalet uppges vara tydligt vad avser rättigheter och 
skyldigheter för båda parterna. Synpunkter på den korta avtalstiden framfördes 
också av leverantören som betonade att en leverantör bör få tid för att bygga 
upp den egna organisationen med personal att utföra uppdraget och dessutom 
tid för att bygga upp ett kunnande och relationer med patienter.   

5.5 Revisionskontorets bedömning  
Granskningen visar att det är oklart var ansvaret för uppföljning av avtal ligger 
inom SLSO. Det är även oklart vad som ingår i en aktiv avtalsuppföljning. Det 
finns inga lokala riktlinjer eller dokumenterade rutiner om hur uppföljning ska 
ske av avtal. Någon mer systematiskt uppföljning saknas och de insatser som 
görs har ofta karaktären av att problem får lösas när de dyker upp.   
 
Om de interna riktlinjerna justeras så att det framkommer vad som avses med 
punkten om uppföljning av avtal ger det en viss vägledning för berörd personal 
om arbetets inriktning.   
 
Enligt revisionens mening kan avtalsuppföljningen fungera tillfredställande, 
om det finns ett tydligt ansvar samt om medarbetarna erbjuds tydliga 
instruktioner och metoder. Kombinationen av oklart ansvar, knappa resurser 
samt otydliga instruktioner och avsaknad av metodstöd borgar inte för en 
avtalsuppföljning som säkerställer att avtalade villkor efterlevs.  
 
Revisionen kan konstatera att SLSO inte följer upp alla de krav som ställs i 
avtalen på sina leverantörer. För de båda granskade avtalen gäller t.ex. att 
leverantörens personal ska ha tecknat en sekretessförbindelse. Att så sker 
kontrolleras inte, varken av vårdcentralen eller av SLSO:s personal centralt. 
Eftersom personalen vad gäller skrivbyråavtalet ges direkt behörighet och 
tillgång till journalsystemet för landstinget är viktigt att det inte brister i 
rutinerna kring sekretess, inte minst med tanke på patientsäkerheten.   
 
Båda avtalen har ett fast pris för avtalsperioden men saknar hänvisning till 
index eller motsvarande för det fall att förlängning av avtalet ska göras. Om det 
finns möjlighet till förlängning av avtalet bör det enligt revisionskontorets 
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mening övervägas om avtalet ska tillföras en hänvisning till ett index eller 
motsvarande för prisuppräkning. En överenskommen prisuppräkning är tydlig 
både för beställaren och leverantören. En hänvisning till ett index bör sannolikt 
vara att föredra särskilt för den typen av avtal som är aktuella för granskningen 
på SLSO med så många olika användare av avtalet.   
 
De ramavtal som tecknas centralt och gäller för verksamheterna inom SLSO 
bör har en formulering som överensstämmer med de interna riktlinjerna så att 
verksamheterna uppfattar att avtalen ska följas. (Jämför ordvalet kan i avtalet 
avseende skrivbyråtjänster). 
 
Avtalet för hemsjukvård tecknades för period av ca 1 år med möjlighet till 
förlängning med 1 år. För den här typen av tjänster som förutsätter viss 
kontinuitet och inkörningsperiod både för leverantören men kanske framför allt 
för patienter menar revisionskontoret att en tid på som längst två år är ganska 
kort. En längre avtalstid kan underlätta för mer långsiktiga strategiska 
ställningstaganden.  
 
 
6. Revisionskontorets samlade bedömning  

Granskningen visar att det råder osäkerhet hos de granskade verksamheterna 
om vad som avses med en aktiv avtalsuppföljning. Det finns inga riktlinjer, 
rutiner eller liknande centralt inom de granskade verksamheterna om hur 
uppföljning ska ske av aktuella avtal.  
 
Genomförda intervjuer och tidigare granskningar pekar på att landstingets 
verksamheter hittills har fokuserat på upphandlingsprocessen medan insatser 
avseende uppföljning av avtal ofta har fått stå tillbaka. Intervjuer med före-
trädare centralt på SLL Upphandling och hos verksamheterna visar också att 
avtalsuppföljningar många gånger får stå tillbaka på grund av resursskäl. 
Verksamheterna uppfattar sig vara dimensionerade utifrån uppgifter för 
genomförande av upphandlingar och inte avtalsuppföljning. 
 
Revisionen kan konstatera att det brister hos granskade verksamheter i arbetet 
med att följa upp de krav på leverantörerna som anges i avtalen. Det bör inte 
ställas fler krav på leverantörerna än vad verksamheten har möjlighet och 
avsikt att följa upp. 
 
I tidigare revisionsrapporter har framkommit att det ofta upplevs som oklart 
vem som ansvarar för uppföljningar av tecknade avtal och att det därför bör 
tydliggöras var ansvaret ligger4. Genomförd granskning visar att DSAB har en 
tydlig ansvarsfördelning avseende avtalsuppföljning av de sjukhusgemen-
samma serviceavtalen.   
 
Avtalsuppföljning inom verksamheterna i landstinget bör ges förutsättningar 
för att uppnå en aktiv avtalsuppföljning vad gäller resurser, tydligare metoder 
och rutiner för vad som ska göras, av vem och hur ofta.   
 

                                                      
4 Direktupphandlingar inom landstinget (20/2010). Rapporten ska följas upp 

under 2012 
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Iakttagelserna i granskningen talar för att berörda styrelser bör ta ett samlat 
grepp om de olika aktiviteter som redan görs eller bör göras inom området 
aktiv avtalsuppföljning. En aktiv uppföljning bidrar till att säkerställa att varor 
och tjänster levereras i enlighet med de villkor som parterna har kommit 
överens. En utvecklad uppföljningsverksamhet bidrar också till att skapa 
trovärdighet för de krav och villkor som landstinget ställer i sina upphand-
lingar. Redan i samband med utformningen av förfrågningsunderlaget bör 
diskuteras hur kraven ska följas upp, av vem och med vilken frekvens. Strävan 
bör vara att samtliga avtal är tydliga och innehåller uppföljningsbara krav. 
Rutiner för att följa upp ett avtal bör etableras för hela avtalstiden och bör 
inbegripa rutiner så att ansvariga kan påbörja en ny upphandling i god tid innan 
avtalet löper ut. En aktiv avtalsuppföljning bör vidare innehålla en systematik 
över inträffade avvikelser och planer för hur dessa tas om hand i syfte att en 
förbättring på sikt kan uppnås.  
 
 
 
 
 



 

Kort om rapporten 
 

Av landstingets policy och riktlinjer för upphandling kan 
utläsas att landstingets avtal aktivt ska följas upp, såväl inom 
verksamheten som övergripande på koncernnivå, avseende 
ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som 
ställts vid upphandlingstillfället. Någon utveckling eller några 
förtydliganden av vad detta innebär har inte gjorts varken 
centralt eller lokalt.  

Avtalsuppföljningen vid de granskade verksamheterna är 
bristfällig. Ett tydligt uppföljningsansvar för verksamheterna, 
utarbetade metoder för en systematisk uppföljning och 
resurser för denna uppgift skulle starkt bidra att säkerställa 
att landstinget får varor och tjänster i enlighet med avtalade 
villkor.  

 


