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1. Slutsatser och rekommendationer 

Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger på 
respektive styrelse/förvaltning. Revisionen har en roll i att granska att den 
interna kontrollen i bolag och nämnder är tillräcklig. Då det gäller att 
förebygga och hantera oegentligheter är interna kontrollrutiner, 
substansgranskningar/stickprov, rapporteringsrutiner, etc. av särskilt stor 
betydelse. 
 
Revisionen har genomfört en särskild granskning vad gäller riskerna för 
oegentligheter i fastighetsförvaltningen (Locum AB). Granskningen har 
genomförts med hjälp av konsult (KPMG). Bakgrunden är bl.a. den 
uppmärksamhet som förhållandena i bostads- och fastighetsbolagen i 
Göteborgs stad rönt. Den övergripande revisionsfrågan i denna granskning har 
varit om det finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med avseende 
på oegentlighetsriskerna inom bygg- och underhållsverksamheterna. 
 
Granskningen visar att den interna kontrollen behöver förstärkas i flera 
avseenden i syfte att minska risken för oegentligheter. Men, granskningen 
har inte visat på några faktiska oegentligheter i den granskade 
verksamheten inom Locum. Detta innebär dock inte någon garanti för att 
oegentligheter inte skulle kunna förekomma, utan är avhängigt det urval av 
material som konsulten tagit del av och utlåtanden från intervjupersoner.  
Vi vill också peka på att Locum inte fullt ut kunnat uppvisa de underlag som 
konsulten efterfrågat.  
 
Oegentligheter finns inte med som ett riskområde i de prioriterade risker och de 
internkontrollplaner som upprättats för 2010 och 2011. Revisionskontoret och 
den anlitade konsulten anser dock att riskerna för oegentligheter inom bygg- 
och fastighetsbranschen är betydande. Inom riskutsatta branscher är det 
proaktiva arbetet särskilt viktigt och bör prioriteras. Den allmänna debatt som 
nu förs om risken för oegentligheter inom offentlig förvaltning och inom 
byggbranschen har vidare inneburit att regeringen givit statskontoret i uppdrag 
att kartlägga omfattningen av eventuell förekommande korruption inom 
landsting och kommuner samt även hur den kommunala revisionen arbetar med 
dessa frågor.  
 
Specifika oegentlighetsrisker behöver bättre analyseras och dokumenteras. Det 
gäller t.ex. oegentlighetsrisker i samband med  

• Vaga definitioner av kostnadsslag, t.ex. begreppet underhåll 
• Avsaknad av dokumentation och beslut avseende besiktning/kontroll av 

utfört arbete 
• Direktupphandlingar och avrop på ramavtal 
• Bisysslor 
• ”Icke-reguljära anställningsförhållanden” såsom inhyrda projektledare 

respektive eventuell svart arbetskraft hos entreprenörer och 
underentreprenörer 

 
I sammanhanget vill vi också påminna om de synpunkter som 
revisionskontoret tidigare framhållit under 2010 års granskning, främst i 
projektrapporterna gällande ”Intern styrning och kontroll i SLL” (nr 19/2010), 
”Skyddet mot svart arbetskraft” (nr 17/2010) och ”Direktupphandlingar inom 

Bolagets riskanalys 
prioriterar inte risken 
för oegentligheter 
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landstinget” (nr 20/2010) samt de yttranden som inkommit från Locum. Av 
bolagets yttranden framgår bl.a. att man arbetar med åtgärder för att förebygga 
förekomsten av svart arbetskraft och ”otillåtna” direktupphandlingar. Det 
innefattar bl.a. riskanalyser, riktlinjer och internutbildning 
 
Granskningen visar att Locum har flera olika regelverk och instruktioner vad 
gäller muta och bestickning. Dessa behöver bättre stämmas av och hållas 
samman i en gemensam struktur vad gäller oegentligheter för att den anställde 
ska veta vad som gäller. Vidare saknas riktlinjer/rutiner vad gäller hanteringen 
av intressekonflikter och jäv. Det är också väsentligt att tydliggöra vilka 
restriktioner som gäller ifråga om att parallellt nyttja anlitade leverantörer för 
privata affärer. 
 
I syfte att ”stresstesta” de interna rutinerna samt stödja de förebyggande 
åtgärderna krävs kontinuerliga kontroller som syftar till att upptäcka 
oegentligheter. Av konsultrapporten framgår att inslagen av uppföljning och 
kontroll är otillräckliga. Exempel på sakområden där uppföljningen behöver 
förstärkas gäller bisysslor och besiktningar/kontroll av utfört arbete. Bl.a. 
erfarenheterna från Göteborgs stad pekar på betydelsen av att  utföra 
besiktningar/kontroller, också med stickprov. Uppföljningen av 
projektrelaterade kostnader behöver vidare göras också på andra parametrar än 
utfall mot budget, t.ex. för verksamhets- eller projektfrämmande kostnader.  
 
I konsultrapporten lyfts även fram att Locum behöver förstärka sina 
kontrollåtgärder med delvis nya rutiner, i syfte att öka skyddet mot 
oegentligheter. Det gäller: 

• En process för rapportering av oegentlighetsrelaterade incidenter, 
vilket kan innefatta möjligheten att rapportera anonymt (”whistle-
blowing”) 

• Rutin för de fall att oegentlighetsrelaterade incidenter 
uppmärksammas, med en planering av hur incidenten skall hanteras.  

 
Då det gäller behovet av ”whistle-blowing” anförde revisionskontoret i 
rapporten 19/2010 följande: 
”Ledningen (inom Locum) uppmuntrar medarbetarna att rapportera 
avsteg från regler och riktlinjer, misstanke om oegentligheter, 
missförhållanden etc. Det finns också system för detta, men möjligheterna 
för medarbetarna att anonymt göra en anmälan är mycket begränsade.” 
 
Den substansgranskning som revisionskontoret genomfört visar på brister i 
den interna kontrollen vad gäller bl.a. dokumentation och spårbarhet. Detta 
ökar givetvis riskerna för oegentligheter. Revisionskontoret ser det som ett 
grundläggande krav att dokumentation och spårbarhet kan säkerställas. 
 
Ifråga om utsökningar av data, dataanalyser och substansgranskningar 
anser revisionskontoret att det är väsentligt att bolaget självt ser till att  
återkommande använda sådana kontroller i syfte att spåra och kontrollera 
indikationer på eventuella oegentligheter.  
 
Sammantaget bör inslagen av faktiska kontroller, utsökningar av data, 
dataanalyser och substansgranskningar också ge en förebyggande effekt. 
 

Regelverkan behöver 
kompletters 

Inslagen av 
uppföljning och 
kontroll är 
otillräckliga 
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Det bör finnas en beredskap för det fall en misstänkt oegentlighet 
identifieras. En rutin behöver finnas, med en planering av hur incidenten 
skall hanteras (polisanmälan, etc.).  
 
Under granskningen gång har Locum i samband med genomförd 
faktagranskning påtalat att man påbörjat ett omfattande förändringsarbete. 
Revisionskontoret noterar att flera av revisionens väsentliga iakttagelser 
och synpunkter i så fall kommer att hanteras. Det gäller bl.a. användningen 
av återkommande utsökningar/dataanalyser från bokföringen, rutiner för 
hanteringen av intressekonflikter och jäv i affärsverksamheten, anonym 
rapportering av incidenter och avvikelser (”whistle-blowing”) och 
förbättringar av spårbarhet och dokumentstyrning. 
 
Rekommendationer:  

• Locums styrelse bör utöka riskanalyserna och 
internkontrollplaneringen så att de även omfattar riskerna för 
oegentligheter 

 
• Locums styrelse bör förstärka uppföljningen bl.a. inom områdena 

bisysslor och besiktningar/kontroll av utfört arbete liksom 
verksamhets- eller projektfrämmande kostnader  

 
2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Under senare tid har risken för oegentligheter inom den offentliga 
förvaltningen i Sverige särskilt uppmärksammats, inte minst i media. 
Förhållandena i bostads- och fastighetsbolagen inom Göteborg stad har rönt 
stor uppmärksamhet.  
 
Revisionen har under 2011 i granskningen av Locum AB identifierat vissa 
riskområden avseende oegentligheter inom fastighetsförvaltningen. Locum 
genomför för närvarande om-, till- och nybyggnationer för ca 1,5 miljarder 
kronor per år i ca 700 projekt med ca 80 projektledare varav ungefär hälften är 
inhyrda konsulter. Hanteringen av fastighetsprojekt kommer dessutom att växa 
framöver i och med att landstingets investeringar på sjukhussidan kommer att 
öka. 
 
Revisorerna i revisorsgrupp III har beslutat att genomföra ett särskilt 
granskningsprojekt inom området. Granskningen syftar till att bedöma 
riskerna för oegentligheter inom fastighetsförvaltningen samt att granska 
och testa de interna kontrollrutiner som finns inom Locum. Fokus har lagts 
på bygg- och underhållsverksamheterna. 

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: 

• Finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med avseende på 
oegentlighetsriskerna inom bygg- och underhållsverksamheterna? 

 
Den övergripande revisionsfrågan har brutits ned i följande delfrågor: 
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• Hur har Locum arbetat för att identifiera risker för oegentligheter 
(områden) inom bygg- och underhållsverksamheterna? 

• Vilka interna kontrollåtgärder har Locum vidtagit för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda oegentligheter? 

• Finns indikationer på oegentligheter inom områden med förhöjda 
risker? 

2.3 Revisionskriterier 
• Lagstiftning om upphandling, korruption mm 
• SLLs reglemente och policy för intern kontroll 
• COSO-modellen  
• Ägardirektiven 
• Övriga relevanta policyer (t.ex. för upphandling); ekonomihandboken 

2.4 Metod 
Projektet fokuserar på oegentlighetsriskerna inom byggverksamheterna 
respektive underhållsverksamheterna. Riskerna för oegentligheter då det 
specifikt gäller fastighetsförsäljningar har tidigare granskats och synpunkter 
har lämnats i en särskild projektrapport (nr 6/2010). 
 
I en inledande fas har områden för granskning valts ut i samråd mellan 
konsulten och revisionskontoret. De risker som identifierats berör 
framförallt olika typer av leverantörsrelationer, särskilt inom områdena 
bygg och underhåll. Analysen och granskningen har genomförts mot 
bakgrund av tre huvudsakliga informationskällor: styrdokument, intervjuer 
och datafångst. 
 
Inläsningen av styrdokument har syftat till att kartlägga hur väl Locum har 
skapat instruktioner och riktlinjer för att minska risken för oegentligheter.  
 
Intervjuer har syftat till att kartlägga hur de anställda uppfattar och tolkar 
styrdokumenten.  
 
Utifrån en särskild dataanalys har vidare enskilda leverantörer, projekt, objekt 
eller personer (anställda/externt inhyrda) identifierats, där flera samverkande 
riskfaktorer kan noteras. I samråd mellan anlitad konsult och revisionskontoret 
har utifrån detta ett specifikt riktat urval gjorts. Dataanalysen 
(substansgranskningen) har syftat till att kartlägga huruvida Locums anställda 
följer instruktioner och regelverk och vilket krav på styrkande dokumentation 
som Locum ställer vid godkännande av faktura.  
 
Konsultgranskningen har gjorts med utgångspunkt från det s.k. COSO-
ramverket, som är ett vedertaget, globalt etablerat ramverk för intern 
kontroll. Det  innefattar vägledande principer för effektiv riskhantering och 
intern kontroll. Det är också den modell som föreskrivs i landstingets 
policy och reglemente för intern kontroll (LS 0508-1353). 
 
3. Resultat av granskningen  
 
Landstingsrevisionen har i de granskningsprojekt som genomförts under 
2010, kommit att beröra och granska frågorna om riskanalyser och intern 
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kontroll inom Locums verksamheter i flera olika sammanhang. Följande 
områden har funnits med i granskningen: 

• Locums hantering av fatighetsförsäljningar (rapport 6/2010) 
• Skyddet mot svart arbetskraft (rapport 17/2010)  
• Intern styrning och kontroll i SLL (rapport 19/2010) 
• Direktupphandlingar inom landstinget (rapport 20/2010) 

 
De rekommendationer som givits har också i flera fall haft kopplingar till 
oegentlighetsfrågorna. Här bör nämnas lämnade rekommendationer om  

• Att stärka skyddet mot oegentligheter vid fastighetsförsäljningar. 
• Att stärka den interna kontrollen för att förhindra förekomsten av 

svart arbetskraft. 
• Att anonymt kunna rapportera misstankar om oegentligheter mm. 
• Att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll av rutiner 

kring upphandling. 
 
Denna granskning har haft en specifik inriktning på frågor om riskanalys 
och intern kontroll inom området oegentligheter med särskilt fokus på 
bygg- och underhållsverksamheterna. 
 
Granskningen som i allt väsentligt genomförts som en konsultgranskning, 
har inte indikerat några oegentligheter. Detta innebär dock inte några 
garantier utan resultatet är avhängigt det material och de underlag som 
genomgåtts. Det huvudsakliga syftet med granskningen har emellertid varit 
att besvara den övergripande revisionsfrågan: ”Finns en tillräcklig och 
fungerande intern kontroll med avseende på oegentlighetsriskerna inom 
bygg- och underhållsverksamheterna”. Granskningen visar att Locum i 
flera avseenden behöver förstärka sin interna kontroll inom bygg- och 
underhållsverksamheterna vad gäller riskerna för oegentligheter. Det gäller 
riskanalyser, planering och kontrollåtgärder.  
 
Granskningsresultatet presenteras i bifogad konsultrapport, men kan i 
korthet beskrivas enligt följande. 
 
God intern kontroll kan förväntas innefatta en tydlig plan för det proaktiva 
såväl som reaktiva arbetet samt en kontinuitet i den interna kontrollen i 
syfte att hantera oegentlighetsrisker. Detta saknas till stor del inom Locum. 
Inom riskutsatta branscher som t.ex. bygg- och fastighetsbranschen är det 
proaktiva arbetet än mer viktigt och bör prioriteras. 
 
Vad gäller förebyggande åtgärder har KPMG funnit att den metod som 
Locum använder för att identifiera oegentlighetsrisker inte är formaliserad. 
Dokumentationen och spårbarheten från riskanalys till internkontrollplan 
och andra åtgärder för hantering av identifierade risker är inte tydlig i alla 
delar.  
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När det gäller de interna kontrollåtgärderna som vidtagits i syfte att 
förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter, har KPMG funnit att 
struktur och enhetlighet avseende interna styrdokument i vissa fall är 
otydlig. Locum uppger att man påbörjat arbetet med att förbättra detta 
under juni 2011. Strukturerad analys och uppföljning av 
oegentlighetsrisker på samlad nivå sker inte regelmässigt och instruktioner 
för sådana saknas. Locum har inte någon formaliserad plan för hantering 
av misstänkta eller konstaterade oegentligheter. 
 
Inom ramen för granskningen har KPMG även gjort stickprovsvisa 
kontroller av efterlevnaden av de interna rutinerna för hantering av 
leverantörsfakturor, så kallad substansgranskning. KPMG har funnit vissa 
avvikelser från fastställda rutiner bland annat vad gäller attestering av 
beställningsunderlag och uppföljning av utfört arbete. 
 
Konsultrapporten biläggs. 



Locum AB
Risken för oegentligheter 
inom 
fastighetsförvaltningen 

Landstingsrevisorerna
Stockholms Läns Landsting
Augusti 2011 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund, syfte och metod

1.1.1 Bakgrund
Ett antal fall av oegentligheter har de senaste åren avslöjats i Sverige. Detta har inneburit  
större fokus på riskerna för oegentligheter i organisationer. Offentlig förvaltning arbetar på 
medborgarnas uppdrag. Alla som är verksamma i den har ett särskilt ansvar mot 
medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt 
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Att offentliga verksamheter har ett 
fungerande skydd mot oegentligheter är viktigt för allmänhetens förtroende som helhet 
men också för den enskilda regionen/landstinget eller kommunen.
Landstingsrevisorerna Stockholms Läns Landsting har som ansats att under 2011 
genomföra ett särskilt granskningsprojekt avseende risker för oegentligheter inom 
fastighetsförvaltningen inom SLL (vid Locum AB). Som en del i denna ansats har KPMG 
upphandlats för att genomföra en granskning. 
Aktiviteterna i projektet har genomförts under perioden december 2010 till juni 2011.

1.1.2 Syfte
Granskningen har syftat till att bedöma riskerna för oegentligheter inom bygg- och
underhållsverksamheterna inom fastighetsförvaltningen samt att granska och testa de
interna kontrollrutiner som finns inom Locum. Detta har genomförts mot bakgrund av en
övergripande revisionsfråga: 

• Finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med avseende på 
oegentlighetsriskerna inom bygg- och underhållsverksamheterna?

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor:
• Hur har Locum arbetat för att identifiera risker för oegentligheter (områden) inom 

bygg- och underhållsverksamheterna?
• Vilka interna kontrollåtgärder har Locum vidtagit för att förebygga, upptäcka och 

åtgärda oegentligheter?
• Finns indikationer på oegentligheter inom områden med förhöjda risker?

1.1.3 Ansats och metod
Områden för granskning har valts ut i samråd med revisionskontoret. De risker som 
identifierades i den inledande fasen berör framförallt olika typer av leverantörsrelationer, 
särskilt inom områdena bygg och underhåll. 

Analysen och granskningen har genomförts mot bakgrund av tre huvudsakliga 
informationskällor; styrdokument, intervjuer och datafångst. Inläsning av styrdokument
syftar till att kartlägga hur väl Locum har skapat instruktioner och riktlinjer för att minska
risken för oegentligheter. Intervjuer  syftar till att kartlägga hur de anställda uppfattar och
tolkar styrdokumenten. Avslutningsvis syftar dataanalysen (substansgranskningen) till att
kartlägga huruvida Locums anställda dels följer instruktionerna dels vilket krav på
styrkande dokumentation som Locum ställer för att godkänna en faktura. 

• Inläsning av styrdokument har skett mot perspektiv av den övergripande 
revisionsfrågan. En sammanställning över dokument vi tagit del av återfinns i 
bilaga 1. 
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1 Inledning
1.2 Definitioner, avgränsningar samt allmänt 
om COSO-ramverket

• Intervjuer har genomförts med ett antal personer med olika roller och på olika nivåer 
inom utvalda områden. Intervjupersonerna har valts ut i samråd med 
revisionskontoret och omfattar följande roller: Fastighetsekonom,  Projektledare, 
Projektledare stora projekt, Fastighetsförvaltare, Byggprojektledare.

• Datafångst har skett från huvudbok, leverantörsreskontra och leverantörsregister för 
perioden januari 2009 till April 2011. Dataanalys har genomförts utifrån ett 20-tal 
riskfaktorer. Utifrån resultatet valdes 44 transaktioner ut i samråd med 
revisionskontoret. Dessa har varit föremål för substansgranskning och beskrivs 
närmare i separat avsnitt.

1.2.1 Definition av ”oegentligheter” (fraud)
Med oegentligheter avses oönskat beteende, såsom muta och bestickning, falsk finansiell 
rapportering, förskingring, stöld, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, jäv och otillåtna 
bisysslor. En oegentlighet inträffar när ett avsiktligt fel/handling begås för att skapa sig en 
orättmätig eller olaglig fördel för egen vinnings skull. 

1.2.2 Avgränsningar
Kartläggningen har formen av en avvikelserapportering, varför fungerande områden inte 
lyfts fram i samma utsträckning som noterade förbättringsområden. Vidare siktar 
granskningen på att på en övergripande nivå ge en bild av den interna kontrollen inom 
Locum, varför granskningen inte i första hand syftat till att identifiera faktiska 
oegentligheter. 

1.2.3 Allmänt om internkontroll med utgångspunkt i COSO-ramverket
En god intern kontroll främjar effektivitet samt bidrar till ett förutsägbart förhållningssätt för 
arbetsgivare och arbetstagare. Brist på intern kontroll kan öka risken för oegentligheter, 
med en väsentlig anseenderisk som följd och/eller ekonomiska förluster. Upprättande av 
intern kontrollplan är ett effektivt sätt att signalera för anställda vilka uppföljandekontroller 
som utförs på arbetsplatsen vilket är ett viktigt signalvärde, och får en förebyggande effekt. 

Locum har via rekrytering av ny vVD gjort ett tydligare ställningstagande för en mer 
omfattande intern kontroll samt ökat fokus på detsamma. 

COSO-ramverket är ett vedertaget, globalt etablerat ramverk för intern kontroll, som 
innefattar vägledande principer för effektiv riskhantering och intern kontroll. Det är också 
den modell som föreskrivs i Landstingets Intern Kontroll Policy. 

En fungerande internkontroll bygger enligt COSO-ramverket på ett antal olika 
komponenter, som var och en bidrar till att säkerställa ordning och struktur: 

• Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar medvetenheten hos 
medarbetare. En god kontrollmiljö påverkas av kommunikation runt integritet och 
etik, ledningens föredöme, fördelning av ansvar och befogenhet. 

• Riskanalyser skall ske löpande och kontinuerligt, för att värdera de olika risker som 
varje organisation möter. Riskanalyserna ger vägledning i prioritering av 
kontrollåtgärder, för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av desamma. 

• Kontroller är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att risker hanteras 
på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Exempel på kontrollaktiviteter är attester, 
besiktningar, uppföljningar, åtskillnad av roller och ansvarsområden. 

• Kommunikation måste ske löpande och kontinuerligt för att alla medarbetare skall få 
klara besked från ledning att internkontroll skall tas på allvar. Det bör också finnas 
en kanal för medarbetare att eskalera viktiga frågor. 

• Utvärdering och uppföljning bör ske löpande och kontinuerligt för att säkerställa att 
internkontrollen fungerar på avsett vis. 
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2. Analys – Revisionsfråga 1
2.1 Hur har Locum arbetat för att identifiera risker för  
oegentligheter (områden) inom bygg- och 
underhållsverksamheterna?

2.1.1 COSO-komponent: 
• Riskanalyser skall ske löpande och kontinuerligt, för att värdera de olika risker som 

varje organisation möter. Riskanalyserna ger vägledning i prioritering av 
kontrollåtgärder, för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av desamma. 

Intern kontroll är en process genom vilken Locums styrelse, ledning och annan personal 
samverkar och skaffar sig rimlig grad av säkerhet för att dess mål uppnås inom följande 
områden;

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitig rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

God intern kontroll är väsentlig för att säkerställa att Locums mål inom ovanstående 
områden uppnås. Om system och rutiner för den interna kontrollen är otillräckliga finns en 
risk för att bolaget slutligen inte uppnår målen. En intern kontrollplan grundar sig i 
riskanalyser för verksamheten där styrelsen ytterst ansvarar för den interna kontrollen.

2.1.2 Iakttagelser 
• Vi har inte kunnat finna någon formaliserad instruktion eller riktlinje för framtagande 

av riskanalys och internkontrollplan, vilket också påpekas i Landstingsrevisorernas 
projektrapport nr 19/2010 om Intern styrning och kontroll i SLL. Det finns ett antal 
risker upptagna, men av internkontrollplanen kan inte utläsas vilken metodik som 
används för att utveckla riskanalysen och internkontrollplanen, eller hur utvalda 
risker valts ut och prioriterats. Internkontrollplanen från 2010 samt 2011 behandlar 
inte explicit oegentlighetsrelaterade risker eller några kontroller runt desamma.        
I 2011 års Internkontrollplan tas risken för anlitande av svart arbetskraft upp.

• Det framgår inte tillräckligt tydligt hur åtgärdsplanen med de identifierade riskerna, 
som utgör en del av den interna kontrollen, skall följas upp vilket medför svårigheter 
med att kontrollera efterlevnad samt att det funnit en avsikt att genomföra 
identifierade åtgärder. Denna otydlighet innebär en svårighet att följa upp vilka 
kontroller som skall utföras, och huruvida de utförts korrekt och enligt fastställt syfte. 

• I dokumentet ”vårdmiljöer för vård i världsklass – Introduktion till ledningssystemet, 
vårt arbetssätt” finns ett avsnitt som kort behandlar ”riskanalyser, 
omvärldsbevakning och intern kontrollplan”. Bland annat nämns när riskanalyser 
skall göras samt översiktligt även hur riskanalyser och dess identifierade områden, 
riskområden, förankras i den interna kontrollplanen. Vidare nämns när uppföljning 
sker, ansvarsfördelning samt dokumentation. Denna rutin beskriver i stora drag hur 
de olika stegen för framtagande, förankring och utvärdering av risker bör ske, dock 
ges inte någon tydligare instruktioner om hur riskerna identifieras, prioriteras och 
formaliseras. Oegentlighetsrelaterade risker nämns inte, det är dock möjligt att de 
indirekt inkluderats i någon av de andra riskområdena då riskområdena som 
omnämns i rutinen beskrivs översiktligt. 

2.1.3 KPMG kommentar 
Locum saknar dokumentation kring vald metod för riskanalyser, samt prioritering av utvalda 
risker som underlag för internkontrollplan.  

Då Locum verkar i en riskutsatt bransch är det av vikt att implementera en mer strukturerad 
process för identifiering av risker inklusive identifiering av risker för oegentligheter. 
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2. Analys – Revisionsfråga 2 
2.2 Vilka interna kontrollåtgärder har Locum 
vidtagit för att förebygga, upptäcka och åtgärda 
oegentligheter? 

2.2.1 COSO-komponenter: 
• Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar medvetenheten hos 

medarbetare. En god kontrollmiljö påverkas av kommunikation runt integritet och 
etik, ledningens föredöme, fördelning av ansvar och befogenhet. 

• Kontroller är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att risker hanteras 
på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Exempel på kontrollaktiviteter är attester, 
besiktningar, uppföljningar, åtskillnad av roller och ansvarsområden. 

• Kommunikation måste ske löpande och kontinuerligt för att alla medarbetare skall få 
klara besked från ledning att internkontroll skall tas på allvar. Det bör också finnas 
en kanal för medarbetare att eskalera viktiga frågor. 

• Utvärdering och uppföljning bör ske löpande och kontinuerligt för att säkerställa att 
internkontrollen fungerar på avsett vis. 

2.2.2 Förebygga
De förebyggande åtgärderna för att motverka oegentligheter är grundläggande i syfte
att uppnå god intern kontroll. Komponenter som är särskilt väsentliga är bland annat;
policy för etiskt agerande, kommunikation och utbildning, bakgrundskontroller samt
kontinuerliga riskanalyser. 

2.2.3 Iakttagelser
• KPMG har inte funnit att Locum har någon specifik instruktion rörande 

oegentligheter eller oegentlighetsrelaterade incidenter, som riktar sig till 
medarbetare. Det finns en rutin i Locums Personalhandbok (rutin Fel och 
Försummelser, 2008-01-01) gällande fel och försummelser, denna rutin behandlar 
dock inte frågan om oegentligheter/avsiktliga fel särskilt. I Personalhandboken (rutin 
Fel och Försummelser, 2008-01-01) nämns muta och bestickning, dock saknas 
ytterligare specifikation om hur muta och bestickning skall definieras. 

• Frågan om muta och bestickning omnämns i fem olika instruktioner*, vilket kan 
innebära ett pedagogiskt problem, då den anställde kan ha svårt att bedöma vilken 
instruktion som är överställd den andra eller hur de olika instruktionerna hänger 
ihop. Förutom SLL:s allmänna policy om Representation och resor i tjänsten samt 
för kurser och konferenser inom Stockholms Läns Landsting upptas frågan i ett 
antal olika instruktioner i Locums Personalhandbok. I Locums Personalhandbok 
hänvisas på ett antal ställen till SLL:s allmänna policy, däremot tydliggörs inte 
sambandet mellan SLL:s policy och Locums olika instruktioner. 

• Riktlinje för externa kontakter, senast reviderad 2010, medger att anställda får anlita 
bolagets leverantörer, under förutsättning att detta sker till marknadsmässiga villkor. 
Av instruktionen framgår det dock inte tydligt vad som betraktas som 
marknadsmässiga villkor.

• Vi har inte kunnat finna att någon policy tydligt behandlar frågan om 
intressekonflikter eller jäv. Intervjuerna indikerar också att frågan inte regelbundet 
diskuterats. Väl kommunicerade rutiner för intressekonflikter är högst väsentligt i en 
organisation som Locum, som hanterar stora värden. Då det är sannolikt att många 
medarbetare har en yrkesbakgrund inom det privata näringslivet i närliggande 
verksamheter, hos leverantörer, eller har anhöriga inom ovan nämnda områden, 
kan detta innebära en ökad risk för intressekonflikt. 

• Intervjuerna indikerar att frågan om oegentligheter, muta, bestickning, relationer 
med leverantörer m.m. kontinuerligt diskuteras inom organisationen, och i olika 
forum. Intervjupersonerna har nämnt seminarium med Institutet mot mutor, 
arbetsplatsträffar och specifik riktad kommunikation inför exempelvis julen. 

* Se Upphandlingshandbok, 2010-06-30, Riktlinje för Kurser och konferenser, 2007-05-03, Fel och 
försummelser, 2008-01-01, Riktlinje Externa kontakter, 2011-11-15 och Rutin Bisyssla, 2004-10-15 
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2. Analys – Revisionsfråga 2 
2.2 Vilka interna kontrollåtgärder har Locum 
vidtagit för att förebygga, upptäcka och åtgärda 
oegentligheter? 

• Vidare visar intervjuerna att medvetenheten och kunskapen om Locums och SLL:s 
interna regelverk varierar. Flertalet intervjupersoner uppger att relevanta 
styrdokument troligtvis existerar men att de inte känner till vilka styrdokument som 
finns eller vad dessa anger närmare. 

• Rutiner och regler för beställning, inköp, upphandling och direktupphandling har 
delvis beskrivits olika av intervjupersonerna. Direktupphandlingar av konsulter 
förekommer men det tycks inte finnas någon tydlig rutin och instruktion kring detta. 
Bland annat har det förekommit vid behov av specialistkompetens. 

• Inom projektverksamheten är andelen inhyrda projektledare betydande. Då dessa 
arbetar såsom representanter för Locum torde samma krav ställas på dem 
avseende kunskap om de interna regler och policies som gäller. 

2.2.4 KPMG kommentar

Struktur och sammanhållning i de olika styrdokumenten kan göras tydligare.

Rutin för hantering av intressekonflikter och jäv kan göras tydligare. 
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2. Analys – Revisionsfråga 2 
2.2 Vilka interna kontrollåtgärder har Locum 
vidtagit för att förebygga, upptäcka och åtgärda 
oegentligheter? 

2.2.5 Upptäcka
I syfte att stresstesta de interna rutinerna samt stödja de förebyggande åtgärderna
krävs kontinuerliga kontroller som syftar till att upptäcka oegentligheter. I den
upptäckande fasen krävs; 

• En tydlig instruktion för rapportering av incidenter/oegentligheter där krav på 
anonymitet tillgodoses

• Proaktiva dataanalyser som utförs kontinuerligt
• Kontroller anpassade till de risker för oegentligheter som identifierats

• Instruktion om bisyssla anger att medarbetare är skyldiga att skriftligen anmäla 
eventuella bisysslor. Ansvaret att uppmärksamma bisysslor har alltså helt 
delegerats till medarbetaren, och av vad som kan utläsas av instruktionen finns det 
ingen utsedd ansvarig för att följa upp de uppgifter som lämnas, eller att avsaknad 
av bisyssla verkligen gäller. Vi har uppfattat att sådan uppföljning inte heller utförs.
Av instruktionen kan inte utläsas hur bedömning skall göras av vilka bisysslor som 
är tillåtna för medarbetare inom Locum. Detta är särskilt viktigt att tydliggöra 
eftersom att bedömningen delegerats till respektive avdelningschef. I dagsläget 
gäller intygandet enbart de medarbetare som själva anmäler en bisyssla. Då 
bedömningen om huruvida en bisyssla är lämplig eller ej, delegerats till 
avdelningschef, förutsätter det starkt stöd och struktur bakom avdelningscheferna.

• I syfte att säkerställa att beställt arbete har levererats fordras en tydlig och 
dokumenterad instruktion kring när besiktningar skall genomföras. Beslut om att inte 
genomföra besiktning bör dokumenteras, likväl som faktiskt utförda besiktningar, i 
syfte att möjliggöra uppföljning. Användandet av externa besiktningsmän vid utförda 
arbeten följer, hos Locum, ingen tydlig beslutsprocess. Avsaknaden av underlag 
som ligger till grund för attest medför en ökad risk för oegentligheter i något av 
leden. 

• Intervjuerna visar att uppföljning av ekonomi i projekt främst fokuseras på utfall 
gentemot budget. Ingen av intervjupersonerna kände till huruvida det sker kontroller 
gällande redovisning av kostnader på korrekt sätt (projekt, resultatenhet) eller 
förekomsten av verksamhetsfrämmande kostnader. Detta kan innebära en risk, 
eftersom att i de fall som medarbetare uppfattar upptäcksrisken gällande 
oegentligheter som låg, tappar kontroller sitt preventiva syfte. 

• Vi har kunnat ana en viss otydlighet vad gäller definitionerna av reparation 
respektive underhåll. Risken finns att kostnader inte benämns rätt eller läggs på rätt 
kostnadsställe. Risken för oegentligheter ökar då projektutfall följs upp  
huvudsakligen mot satt budget. Med reparationer menas vanligtvis reaktiva åtgärder 
medan underhåll föregås av planering och således är en proaktiv åtgärd. För att 
minska risken för projektfrämmande kostnader bör projektkostnader följas upp på 
fler sätt än enbart mot budget vilket minskar risken för oegentligheter. Locum
uppger att det finns rutiner för uppföljning av projekt som görs mot fastställd budget 
samt att det även görs prognoser för projekt där avvikelser kommenteras. KPMG 
har ej presenterats någon formaliserad rutin kring detta. 

• Locum saknar en dokumenterad rutin för hantering/rapportering av misstänkta 
oegentligheter. Intervjuerna indikerar att medarbetarna i första hand skulle gå till sin 
närmaste chef ifall de lade märke till något oegentligt beteende inom 
organisationen, från leverantörer eller tredje part. Detta ställer höga krav på 
kunskap, struktur och stöd bakom varje chef. Att rutinen fungerar blir avhängigt 
varje medarbetares relation till och förtroende för sin närmaste chef. Detta kan 
också medföra en risk för diskrepans i hanteringen av de frågor som 
uppmärksammas. Vidare kan en sådan rutin medföra en risk att viktiga frågor inte 
lyfts upp till högre nivå i de fall detta vore nödvändigt. 
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2. Analys – Revisionsfråga 2 
2.2 Vilka interna kontrollåtgärder har Locum 
vidtagit för att förebygga, upptäcka och åtgärda 
oegentligheter? 

• Locum genomför inte specifika upptäckande analyser med hänseende på 
oegentligheter, exempelvis dataanalyser. I syfte att säkerställa efterlevnad av rutiner 
och processer för exempelvis leverantörsfakturahantering bör Locum utarbeta en 
tydlig rutin med återkommande kontroller samt en plan för åtgärder av identifierade 
brister. Locum uppger att rutin för ”dataanalyser” har tagits fram. KPMG har ej haft 
möjlighet att ta del av denna rutin inom ramen för denna granskning. 

2.2.6 Åtgärda
• För de fall att oegentlighetsrelaterade incidenter uppmärksammas, bör varje 

organisation i förväg ha övervägt hur incidenten skall hanteras. En sådan plan kan 
innehålla rutiner för utredning, vem som får prata med media och medarbetare, hur 
en misstänkt medarbetare skall hanteras och när man skall inhämta externt stöd 
och när polisanmälan skall göras. Locum har ingen formaliserad plan vad gäller 
hantering av oegentlighetsrelaterade incidenter. 

2.2.7 KPMG kommentar

Internkontrollplanen kan utvecklas ytterligare för ökat stöd för uppföljning. 

Sammanhållna rutiner och aktiviteter för att kontrollera de oegentlighetsrisker som 
identifieras kan utvecklas vidare. Viktigt är att både den verkliga och upplevda 
upptäcktsrisken ökar.

Uppföljning av projektrelaterade kostnader kan utvecklas också på andra parametrar än 
utfall mot budget, exempelvis förekomst av verksamhetsfrämmande och projektfrämmande 
kostnader. 

Utöver sedvanlig rapportering till närmaste chef kan en separat process för rapportering av 
oegentlighetsrelaterade incidenter utformas, vilket kan innefatta möjligheten att rapportera 
anonymt. 

Avsaknad av en formaliserad plan vad gäller incidenter kan leda till att incidenten förvärras 
med exempelvis skadat anseende och/eller ekonomiska förluster som följd.



Please consider the environment before printing.
© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

9

2. Analys – Revisionsfråga 3
2.3 Finns indikationer på oegentligheter inom 
områden med förhöjda risker?

I syfte att besvara revisionsfrågan, huruvida det finns indikationer på oegentligheter inom
områden med förhöjda risker, har KPMG genomfört en substansgranskning på ett urval av
data. Analysen syftar till att kartlägga huruvida Locums anställda dels följer instruktionerna
dels vilket krav på styrkande dokumentation som Locum ställer för att godkänna en faktura.
Ambitionen har varit att följa transaktionerna från beställning till betalning med mål att
identifiera brister som kan utgöra en ökad risk för oegentligheter. 

2.3.1 Avgränsningar
• Föremål för granskning har varit transaktioner ur huvudboken för perioden januari 2009 

till och med Q1 2011. Urvalet har baserats på vår samlade erfarenhet av riskområden 
inom branschen.  

2.3.2 Dataanalys och Substansgranskning, tillvägagångssätt
• KPMG har med utgångspunkt i transaktionsinformation från huvudbok, 

leverantörsreskontra samt leverantörsregister på ett strukturerat sätt analyserat  över 
500 000 bokföringsposter (varje verifikation genererar ett flertal poster).  Analysen 
bygger på en metodik KPMG utvecklat i syfte att identifiera transaktioner med förhöjd 
risk. Analysen sker i flera steg där ett 20-tal faktorer enskilt eller samverkande skapar 
ett bruttourval för vidare analys och vägning av risk. Bruttourvalet sätts i relation till 
övrig tillgänglig information ,exempelvis avseende processer eller uppgifter som 
framkommit i samband med intervjuer. 

• 44 transaktioner ingick i det slutliga urvalet . För dessa transaktioner efterfrågades 
underlag i syfte att granska de interna processerna för hantering av leverantörsfakturor 
(substansgranskning). 

• Underlagen har i helhet eller delar erhållits från ansvarig controller för respektive 
transaktion samt från Locums upphandlingsavdelning. 

2.3.3 Substansgranskning, sammanfattning
• Av tabellen framgår i vilken utsträckning efterfrågade underlag inom respektive kategori 

har erhållits. Sammantaget har underlag i kategori A-D erhållits i nästintill komplett 
omfattning. Vad gäller kategori E, dvs. underlag som styrker att uppföljning av beställt 
arbete har utförts, är graden av dokumentation låg. Nedan kommenteras de erhållna 
underlagen i detalj. 

2.3.4 Kommentarer på innehåll av erhållna underlag

A. Avtalsreferenser
Med avtalsreferens avses att det på underlagen (vanligtvis beställningen) finns ett
diarienummer. I enstaka fall har referens ej framgått av underlaget. Granskningen med
avseende på avtalsreferens har inte föranlett några kommentarer. 

Översikt, erhållna underlag

A B C D E F G H I K Σ
totalt efterfrågade 40 40 44 44 44 2 7 7 7 7 242
# erhållna 37 36 44 44 4 - 7 7 7 7 193
# ej erhållna 3 4 - - 40 2 - - - - 49
andel verifierad i % 93% 90% 100% 100% 9% 0% 100% 100% 100% 100% 80%
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2. Analys – Revisionsfråga 3 
2.3 Finns indikationer på oegentligheter inom 
områden med förhöjda risker?

B. Beställningsunderlag / Godkännande
På beställningsunderlag skall diarienummer (hos Locum, LOC nummer) framgå.
Beställningsunderlag har upprättats för beställningar som överstiger 10 tkr. I några fall 
har beställning inte upprättats, i dessa fall har avrop på ramavtal gjorts eller i fall då en 
underleverantör används har det underliggande avtalet med leverantören legat till 
grund för beställningen. 
Cirka 20 procent av de granskade beställningarna saknar undertecknande eller 
godkännande av behörig person. Enligt Locums interna policy ska beställningsunderlag 
upprättas för beställningar som överstiger 10 tkr. Beställningen skall vara signerad och 
godkänd för att göras gällande. Icke signerade/godkända beställningar medför en ökad 
risk för oegentligheter då avtalet som ligger till grund för arbetet inte är godkänt av 
behörig person. Därtill tillkommer problem med uppföljning av beställning mot 
fakturering. 

C. Underliggande faktura samt tillhörande underlag
Underliggande fakturor har presenterats för samtliga efterfrågade transaktioner. I 
enstaka fall har mer utförliga underlag så som specifikation bifogats.  Av fakturor 
framgår förhållandevis begränsat med information vad gäller arbetets omfattning, vilket 
gör det svårt att fullt ut stämma av mot underliggande beställning.  För att försäkra sig 
om att beställt arbete motsvarar utfört arbete kan det vara önskvärt att i vissa fall kräva 
mer omfattande underlag från leverantörer. 

D. Attestflöden
KPMG har erhållit attestflöden för samtliga fakturor vilket tyder på att attestering av
fakturor har skett, dock har vi inte verifierat den bakomliggande behörighetsstrukturen. 

E. Besiktningsprotokoll (underlag för attest)
Underlag som styrker att uppföljning av utfört arbete har gjorts, har erhållits i enstaka 
fall. Handbok för byggprojektledning föreskriver att ”Färdigställda arbeten kontrolleras 
mot uppställda krav”. Locum bör utarbeta en tydlig rutin för uppföljning av utfört arbete 
samt dokumentation av beslut kring huruvida besiktning skall göras eller ej. Utan en 
tydlig rutin  för när besiktning skall ske samt uppföljning därav kan man inte på ett 
betryggande sätt säkerställa att beställt arbete levererats samt vad som föranledde 
beslutet vilket kan utgöra en ökad risk för oegentligheter. 

F. Budget, kalkyl + beslut
Som kompletterande underlag för enstaka transaktioner har KPMG efterfrågat budget 
för den aktivitet/projekt/investering som transaktionen avser. På denna punkt har 
KPMG inte kunnat dra några konkluderande slutsatser då vi enbart erhållit 
budgetunderlag i enstaka fall, dock ej för de transaktioner som efterfrågats. I fall då 
budget inte upprättas utgör detta en ökad risk för oegentligheter då utfall inte kan sättas 
i relation till vad som är budgeterat. Vi känner inte till skälet till att Locum ej kunnat 
presentera någon budget för de efterfrågade transaktionerna. Enligt uppgift från Locum 
skall budget alltid finnas, ett förhållande som gör att det borde vara möjligt att 
presentera dessa vid förfrågan. 

G – K: Underlag, upphandling
Förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering, offert och avtal har efterfrågats för
upphandlingen av två leverantörer som sammanlagt utgör sju transaktioner i urvalet. 
Samtliga tillämpliga underlag har erhållits. KPMG har inte i detalj granskat riktigheten i
upphandlingen. Syftet med denna del av granskningen har varit att kontrollera att
dokumentation kring upphandlingen finns. 
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2. Analys – Revisionsfråga 3 
2.3 Finns indikationer på oegentligheter inom 
områden med förhöjda risker?

2.3.5 KPMG kommentar till granskade underlag

Syftet med substansgranskningen har varit att följa de utvalda transaktionerna från
beställning till betalning i syfte att  kartlägga huruvida Locums personal följer tillämpliga
rutiner samt vilka krav på styrkande dokumentation som ställs för godkännande av 
faktura, vilket hjälper oss att underbygga  besvarandet av revisionsfrågan. Vad gäller 
omfånget av data  som utgör underlag för substansgranskningen har KPMG erhållit 80 
procent av efterfrågade  underlag. De underlag som i hög utsträckning ej erhållits är 
dels besiktningsprotokoll eller underlag för attest, dels budget/kalkyl som ligger till 
grund för transaktionen. KPMG har identifierat ett antal brister i hanteringen av 
leverantörsfakturor som kan medföra en ökad risk för oegentligheter, vilket 
kommenteras närmare nedan. God intern kontroll består av flertal byggstenar där varje 
inbördes del är lika viktigt som koppling mellan dessa. Inom Locum finns utarbetade 
och dokumenterade rutiner för fakturahantering, dock har ett antal brister identifierats 
som medför en ökad risk för oegentligheter. Bristernas gemensamma nämnare är 
avsaknaden av utförlig dokumentation  samt koppling mellan fastställda rutiner och 
spårbarhet i de olika stegen i rutinerna. Som exempel kan nämnas avsaknaden av 
godkännande av behörig person på beställningar som ligger till grund för arbetet som 
skall utföras. Brister har även identifierats vad gäller beslutsunderlag för investering där 
budget/kalkyl ej erhållit  kan tyda på brister i den interna kontrollen, vilket kan få följd att 
risken för oegentligheter ökar. Avslutningsvis har ett antal transaktioner identifierats där 
det vore önskvärt med mer utförliga underlag för att möjliggöra kontroller enligt 
attesteringsrutin. I de fall underlagen är otillräckliga finns risk att föreskrivna kontroller i 
attesteringsrutin inte följs.

2.3.6 Iakttagelser
• Vare sig intervjuer eller substansgranskning har indikerat 

oegentlighetsrelaterade incidenter. Detta innebär dock inte någon garanti för 
den faktiska förekomsten av oegentligheter, utan är avhängigt de material vi 
tagit del av samt utlåtanden från intervjupersoner. 

2.3.7 KPMG kommentar

Rutin saknas för när kontroll eller besiktning av arbeten skall genomföras och hur 
dokumentation av detta skall ske.  

Avsaknaden av underlag för beslut, exempelvis vad gäller uppföljning av utfört arbete,  
kan tyda på brister gällande den interna kontrollen vilket medför en ökad risk för 
oegentligheter. 
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2. Analys - Övergripande revisionsfråga 
2.4 Finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med 
avseende på oegentlighetsriskerna inom bygg- och 
underhållsverksamheterna?

2.4.1 Syntes

I syfte att besvara den övergripande revisionsfrågan; Finns tillräcklig och fungerande
intern kontroll med avseende på oegentlighetsrisker inom bygg- och
underhållsverksamheterna, har KPMG utgått från COSO ramverket och dess 
rekommendationer kring intern kontroll samt KPMGs kunskap och erfarenheter 
gällande oegentlighetsrisker. Vår granskning har visat att Locums interna kontroll  med 
avseende på oegentlighetsrisker inom bygg- och underhållsverksamheterna innehåller 
svagheter och brister.

God intern kontroll kan förväntas innefatta en tydlig plan för det proaktiva
såväl som reaktiva arbetet samt en kontinuitet i den interna kontrollen i syfte att hantera
oegentlighetsrisker. Inom riskutsatta branscher som t.ex. bygg- och
fastighetsbranschen är det proaktiva arbetet än mer viktigt och bör således prioriteras. 

Vad gäller förebyggande åtgärder har KPMG funnit att den metod som Locum 
använder för att identifiera oegentlighetsrisker inte är formaliserad. Dokumentationen 
och spårbarheten från riskanalys till internkontrollplan och andra åtgärder för hantering 
av identifierade risker är inte tydlig i alla delar. 

Vad gäller de interna kontrollåtgärderna som vidtagits i syfte att förebygga, upptäcka
och åtgärda oegentligheter, har KPMG funnit att struktur och enhetlighet avseende 
interna styrdokument i vissa fall är otydlig. Locum uppger att man påbörjat arbete med 
att förbättra detta under juni 2011. Strukturerad analys och uppföljning  av 
oegentlighetsrisker på samlad nivå sker inte regelmässigt och instruktioner för sådana 
saknas. Locum har inte någon formaliserad plan för hantering av misstänkta eller 
konstaterade oegentligheter.

Inom ramen för granskningen har KPMG även gjort stickprovsvisa kontroller av
efterlevnaden av de interna rutinerna för hantering av leverantörsfakturor, så kallad
substansgranskning. KPMG har funnit vissa avvikelser från fastställda rutiner bland 
annat vad gäller attestering av beställningsunderlag samt uppföljning av utfört arbete.



Bilaga 
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Bilaga 1
Styrdokument som ingått i granskningen 

Förteckning över styrdokument som ingått i granskningen;
[Typ av dokument, Gäller från och med, antal sidor:]

Riskanalys och intern kontrollplan 2009, Beslut, 2009-05-12 5 s.

Riskanalys och intern kontrollplan 2010, Beslut, 2010-05-17 4 s.

Riskanalys och intern kontrollplan 2011, Beslut, 2011-05-17 9 s.

Ekonomihandbok, Rutiner, Leverantörsfaktura, 2009-02-01 4 s.

Granskning av intern kontrollplan 2009, 2009-02-09 2 s.

Riktlinjer för Locum AB’s och landstingsfastigheter Stockholms 

finansiella verksamhet 2011, 2010-11-10 3 s.

Delegationsbestämmelser för Locum, 2008-09-04 5 s.

Beslutsordning i landstingsfastigheter Stockholm 8 s.

Riktlinjer avseende förmånsbilar i Locum AB, 2008-09-01 2 s.

Handbok för byggprojektledning + bilagor, 2010-09-01 24 s + 12 s.

Sammanträdesprotokoll, 2003-09-09, 2003-09-18 3 s.

Förslag 2003:46, Landstingstyrelsens förslag till beslut 17 s.

Locums Personalhandbok, 2002-09-01 ca 135 s.

Ur personalhandboken har följande rutiner ingått i granskningen;

• Anställning, 2008-09-01 2 s.

• Anställningsformer, 2008-01-01 6 s.

• Tystnadsplikt, 2002-05-01 1 s.

• Bisyssla, 2004-10-15 1 s.

• Fel och försummelse, 2008-01-01 2 s.

• Kurser och konferenser, 2007-05-03 2 s. 

Riktlinjer Externa kontakter, 2010-11-15 4 s.

Upphandlingshandbok, 2010-06-30 19 s. 

Vårdmiljöer för vård i världsklass, Introduktion till 

Erhållet efter faktagranskning; 

Ledningssystemet, vårt arbetssätt. 26 s. 

Rutin för kontroll av FM-entreprenörers arbetsgivaravgifter 

och soliditet (UTKAST) 1 s. 

Granskning av svart arbetskraft, brev till tjänsteentreprenörer avs. 

svart arbetskraft, daterat; 2011-06-28 1 s. 
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