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Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2013-03-21 att överlämna rap-

porten till trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik för yttrande senast 

2013-08-31.  

 

I granskningen konstaterar revisionen att den interna kontrollen behöver stärkas 

för att uppfylla kraven på en tillräcklig och fungerande internkontroll med avse-

ende på oegentligheter.  

 

Revisionen anser bland annat att arbetet med riskanalyser behöver utvecklas och 

att det bör vara en transparens mellan riskanalys och internkontrollplan. Det finns 

även ett behov att utveckla riktlinjer om mutor och korruption och förankra dessa 

i organisationen. Vidare bör rutiner och kontroller ses över till exempel avseende 

attestförfarandet, registervård och otillåtna bisysslor. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har genomfört en granskning av skyddet mot oegentligheter inom 

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Från och med årsskiftet 2012/2013 över-

gick större delen av SL:s verksamhet till trafiknämnden (TN). Granskningen 

riktar sig därför både till TN för att nämnden kommer att hantera frågorna 

framöver och till styrelsen för SL.  

 

Ett bra skydd mot oegentligheter handlar för offentlig verksamhet och offentligt 

ägda bolag om att hushålla med offentliga medel och tillgångar, men även om 

att säkerställa allmänhetens förtroende. Det centrala i granskningen har varit att 

bedöma om det finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med fokus på 

oegentligheter. Granskningen har inte primärt syftat till att upptäcka oegentlig-

heter. Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger 

alltid på den aktuella verksamheten. Revisionens roll är att granska att den in-

terna kontrollen är tillräcklig.  

 

Sammanfattningsvis behöver den interna kontrollen stärkas för att uppfylla kra-

ven på en tillräcklig och fungerande internkontroll med avseende på oegentlig-

hetsrisker. Revisionen ser därför positivt på det pågående arbetet som TN/SL 

gör för att stärka den interna kontrollen. Exempelvis ska en riskmanager anstäl-

las, strukturen på intranätet ses över och en projekthandbok tas fram. En intern 

kommunikationsplan håller även på att utarbetas.  

 

Granskningen har inte visat på några faktiska oegentligheter. Detta innebär 

emellertid inte någon garanti för att oegentligheter inte skulle kunna före-

komma, utan är avhängigt det urval för granskningen som gjorts, det material 

revisionen tagit del av och utlåtanden från intervjuer. Det ska också noteras att 

SL inte fullt ut har kunnat uppvisa de underlag som efterfrågats i granskningen.  

 

TN/SL:s verksamhet har stora volymer inom investerings- och underhållsverk-

samheten, vilket är en bransch som är riskutsatt för oegentligheter. Inom riskut-

satta branscher är det förebyggande arbetet särskilt viktigt. Väl genomförda 

riskanalyser som grund för åtgärder/aktiviteter kan minska risken för oegentlig-

heter, men även ses som ett skydd för de anställda och ge ett underlag som kan 

stödja ett framåtriktat arbete med att förbättra rutiner och kontroller. Risken för 

att en oegentlighet kan inträffa är en aspekt som alltid måste beaktas i alla risk-

analyser, kontroller och uppföljningar. Granskningen har visat att detta är ett 

utvecklingsområde inom TN/SL då revisionen endast har kunnat finna att oe-

gentlighetsrisker tas upp sparsamt i de riskbedömningar som görs. Vidare sak-

nas det en transparens mellan bolagets riskanalys och internkontrollplanen. 

 

Ur ett oegentlighetsperspektiv är kontroller viktiga, speciellt inom faktura-

hanteringen. Granskningen har visat att TN/SL bör införa ytterligare kontroller. 

Kontroller av fakturaattesteringen bör utföras med stickprov för att säkerställa 

att attestanterna fullföljer sitt attestansvar i enlighet med delegationsordningen 

och att attesteringen vilar på säker grund. Vidare bör systematiska fakturakon-

troller för samtliga fakturor oavsett belopp införas för att säkerställa att inga 

felaktiga betalningar sker. Registervård bör införas där det säkerställs att kopp-

lingar går att göra till avtal och att kontroller mot Skatteverket sker löpande. 

Utan fullständiga och välvårdade register kan den interna kontrollen för oegent-

lighetsrisker inte vara effektiv.  

Arbete pågår för att 

stärka den interna 

kontrollen 

Riskanalysen bör 

prioritera risker för 

oegentligheter 

Fler kontroller och 

registervård bör infö-

ras  
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TN:s/SL:s riktlinjer som berör oegentligheter är inte uttömmande samtidigt som 

de anställdas kunskaper om riktlinjerna förefaller variera. Det är av vikt att 

TN/SL säkerställer att samtliga anställda förstår riktlinjernas innebörd och att 

riktlinjerna utökas så att de tar upp oegentligheter i ett vidare perspektiv. I före-

byggande syfte är det även viktigt att diskutera organisationens värdegrund för 

att öka medvetenheten om oegentligheter och hur dessa kan undvikas. Grunden 

är en god kontrollmiljö. Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och på-

verkar medvetenheten hos medarbetarna och påverkas av kommunikationen 

runt integritet och etik, ledningens agerande samt fördelning av ansvar och be-

fogenhet. 

 

Att ha en god internkontroll av att otillåtna bisysslor inte förekommer är en 

viktig del i det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Med bisyssla menas 

varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen 

och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla 

hindrar arbetsuppgifterna, påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden 

eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren neka att 

godkänna arbetstagaren att utöva en sådan bisyssla. Revisionen har uppmärk-

sammat att TN/SL behöver bli mer aktiva i sin uppföljning av bisysslor. Ända-

målsenliga rutiner för att hantera bisysslor är en väsentlig del i arbetet med att 

uppnå god intern kontroll. Detta aktualiseras än mer i och med verksamhetsö-

vergången från bolag till förvaltning från och med årsskiftet 2013, eftersom 

lagen om offentliganställning då är gällande, vilken ställer hårdare krav på bi-

sysslor. Revisionens bedömning är att TN/SL i dagsläget inte har tillräckliga 

rutiner som kan säkerställa att det inte förekommer otillåtna bisysslor bland de 

anställda.  

 

Rekommendationer: 

TN/SL bör förbättra sin internkontroll för att minska risken för oegentligheter 

genom att: 

 

 utveckla riskanalysen och identifiera områden där oegentligheter kan 

förekomma samt tydliggöra transparensen till kontroller och uppfölj-

ning i den interna kontrollplanen  

 utveckla riktlinjerna om mutor och korruption och förankra dessa så att 

alla anställda har kännedom och kunskap om gällande styrdokument 

 se över rutiner för att 

- säkerställa en säker fakturahantering med stickprovskontroller av at-

testförfarandet och att ändamålsenliga underlag finns 

- säkerställa att informationen i leverantörsregistret är korrekt genom att 

införa registervård och löpande kontrollera leverantörer mot Skattever-

ket  

- löpande följa upp och kontrollera otillåtna bisysslor 

  

Värdegrunden bör 

diskuteras mer 

Uppföljning av bi-

sysslor bör göras 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Under senare tid har risker för oegentligheter inom den offentliga förvaltningen 

i Sverige särskilt uppmärksammats. Förhållanden inom Göteborgs stad har rönt 

stor uppmärksamhet. Enligt Skatteverket1 finns åtminstone 75 procent av den 

ekonomiska brottsligheten i Mälardalsområdet. De branscher som främst är 

utsatta är bygg, städ och transport, där byggbranschen är den största riskbran-

schen. Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger på 

respektive nämnd/styrelse. Revisionen har en roll i att granska att den interna 

kontrollen är tillräcklig.  

 

Revisionen har under tidigare år uppmärksammat brister i AB Storstockholms 

Lokaltrafiks (SL:s) interna styrning och kontroll. Under år 2011 identifierades 

brister som rör leverantörsrelationer, t.ex. kontroll och uppföljning av avtal och 

leverantörsfakturor. I flera fall innebär detta att SL inte har kontroll över att den 

tjänst/vara som SL betalar för faktiskt utförts/levererats. Vidare framkom det i 

revisionens granskning av underhållsverksamheten att bolaget hade otillräckliga 

rutiner för att kontrollera och följa upp det underhållsarbete som utförs.2  

  

SL genomför för närvarande investeringar och underhåll för ca 6 miljarder per 

år i ca 90 projekt varav majoriteten leds av inhyrda projektledare/konsulter. 

Investeringar och underhåll kommer dessutom att öka framöver bl.a. eftersom 

befolkningen i länet förväntas växa med runt 300 000 invånare under kom-

mande tioårsperiod. Därmed står trafikorganisationen inför betydande investe-

ringar vilket även medför ökade kostnader för underhåll.  

 

Landstingsfullmäktige beslutade 4 december 2012 att större delen av SL:s verk-

samhet från och med årsskiftet 2012/2013 ska övergå till trafiknämnden (TN) 

och TN:s förvaltning. Granskningens slutsatser och rekommendationer riktar sig 

därför till både TN för att nämnden kommer att hantera frågorna framöver och 

till styrelsen för SL.  

2.2 Revisionsfråga 

Finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med avseende på oegentlig-

hetsriskerna inom investerings- och underhållsverksamheten? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ned i följande delfrågor: 

 

 Hur har SL arbetat för att identifiera risker för oegentligheter inom investe-

rings- och underhållsverksamheten?  

 Vilka interna kontrollåtgärder har SL vidtagit för att förebygga, upptäcka 

och åtgärda oegentligheter? 

 Finns indikationer på oegentligheter inom områden med förhöjda risker? 

2.3 Definition av begreppet oegentligheter 

Med oegentligheter avses ett medvetet bedrägligt beteende som strider mot 

landstingets eller nämndens/styrelsens regelverk. En oegentlighet förekommer 

när någon utnyttjar sin ställning i verksamheten för att skaffa sig en otillbörlig 

fördel genom t.ex. tagande och givande av otillbörlig förmån 

                                                      
1
 Uthyrning av arbetskraft ”Svartjobbsgranskningen” 2006-2008 (dnr 410 300893–09 123)   

2
 Rapport 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken 
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(muta/bestickning), falsk finansiell rapportering, förskingring, bedrägeri, trolös-

het mot huvudman och otillåtna bisysslor.  

 

Denna definition är landstingsrevisorernas definition. Den ligger i linje med 

Stockholms läns landstings (SLL):s definition av oegentligheter och ekonomisk 

brottslighet som säger att det är agerande som står i strid med landstingets re-

gelverk.   

2.4 Avgränsning 
Granskningen fokuserar på oegentlighetsriskerna inom investerings- och under-

hållsverksamheten inom SL. Riktade urval för substansgranskning har gjorts 

utifrån dataanalyser. Revisionen har inte granskat upphandlingsprocessen och 

detaljer i upphandlingsunderlag. Där upphandlingsunderlag efterfrågats har det 

varit för att kontrollera att upphandlingsdokumentation och avtal finns. Vid 

granskningen av bisysslor har bolag som är ideella föreningar, bostadsrättsför-

eningar och landstingsägda bolag samt passiva bolag uteslutits. Granskningen 

har fokuserat på iakttagelser som hör till år 2012 för att bidra till ansvarspröv-

ningen av SL för år 2012. Granskningen har ett styrningsperspektiv. 

2.5 Bedömningsgrunder 

För att besvara revisionsfrågorna utgår revisionen från COSO-modellen
3
, SLL:s 

policy och reglemente för intern kontroll
4
 samt SLL:s riktlinjer och vägledning 

för bisysslor
5
. För att besvara delfrågorna utgår revisionen även ifrån SLL:s 

ekonomihandbok, som innehåller rutiner för redovisning av externfinansierade 

projekt. Även SLL:s upphandlingspolicy med riktlinjer
6
, som anger att upp-

handlingar och upphandlingskontrakt (avtal) aktivt ska följas upp, är aktuellt vid 

besvarandet av delfrågorna.   

 

  

                                                      
3
 Committe of Sponsring Organizations of the Treadway Comission (COSO) 

4
 Intern kontroll – policy och reglemente för SLL och bolag, LS 0508-1353 

5
 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting, LS 0708-0861, och  

Vägledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting, daterad 2010-11-25 

6
 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting 1102-0181 och Riktlinjer för upphandling 

0912-1005 
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Bedömningsgrunder för intern kontroll med utgångspunkt i COSO är:  

Uppföljning och utvärdering 

 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av tre informationsskällor: styrdoku-

ment, intervjuer och datafångst. Därmed har både kvantitativ och kvalitativ 

metod använts i granskningen. Utgångspunkten har varit COSO-modellens krav 

för en god intern kontroll. 

 

Sammantaget har det utförts fördjupade intervjuer med 18 personer inom olika 

befattningar på SL. Två dataanalyser har genomförts med stickprov för att ex-

emplifiera olika problemområden i dataanalyserna. En dataanalys, med ett riktat 

urval för substansgranskning, genomfördes av leverantörsdata för att kartlägga 

den interna kontrollen i fakturahanteringen. Den andra dataanalysen syftade till 

att granska verksamhetens kontroll av bisysslor. Dessutom har substansgransk-

ning av 32 fakturor genomförts och dokumentstudier av drygt 60 interna styr-

dokument för SL. En belysning av SL:s intranät har även gjorts för att få en 

överblick hur information sprids till anställda och vilken information som finns 

tillgänglig. Se vidare i bilaga 1 för utförlig beskrivning av metoden och bilaga 2 

avseende vilka styrdokument som ingått i granskningen. 

 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp vid revisionskontoret bestå-

ende av Anna Nording, projektledare, och Sonila Nilsson. KPMG AB har varit 

behjälpliga med dataanalysen kopplad till redovisningen och med det riktade 

urvalet utifrån analysen. Camilla Karlsson vid KPMG AB har även varit refe-

rensperson under granskningen. Transcendent Group AB har utfört dataana-

lysen av bisysslor. 

 

3 Generellt om förebyggande arbete 

För ett bra skydd mot oegentligheter krävs att verksamheten har en god intern 

kontroll. COSO-ramverket är ett vedertaget, globalt etablerat ramverk för in-

 

•Kontrollaktiviteter är 
de åtgärder och rutiner som 
utarbetas för att fel ska 
upptäckas, åtgärdas och 
även förebyggas. 
Åtgärderna kan även finnas 
inbyggda i såväl 
organsiationsstruktur som 
rutiner. 
 

•Kommunikation och 
information                    
är grundläggande 
förutsättningar för att 
styrningen ska fungera. 
Kommunikation i form av 
utbyte av aktuell och 
relevant information mellan 
medarbetare och ledning är 
nödvändig. 

•Riskanalys är de 
bedömningar och 
analyser av risker som 
ledningen gör. 
Riskanalyser ska utföras 
kontinuerligt och 
innefatta samtliga risker 
som bolaget kan vara 
utsatt för. Riskanalyser 
ligger till grund för 
prioriteringar av 
kontrollaktiviteter. 

•Kontrollmiljön är den 
omgivning som den interna 
styrningen och kontrollen 
verkar i och påverkas av. Det 
är lagar, regler och policys, 
organistionens värdegrund 
och kultur, dess ledning och 
ledningens syn på etik, 
fördelnigen av ansvar och 
befogenheter samt 
ledningens övriga agerande i 
olika sammanhang. 

Uppföljning och 

utvärdering 
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ternkontroll som innefattar vägledande principer för effektiv riskhantering och 

intern kontroll. Det är också det ramverk som SLL:s policy och reglemente för 

internkontroll baseras på. Enligt COSO-ramverket bygger en fungerande intern-

kontroll på ett antal olika komponenter som bidrar till att säkerställa ordning 

och struktur. Grunden är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i en organi-

sation och påverkar medvetenheten hos medarbetarna. En god kontrollmiljö 

påverkas av kommunikation runt integritet och etik, ledningens agerande som 

föredöme samt fördelning av ansvar och befogenhet.  

 

Riskanalyser ska ske fortlöpande och kontinuerligt och innefatta samtliga risker 

bolaget kan vara utsatt för. Riskanalyserna ger vägledning i prioritering av kon-

trollaktiviteter. Kontrollaktiviteter är de åtgärder och riktlinjer/rutiner som hjäl-

per till att säkerställa att risker hanteras och åtgärdas samt att fel upptäcks. 

Kommunikation och information ska ske löpande och kontinuerligt både uppåt 

och nedåt i organisationen. Alla medarbetare ska vara medvetna om att ledning-

en tar internkontroll på allvar och ledningen ska ha möjlighet att fånga upp vik-

tiga information från medarbetarna. Vidare bör det finnas relevanta verktyg och 

stöd för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av efterlevnaden av riktlin-

jerna och rutinerna. Uppföljning och utvärdering bör utföras kontinuerligt för att 

säkerställa att internkontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Enligt kommunallagen7 ska nämnderna och styrelserna bland annat se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och se till att verksamheten bedrivs i enlig-

het med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I SLL:s policy och 

reglemente för internkontroll framgår att det åligger respektive nämnd och sty-

relse att ansvara för att utforma en god internkontroll. Nämnderna och styrelser-

na ska utforma en organisation som är anpassad efter förvaltningens och bola-

gets förutsättningar och utforma lokala regler för internkontroll samt övervaka 

efterlevnaden.  

 

4 Resultat av granskningen 

4.1 Kontrollmiljö 

SL har riktlinjer8 inom området mutor och korruption. Riktlinjerna tar inte upp 

oegentligheter som helhet utan fokuserar på tagande och givande av otillbörlig 

förmån och jäv. I riktlinjerna finns det skrivningar som att enklare arbetsmål-

tider kan accepteras och presenter från extern part kan mottas om presenten 

faller inom ”ramen för vanlig artighet och inte är extravagant”.  Det finns även 

en skrivning om jäv som säger att det är godkänt att delta i ärenden som kan 

vara förtroendeskadliga om närmaste chef har godkänt handläggningen. Riktlin-

jerna nämner att det är extra känsligt att använda sig av SL leverantörer privat.  

 

Av SL:s upphandlingsdokument
9
 framgår att riktlinjerna om mutor och korrupt-

ion ska efterlevas av extern part. Vidare framgår det av den sekretessförbindelse 

som externa konsulter ska skriva under att de intygar att de ska följa riktlinjerna.   

                                                      
7
 Kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§ 

8
 Riktlinjer för att förebygga mutor och annan korruption SL-2008–10117 

9
 Upphandlingspolicy för AB Storstockholms Lokaltrafik SL-2008-15124 och Rutin för upphandling 

och inköp på SL SL-2009-25998 

Riktlinjer om  

mutor och korruption  
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SL har antagit SLL:s riktlinjer10 för bisysslor och även upprättat ett PM11 respek-

tive en manual12. Dessa dokument ger förtydliganden av riktlinjerna med exem-

pel på vanliga bisysslor. Däremot framgår inte vikten av att chefer ska vara 

föredömen och vara särskilt restriktiva med bisysslor såsom i SLL:s vägledning 

om bisysslor
13

 och det ges inga exempel på otillåtna bisysslor. I manualen fram-

går att bisysslor ska efterfrågas inför anställning, under pågående anställning, 

vid behov eller i samband med de årliga planerings- och utvecklingssamtalen 

(PU-samtalen). Det finns inte någon samlad dokumentation över vilka bisysslor 

anställda har. Av intervjuerna med medarbetarna har det också framkommit att 

bisysslor varken tas upp i samband med anställning eller vid PU-samtalen.  

 

Från och med år 2013 har majoriteten av SL:s verksamhet och alla anställda 

utom ett fåtal övergått till trafikförvaltningen, vilket innebär att de anställda 

omfattas av lagen om offentlig anställning14 (LOA). LOA ställer högre krav 

inom området bisysslor som att arbetstagaren inte får ha förtroendeskadlig bi-

syssla och att arbetsgivaren ska upprätta ett skriftligt beslut med motivering, om 

bisysslan är av sådan art att den ska förbjudas. 

  

SL har en internutbildning för nyanställda i rätt och etikett15 som tar upp gi-

vande och tagande av otillbörlig förmån och korruption. I kursen konkretiseras 

riktlinjerna om mutor och korruption. Revisionen har däremot noterat att kur-

sens del om oegentligheter är helt fokuserad på tagande och givande av otillbör-

lig förmån och inte tar upp oegentligheter i ett bredare perspektiv vilket innebär 

att varken bisysslor, gynnande av leverantör eller svart arbetskraft tas upp. Ny-

anställd kallas per automatik till kursen. Av de intervjuade personerna hade 

dock endast en minoritet gått kursen.  

 

Internrevisionen ska fungera som visselblåsarfunktion och utreda inkomna tips 

vid misstanke om oegentligheter. Det innebär att det ska gå att lämna ett ano-

nymt tips till internrevisionen, till exempel via internposten. Av intervjuerna har 

det framkommit att möjligheten att vända sig till internrevisionen främst är känt 

på ledningsnivå., men att medarbetare inte är bekanta med var de kan vända sig.  

I granskningen har det även framkommit att strukturen bland styrdokumenten 

behöver förbättras då det upplevs svårt att hitta aktuella riktlinjer/rutiner. Detta 

har även framkommit i den nulägesanalysen
16

 som SL har låtit utföra av verk-

samheten. 

 

Av SL:s internrevisionsplaner för åren 2008-2012 framgår att internrevisionen i 

varierande grad granskar områden som avser kontroll av oegentligheter. De 

första två åren 2008-2009 fanns inget fokus på oegentligheter. År 2010 gjorde 

internrevisionen en genomlysning av bisysslor, medan fokus senare år har varit 

granskningar som indirekt kan beröra oegentligheter såsom rutiner för efterlev-

nad och återrapportering av avvikelser samt styrningen av externa konsulter. 

För år 2013 har internrevisionen fått i uppdrag att kartlägga processen för intern 

                                                      
10

 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting SL-2008-12305,  

11
 PM - Om bisysslor 

12
 Manual – Om bisysslor SL-2010-02020 

13
 Vägledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting, daterad 2010-11-25 

14
 Lagen (1994:260) om offentlig anställning  

15
 Rätt och etikett på SL – en internutbildning för nyanställda 

16
 Utkast till Nulägesanalys av SL:s sociala ansvarstagande, daterad 2012-12-07 
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styrning och kontroll samt att göra stickprov i redovisningen med fokus på re-

gelefterlevnad och oegentligheter.  

 

Revisionens bedömning 

SL:s medvetenhet om sin utsatthet av oegentligheter har ökat, vilket bland annat 

visas i internrevisionens uppdrag. Men mycket tyder på att en del arbete kvar-

står. Riktlinjerna om mutor och korruption tar inte upp oegentligheter som hel-

het utan är fokuserade på tagande och givande av otillbörlig förmån och jäv. 

Vidare finns det otydligheter i riktlinjerna om mutor och korruption, vilket kan 

innebära svårigheter för anställda att tolka riktlinjerna och veta var gränsen för 

otillbörlig förmån går. Det medför att det är av vikt att anställda går internut-

bildningen rätt och etikett eftersom det är i denna utbildning som det tydliggörs 

hur riktlinjerna ska tolkas. Vidare är SL:s styrdokument om bisysslor inte ut-

tömmande vilket medför ett behov av att bisysslor diskuteras och förtydligas 

vad som är exempel på en otillåten bisyssla och känsligheten i ledningens bi-

sysslor. Rutinen att bisysslor ska efterfrågas inför anställning och vid de årliga 

PU-samtalen bedöms inte fungera tillfredsställande. 

 

För att stärka den interna kontrollen bedömer revisionen att TN/SL bör förtyd-

liga styrdokumenten samt öka de anställdas och externa konsulters kunskap om 

riktlinjerna om korruption och bisysslor. 

4.2 Riskanalys 
SL har en rutin för riskhantering17. I den framgår att åtta riskområden ska beak-

tas vid riskkartläggningen varav två riskområden (förtroendeskada och efterlev-

nad) kan hänföras till oegentligheter. Vidare framgår det att varje avdelning ska 

göra en värdering av sina risker som sedan ska sammanställas i en total risk-

sammanställning för hela organisationen.  

 

Tidigare var det endast i avdelningen för trafikförsörjnings riskanalys för år 

2011 som någon form av oegentligheter togs upp bland riskerna. I de avdel-

ningsvisa riskanalyserna för år 2013 tar dock både avdelningen för trafikför-

sörjning och avdelningen för verksamhetsstyrning och ekonomi upp risker som 

berör oegentligheter.  

 

Riskanalysen18 för hela bolaget är en bruttolista med alla risker från avdelning-

arnas riskanalyser. Den tar upp risker för korruption i form av tagande av otill-

börlig förmån, svart arbetskraft och förtroendeskada i form av personalrelate-

rade kostnader (t.ex. representation och resor). Nitton risker överförs till bola-

gets internkontrollplan för året. Det är inte tydligt dokumenterat varför just 

dessa risker har valts ut till internkontrollplanen. Av oegentlighetsrisker är det 

endast risken för tagande av otillbörlig förmån som har tagits med i bolagets 

internkontrollplan för åren 2012 och 2013. Revisionen kan konstatera att denna 

risk inte finns med i någon av de avdelningsvisa riskanalyserna som revisionen 

har tagit del av. Övriga risker ska hanteras inom respektive avdelning och sekt-

ion, bl.a. riskerna för svart arbetskraft och förtroendeskada.  

 

                                                      
17

 Rutin för riskhantering & Internkontrollplan SL-2008-15851 

18
 Prioriterade övergripande risker SL till Internkontrollplan 2012 

Styrdokumenten  

bör förtydligas 

Rutin för riskanalys 
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SL:s verkställande direktör (VD) ger årliga VD-uppdrag19 till varje avdelning. 

Revisionen har inte kunnat finna att något VD-uppdrag för år 2012 innehåller 

något om oegentligheter. Varje avdelning och sektion upprättar årligen en lokal 

verksamhetsplan. Revisionen har inte heller kunnat finna att någon verksam-

hetsplan innehåller något om oegentligheter för åren 2012 och 2013.  

 

Revisionens bedömning 

Då TN/SL verkar i en riskutsatt bransch är det av vikt att processen för identifi-

ering av risker för oegentligheter utvecklas. Det saknas en tydlig dokumentation 

och en transparens i arbetet med riskanalyser och internkontrollplaner. Revis-

ionens slutsats är att TN/SL:s kan utveckla sitt riskarbete med fokus på oegent-

ligheter.  

4.3  Kontroller, uppföljning och utvärdering 
Analysen av bisysslor, registeranalys av data från ekonomisystemet och sub-

stansgranskningen av fakturor har syftat till att testa de interna rutinerna för 

kontroller, uppföljning och utvärdering.  

 

Det pågår arbete på TN/SL för att stärka den interna kontrollen. En riskmanager 

ska anställas för att stärka strukturen för intern styrning och kontroll, exempel-

vis stödja avdelningschefernas riskmedvetenhet. Under år 2013 pågår arbete 

med att se över olika styrdokument samt ta fram nya såsom en rutinbeskrivning 

för avtalsuppföljningar. 

4.3.1 Bisysslor 

Av dataanalysen avseende bisysslor framgår att cirka 15 procent (37 personer) 

av urvalet av anställda hade engagemang i andra bolag under 2012. Dessa per-

soner återfinns inom skiftande yrkesgrupper. Revisionen har under granskning-

en begärt dokumentation för ett urval av dessa (16 personer), varav några sitter i 

ledningsgruppen. I dagsläget har SL dock inte kunnat uppvisa någon doku-

mentation av efterfrågade personers bisysslor. Det var fem träffar mellan leve-

rantörsreskontran och bolag som anställda hade engagemang i, granskningen 

har skett utan att finna något otillbörligt. Av intervjuerna har det framkommit 

att det inte sker någon uppföljning av anställdas bisysslor eller någon avstäm-

ning av anställdas bolag mot leverantörsreskontran.  

 

Revisionens bedömning 

I dag finns det ingen samlad information om anställdas bisysslor. Uppföljning 

och bedömning av arbetstagares eventuella bisysslor förefaller ske sporadiskt 

och oftast på förekommen anledning.  

 

Revisionen vill därför poängtera vikten av att TN/SL stärker uppföljningen av 

anställdas bisysslor.  Det är särskilt viktigt att ledningen är ett gott föredöme 

och är mycket restriktiva med bisysslor i enlighet med SLL:s vägledning vid 

bedömning av bisysslor
20

.  

 

                                                      
19

 Verksamhetsplan 2012-2014 AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive färdtjänstverksamheten 
SL-2011-61727  

 
20

 Vägledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting, daterad 2010-11-25 
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4.3.2 Registeranalys av data från ekonomisystemet  

I dataanalysen (se bilaga 1 för utförlig metodbeskrivning) är det totalt 78 leve-

rantörer/betalningsmottagare som har flera identiteter. Att en leverantör före-

kommer med flera identiteter kan till exempel bero på att leverantören väljer att 

ha flera betalningsflöden och uppger flera bank-/plusgironummer till sina kun-

der. Granskningen visar dock att när leverantören har bytt sitt bank-/plusgiro-

nummer, har SL registrerat leverantören på nytt. Detta följer inte den interna 

rutinen
21

 som slår fast att innan en uppläggning av ny leverantör sker, ska en 

kontroll göras av om leverantören redan finns i registret. 

 

I dataanalysen har det framkommit att det inte går att mäta avtalstroheten då 

avtalsregistren inte kan matchas mot leverantörsregistret i ekonomisystemet. 

Detta för att avtalsregistret inte innehåller leverantörens organisationsnummer.  

 

Revisionen har även funnit tre leverantörer som är upplagda i leverantörsregist-

ret med SL:s dotterbolags organisationsnummer. För två av leverantörerna har 

betalningar skett under år 2012. På den ena fakturan uppges SL:s dotterbolags 

organisationsnummer även på själva fakturan från den externa leverantören. SL 

har inte kunnat lämna någon förklaring till hur detta har kunnat ske. 

 

Dataanalysen har även visat att 80 procent av leverantörerna saknas i avtalsda-

tabaserna. Detta innebär inte nödvändigtvis att leverantörerna inte är upphand-

lade, utan pekar snarare på avsaknad av rutiner för registervård22. SL har en 

rutinbeskrivning för upplägg av nya leverantörer
23

. Den innehåller inget krav på 

att kontrollera att leverantören finns med i avtalsdatabaserna. Det har fram-

kommit att det inte finns någon samlad information om alla inköp som görs per 

leverantör och att det är möjligt att göra direktupphandlingar ute i verksamhet-

en.  

 

I enlighet med SL:s rutin om upplägg av ny leverantör genomför reskontragrup-

pen kontroller av leverantören på InfoTorg
24

 samt mot den webbaserade databa-

sen av bank- och plusgiro. Att leverantörens organisationsnummer överens-

stämmer med momsregistreringsnumret kontrolleras dock inte. Det är cirka 

20 procent av leverantörsidentiteterna
25

 som inte överensstämmer med registre-

rat momsregistreringsnummer eller organisationsnummer erhållet via bank- 

eller plusgirot.  

 

Reskontragruppen granskar manuellt fakturor över 100 000 kr mot leverantörs-

registret. Inga kontroller sker av fakturor under gränsen 100 000 kr. 

                                                      
21

 Rutin för upplägg av ny leverantör 

22
 Med registervård menas hur registrerade uppgifter ska följas upp, borttagande av leverantörer 

om de inte använts under en längre tid samt kontroller om registrerade leverantörsuppgifter är 
aktuella eller tillfälligt har ändrats. 

23
 Rutin för upplägg av ny leverantör 

24
 InfoTorg är leverantör av besluts- och affärsinformation och tillhandahåller fakta om alla perso-

ner, företag, fordon, fastigheter samt juridiska händelser i Sverige. 

25
 Med leverantörsidentitet menas leverantörsnummer i leverantörsregistret 

Interna rutiner för 
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Granskningen visade att 35 leverantörer saknade uppgifter om bank- eller plus-

giro. I samtliga fall har SL uppgett att leverantören har använt sig av factoring-

bolag26 vars betalningsuppgifter anges istället. Det finns även 34 leverantörer, 

varav 35 procent är juridiska personer, som endast har ett kontonummer regi-

strerat. Det hör till ovanligheten att en juridisk person inte har ett gironummer. 

SL har angett att detta är oundvikligt i de fall leverantören är en privatperson 

(t.ex. arrende fakturor). Varför det ser ut som det gör när det gäller juridiska 

personer kan SL inte förklara i dagsläget.  

 

Vidare framgår det av dataanalysen att det finns leverantörer som krediterats 

mer än de fakturerat SL. I ett stickprov på tre leverantörer hade SL godtagbara 

förklaringar på två. Däremot visar det tredje exemplet på hur bristen på regis-

tervård får effekt. I detta fall finns två leverantörsidentiteter som felaktigt lagts 

upp två gånger. Krediteringen tillhör enligt SL egentligen den andra identiteten. 

SL har spärrat den felaktiga identiteten efter att revisionen visat att fakturor och 

fakturakrediteringar hanterats på två identiteter.  

 

Cirka 60 procent av SL:s leverantörsidentiteter har någon sorts anmärkning eller 

en kombination av anmärkningar i registret hos Skatteverket. Exempelvis finns 

det leverantörer som är avregistrerade hos Skatteverket eller som inte är regi-

strerade för moms. Det finns fall där leverantören är registrerad som arbetsgi-

vare, men inte betalar arbetsgivaravgifter. Dataanalysen visar också att femton 

av SL:s leverantörer har skatteskulder noterade hos Kronofogdemyndigheten. I 

dagsläget utförs inte uppföljningar av leverantörer mot Skatteverket under av-

talstiden, vilket även uppmärksammades i revisionsrapporten om svart arbets-

kraft27 från år 2010. Enligt SL:s rutin för uppläggning av ny leverantör och upp-

handlingspolicy görs endast kontroller av leverantörer mot InoTorg (som även 

är kopplat till Skatteverket) vid nyupplägg och vid upphandlingstillfället. 

Landstingsstyrelsen träffade år 2008 en överenskommelse med Skatteverket28, 

som innebär att Skatteverket ska vara behjälpliga i frågor som rör ekonomisk 

brottslighet bl.a. genom att ge upplysningar om företag har skatteskulder. Samt-

liga av landstingets nämnder och styrelser kan använda sig av överenskommel-

sen.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen ser positivt på det arbete som pågår inom bolaget för att stärka den 

interna kontrollen och kommer att följa arbetet inom den årliga revisionen. Idag 

finns dock inte en fullt ut fungerande intern kontroll för att förebygga och upp-

täcka oegentligheter. Den befintliga kontrollen av fakturor under 100 000 kr 

bör kompletteras med stickprovskontroller för fakturor under denna belopps-

gräns. Det finns en risk att fakturor under denna beloppsgräns passerar kon-

trollsystemet obemärkt, vilket kan medföra att felaktiga fakturor betalas.  

 

De iakttagelser som har framkommit i dataanalysen avseende dubbla leveran-

törsidentiteter, avsaknad och eller felaktiga uppgifter för leverantörer tyder på 

att det idag inte finns en tillräcklig inter kontroll avseende hanteringen av leve-

                                                      
26

 Factoring innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor till ett företag som specialiserat 
sig på att kräva in betalning för fakturor. Ett företag kan välja att sälja sina kundfakturor för att 
slippa kostnaden för hanteringen, en form av outsourcing, och/eller för att temporärt förbättra sin 
likviditet genom att inte binda upp kapital i kundfordringar. En annan anledning kan vara att man på 
detta sätt minskar kreditriskerna. Ur Wikipedia den 2013-01-14 

27
 Skyddet mot svart arbetskraft nr 17/2010, RK 201005-0042 

28
 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Skatteverket, 27685-10/21 
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rantörsuppgifter. Icke ändamålsenliga uppgifter i leverantörsregistren försvårar 

uppföljningen av leverantörer i olika sammanhang. Revisionen kan konstatera 

att bolaget inte utför någon registervård. En god internkontroll redan vid regi-

streringen av leverantörers fasta data förebygger oegentligheter. 

 

TN/SL förefaller inte följa sina egna rutiner i samband med uppläggning av ny 

leverantör, då dataanalysen har visat att det finns dubbla leverantörsidentiteter 

och att organisationsnummer i många fall inte överensstämmer med momsregi-

streringsnummer eller uppgifter erhållna från bank-/plusgirot. Ett organisa-

tionsnummer är unikt för varje organisation och kan inte existera mer än ett åt 

gången. Revisionen har även konstaterat att det saknas en koppling mellan leve-

rantörsregister och avtalsdatabaserna. En sådan koppling med korrekt organisat-

ionsnummer i både avtalsdatabaser och leverantörsregister, skulle underlätta 

kontrollen mot leverantörsregister och myndighetsregister. 

 

Av SLL:s upphandlingspolicy29 framgår att upphandlingar ska genomföras af-

färsmässigt, effektivt och etiskt samt att kontinuerlig uppföljning ska utföras. 

Genom att löpande kontroller av leverantörer inte utförs mot Skatteverket följs 

inte intentionerna i SLL:s upphandlingspolicy. Det medför ökade risker för att 

SL har affärsrelationer med oegentliga företag. Idag har bolaget inte heller nå-

gon samlad information om alla inköp som görs för att säkerställa att direktupp-

handlingsgränsen inte överträds. Detta kan i sin tur leda till fördyringar, kvali-

tetsbrister och oegentligheter i form av gynnande av leverantör. Revisionen vill 

poängtera vikten av att TN/SL säkerställer att de följer gällande upphandlings-

regler och genomför kontinuerliga uppföljningar.  

4.3.3 Substansgranskning av fakturor 

Substansgranskningen omfattade 32 leverantörsfakturor uppdelat på 21 leveran-

törsidentiteter. Normalfallet är att en leverantörs identitet motsvarar en leveran-

tör. Av granskningen har det framkommit att fyra av dessa leverantörer före-

kommer med dubbla identiteter utan att det verkar finnas några sakliga skäl till 

detta. 

 

Tabellen nedan illustrerar i vilken utsträckning revisionen har erhållit efterfrå-

gade underlag. Underlagen är indelade i kategorier A till I. Andelen erhållna 

underlag har varierat mellan kategorierna. Tabellen visar att överlag har revis-

ionen erhållit 82 procent av samtliga efterfrågade underlag.  

 

Översikt, erhållna underlag

A B C D E F G H I Σ

Totalt efterfrågade 32 32 21 32 15 7 7 7 4 157

Erhållna underlag 32 30 15 32 7 5 3 1 3 128

Ej erhållna underlag 0 2 6 0 8 2 4 6 1 29

Andel erhållna i % 100% 94% 71% 100% 47% 71% 43% 14% 75% 82%  
 

Kommentarer till erhållna underlag enligt tabell 

 

A. Underliggande faktura 

Revisionen har erhållit samtliga efterfrågade fakturor.  

  

                                                      
29
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B. Fakturaunderlag  

Revisionen har erhållit majoriteten av efterfrågade fakturor (94 procent).  

 

Av SL:s instruktion om attestering30  som bygger på delegationsordningen31  

framgår att kontrollattest innebär ett bestyrkande om att varor och tjänster har 

erhållits. Därmed ska fakturaunderlaget innehålla tillräcklig information för att 

attest ska kunna utföras. Informationen förekommer i själva fakturan eller i 

underlaget till fakturan.  

 

Revisionens kriterier för att fakturaunderlaget ska bedömas tillfredsställande är 

att det ska framgå period, specificering av tjänst eller vara som har köpts, vem 

som har utfört tjänsten och koppling till underliggande avtal. Om det handlar 

om leverans av tjänst i form av personarbetstid, ska en tidrapport bifogas faktu-

ran, gärna en systemgenererad. Om det handlar om leverans av vara ska det som 

miniminivå finnas en följesedel som intygar att varan har kommit SL till handa. 

I ett par granskade fall har det saknats tillräckligt med information om vem som 

har utfört arbetet och någon form av tidrapport som verifierar de angivna tim-

marna leverantören vill ha betalt för. Detta följer inte den interna instruktionen 

om attestering och försvårar framförallt för utbetalningsattestanterna att god-

känna betalningen av fakturan, då det inte finns tillräckligt med underlag.  

 

Granskningen har visat att fakturaunderlaget oftast inte är inskannat tillsam-

mans med fakturan, utan finns någon annanstans i organisationen. Vid intervju-

erna framkom att utbetalningsattestanten oftast litar på att kontrollattestanten 

har gjort en kontroll av underlagen. Idag saknas en skriftlig rutin för uppföljning 

av att attestanterna fullföljer sitt attestansvar. Av intervjuerna har det också 

framgått att SL utför sporadiska kontroller av leverantörerna/entreprenörerna på 

plats, men inte i sådan stor utsträckning att det går att säkerställa att entreprenö-

rerna genomför beställt arbete i enlighet med det som faktureras. Kontrollattest-

anten kan därmed bara göra en rimlighetsbedömning av nedlagd tid och därmed 

även enbart en rimlighetsbedömning av underlaget till fakturan vid attestering-

en.  

 

C. Beställningsunderlag 

Revisionen efterfrågade 21 beställningsunderlag och 15 erhölls (71 procent).  

 

SL har skärpt kraven på registreringen av beställningsunderlag och fr.o.m. sep-

tember år 2012 ska alla beställningar inom investeringsprojekt, driftprojekt, 

driftuppdrag och konsultanskaffning registreras i beställningsverktyget i 

Agresso-portalen. Undantagna är alla inköp som ska utföras via IT:s beställ-

ningsportal och kundordersystemet Mars32.  

 

Av intervjuerna har det framkommit att beställningsunderlaget före september 

2012 kan ha olika skepnad, som ett separat beställningsdokument eller som en 

del av avtalet med leverantören. Varken rutinbeskrivningen för upphandling och 

inköp eller något annat styrdokument som kommit revisionen tillhanda behand-

lar huruvida alla inköp ska föregås av ett beställningsunderlag.  

 

                                                      
30

 Instruktion hur man fyller i blanketten attesträtt, SL-2011-61352  

31
 Delegationsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik – Delegation av beslutanderätt och regler 

för attest, SL-2012-00822 

32
 Rutin för upphandling och inköp på SL, SL-2009-25998,  

Skriftlig rutin för fak-

turakontroll saknas 
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D. Attestflöden 

Revisionen har erhållit attestflöden för samtliga fakturor. Granskningen visar att 

attestflöden följer den behörighetsstruktur som är beslutad i enlighet med SL:s 

delegationsordning. Attestering av fakturor sker elektroniskt.  

 

Av intervjuer har det framkommit att det saknas en rutin för att ta bort attestbe-

hörighet när anställningen uppför. Detta medför att det idag finns personer som 

har behörighet att attestera fakturor i systemet som inte längre är anställda på 

SL.  

 

E. Avtal med leverantörer 

Åtta av de 15 efterfrågade giltiga avtalen mellan SL och de granskade leveran-

törerna har inte erhållits. I tre av dessa åtta fall har inte något avtal överhuvud-

taget erhållits. I fyra av åtta fall har revisionen erhållit ett ogiltigt avtal, då av-

talstiden hade gått ut och inget förlängningsavtal har presenterats av SL. I ett 

fall har leverantören direktupphandlats och inget skriftligt avtal finns.  

 

F. Besiktningsprotokoll 

Revisionen saknar cirka en tredjedel av de besiktningsprotokoll som efterfråga-

des.  

 

Av intervjuerna framkommer att besiktningsprotokoll är tillämpligt i investe-

ringsprojekt, framförallt i byggprojekt, där det ska finnas ett slutbesiktningspro-

tokoll. Därmed kan slutbesiktningsprotokollet endast vara kopplat till slutfaktu-

ran. Granskningen har dock visat att ett en form av besiktningsprotokoll även är 

tillämpligt i driftprojekt och driftuppdrag. Idag saknas det dock en rutinbeskriv-

ning som tydliggör vilka dokument som ska finnas i samband med projekt. Det 

pågår ett arbete inom SL med att utarbeta en projekthandbok som ska vara till 

stöd för projektledare och projektmedarbetare ute i organisationen. 

 

Enligt SL:s delegationsordning innebär kontrollattest bland annat ett bestyr-

kande av att varor och tjänster har erhållits, men revisionen konstaterar att det 

förekommer bestyrkanden trots att besiktningsprotokoll saknas.  

 

G-H. Budget, kalkyler och ekonomisk uppföljning 

Revisionen har erhållit enstaka underlag i form av budget, kalkyler eller eko-

nomisk uppföljning i olika projekt. Revisionen erhöll tre av sju efterfrågade 

budgetar/kalkyler och en av sju efterfrågade ekonomiska uppföljningar.  

 

Av intervjuerna har det framkommit att specifik ekonomisk uppföljning ska 

genomföras för varje investeringsprojekt. Revisionen har inte erhållit något 

styrdokument som tar upp detta. Avdelningen för verksamhet och uppföljning 

gör dock en övergripande uppföljning för alla trafikslag (tunnelbana, pendeltåg, 

etc.), som redovisas månatligen till VD.  

 

I. Upphandlingsdokument 

Tre fjärdedelar av de efterfrågade underlagen har erhållits. 

 

De upphandlingsdokument som efterfrågades var förfrågningsunderlag, in-

komna anbud och anbudsvärdering för fyra leverantörer som sammanlagt utgör 

elva fakturor i urvalet. Det detaljerade innehållet i underlagen har inte grans-

kats, utan vikt har lagts på att de nödvändigaste underlagen finns med i enlighet 

Rutin för att ta bort 

attestbehörighet 

saknas 

Projekthandboken 

ska uppdateras 
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med SLL:s upphandlingspolicy
33 

och SL:s upphandlingspolicy
34 

samt rutiner för 

upphandling och inköp35.  

 

A-I. Gemensamt för alla kategorier 

Revisionen saknar underlag för att full ut kunna bedöma de granskade momen-

ten. Granskningen har dock visat att i de flesta fall där det inte erhållits en bud-

get, har det inte heller erhållits någon annan kalkyl eller ekonomisk uppföljning. 

I ett fall saknas både beställningsunderlag, besiktningsprotokoll, budget, kalky-

ler och ekonomisk uppföljning, vilket omöjliggör en effektiv uppföljning och 

utvärdering av projekten. 

 

Revisionens bedömning 

Resultatet av granskningen visar att SL brister i efterlevnaden av sin egen rutin 

för upphandling och inköp, då giltiga avtal saknades i flera fall. Inköp från icke-

avtalade leverantörer öppnar upp för oegentligheter.  

 

Sveriges kommuner och landsting36 (SKL) lyfter vikten av att ha en tydlig han-

tering av fakturor och utbetalningar för att minska utrymmet för personalens 

egna tolkningar av hur kontrollen ska utföras. SKL lyfter också vikten av en 

uppföljning av egna rutiner och föreskrifter kring fakturahantering. Revisionen 

konstaterar även att TN/SL behöver införa fler kontrollmoment, då det saknas 

en skriftlig rutin för uppföljning av attestanternas attestansvar och kontroll av 

kvalitet i utfört arbete. TN/SL bör öka antalet oanmälda besök på arbetsplatsen 

där entreprenörer är verksamma för att kunna säkerställa att kvaliteten och 

kvantiteten av nedlagt arbete stämmer överens med entreprenörens fakturering. 

Detta för att skapa en god kontrollmiljö som upptäcker, förebygger och åtgärdar 

oegentligheter. I syfte att förebygga oegentligheter bör TN/SL även införa kon-

troller som verifierar att attestanterna följer de befintliga instruktionerna och att 

underlag finns för att kunna utföra uppföljning av projekten.  

 

Det är positivt att TN/SL har skärpt kraven avseende registreringen av beställ-

ningsunderlag. Det saknas dock fortfarande en övergripande kontroll inom SL 

av om alla inköp föregås av ett beställningsunderlag, som är ett viktigt avstäm-

ningsunderlag för i första hand kontrollattestanter. En tydlig dokumentation av 

alla inköp underlättar den interna kontrollen och i förlängningen förebygger det 

förekomsten av oegentligheter.  

 

Den projekthandbok som är under upparbetning bör innehålla en redogörelse för 

dokumentationskraven i projekten, så som en beskrivning av när besiktningen 

ska ske. Detta behövs för att möjliggöra en bättre intern kontroll av projekten 

och för att säkerställa att beställt arbete utförts.  

 

Revisionen anser också att budget och kalkyler är nödvändiga underlag i ett 

projekt för att ha kontroll över det ekonomiska läget. I de fall budget och kalky-

ler inte upprättas samt ekonomisk uppföljning inte sker, utgör detta även en risk 

för att utrymme ges för oegentligheter. Ekonomisk uppföljning är svårt att göra 

när utfallet i ett projekt inte kan sättas i relation till vad som är budgeterat från 

början. Det är dock av vikt att en uppföljning även görs på projektnivå och inte 

                                                      
33

 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting, LS 0912-1005 

34
 Upphandlingspolicy för AB Stockholms Lokaltrafik, SL-2008-15124 

35
 Rutin för upphandling och inköp, SL-2009-25998  

36
 Kvalitetssäkrad välfärd – Förhindra fusk och oegentligheter 

Fler kontroll- 

moment behövs 

Tydlig dokumentation 

av inköp underlättar 

internkontroll 
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bara på övergripande nivå, för att kunna ha kontroll av hur medel används och 

minska risken för oegentligheter. 

 

Sammanfattningsvis anser revisionen att TN/SL bör förbättra sin interna kon-

troll avseende leverantörsfakturahantering, avtalsuppföljning, och projektupp-

följning.  

4.4 Information och kommunikation 
SL:s ledning anser att de är tydliga i frågan om oegentligheter och att det råder 

nolltolerans. Det är främst oegentligheter i form av tagande och givande av 

otillbörlig förmån som diskuteras. De intervjuade personerna som sitter i bola-

gets ledningsgrupp uppger att diskussioner och dialog förs kring riktlinjerna om 

mutor och korruption samt allmänt om oegentligheter. Medarbetarna har dock 

inte samma uppfattning. De uppger att de inte är insatta i riktlinjerna om mutor 

och korruption och att riktlinjerna sällan diskuteras i organisationen. Däremot 

kände majoriteten av de intervjuade till riktlinjernas existens.  

 

I granskningen har det framkommit att det vid nyanställningar saknas kommu-

nicering av riktlinjerna om mutor och korruption. Riktlinjerna ingår i den intro-

duktionsutbildning i rätt och etikett som ges, men merparten av de intervjuade 

har inte gått utbildningen. TN/SL planerar att under år 2013 öka informationen 

kring mutor och korruption, eventuellt med hjälp av en e-utbildning. Lednings-

gruppen fick även en utbildning i den nya mutlagstiftningen under våren 2012. 

 

Medarbetarna uppger att oegentligheter sällan diskuteras i organisationen och 

efterfrågar fler diskussioner kring värdegrunden. De intervjuade hade även 

skilda uppfattningar om var gränsen för en otillbörlig förmån går. Det pågår ett 

arbete med att ta fram en plan för intern kommunikation.  

 

Inför julen skickas brev ut till alla leverantörer för att påminna om att SL:s 

medarbetare inte tar emot gåvor. Brevet läggs även ut på intranätet så att an-

ställda kan ta del av det. Internt sändes det även ut en uppmaning till samtliga 

chefer i ledningsgruppen att vara restriktiva med julbord m.m.  

 

Revisionens bedömning 

Väl kommunicerade rutiner för intressekonflikter och jäv är väsentligt i en or-

ganisation som SL som hanterar stora värden inom investerings- och under-

hållsverksamhet, vilket är en riskutsatt bransch. Då det är sannolikt att många 

medarbetare har en yrkesbakgrund inom det privata näringslivet i närliggande 

verksamheter, hos leverantörer eller har anhöriga inom dessa områden, kan det 

innebära en ökad risk för intressekonflikt.  

 

Revisionen ser positivt på det arbete som pågår bland annat att informationen 

om riktlinjerna om mutor och korruption ska öka. I det framtida arbetet anser 

revisionen att TN/SL bör införa en dokumenterad rutin för hur information ska 

delges medarbetarna och överväga att införa en uppföljning, s.k. årlig bekräf-

telse, om att anställda har kännedom och kunskap om viktiga styrdokument. Det 

är av vikt att diskussioner kring värdegrund sker löpande då det kan vara svårt 

för samtliga anställda att bedöma var gränsen för en otillbörlig förmån går. I 

förebyggande syfte är det även en fördel att diskutera oegentligheter och olika 

uppdagade fall av oegentligheter på alla nivåer i organisationen för att uppnå en 

samstämmighet i frågorna. 

 

 

Diskrepans mellan 

ledningens och med-

arbetarnas kunskap 

om riktlinjer  

Få diskussioner om 

värderingar 

Information går ut 

till leverantörer inför 

julen 

Positivt att arbete 

pågår för att öka in-

formation 

och dialog 



 

 

Kort om rapporten 
Den interna kontrollen i investerings- och underhålls-
verksamheten behöver stärkas i syfte att minska ris-

kerna för oegentligheter. Det gäller bl.a. riskanalyser, 
rutiner för kontroller och uppföljning samt information 

och kommunikation. I granskningen har det också 
framkommit att riskanalyser bör ha ett större fokus på 

oegentligheter, registervård bör införas och otillåtna 
bisysslor bör följas upp. Däremot har granskningen inte 
visat på några faktiska oegentligheter. 
 

 

 



Bilaga 1. Utfö rlig metödbeskrivning 

Fördjupade intervjuer med SL:s personal och externa konsulter har genomförts för att kartlägga hur de 

anställda uppfattar och tolkar styrdokumenten. Intervjuerna har genomförts genom en ”uppifrån och 

ner ansats”, det vill säga börjat med att intervjua personer på ledningsnivå för att avsluta med att inter-

vjua personer som arbetar ute i verksamheten. Sammanlagt har 18 personer intervjuats på olika nivåer: 

projektledare (både interna och externa), controller, affärsområdesförvaltare, ekonomer och anställda i 

ledningsposition. 

 

Två dataanlayser har genomförts. En dataanalys har genomförts där data hämtats från SL:s huvudbok, 

leverantörsreskontra och leverantörsregister, SL:s avtalsregister (2012-09-20) och SLL:s avtalsregister 

(2012-09-28) samt delegationsordning för SL. Analysperioden har varit från 2011-12-01 till 2012-07-

31. Dataanalysen har gjorts på samtliga transaktioner som hänförs till projektredovisningen under 

urvalsperioden och sker på transaktionsnivå där enskilda transaktioner eller relationer analyseras uti-

från ett 20-tal riskfaktorer. Riskfaktorer kan exempelvis vara leverantörsfakturor som konterats på 

ovanligt många konton/projekt, ovanligt många bokföringsorder på visst projekt eller objekt, avvi-

kande konterings- eller faktureringsmönster, beloppsanalys etc. Riktade stickprov dessutom har tagits 

på enskilda iakttagelser, såsom exempelvis där leverantörer krediterats mer än de debiterats. 

 

Utifrån dataanalysen har enskilda leverantörer, projekt, objekt eller personer identifierats där flera 

samverkande riskfaktorer noterats. Ett riktat urval på 32 fakturor fördelade på 21 leverantörsidenti-

teter1 (sammanlagt 17 leverantörer2)har valts ut för substansgranskning. Med hjälp av urvalskriterier 

valdes både fakturor från några tusen till flera miljoner kronor. Ur ett oegentlighetsperspektiv är det 

lika intressant att granska små fakturor, för det är där det är större risk att avsiktliga gärningarna inte 

upptäcks. Fakturorna har i de flesta fall varit del av något drift- eller investeringsprojekt. För urvalet 

efterfrågades underlag i syfte att granska de interna processerna och hanteringen av leverantörs-

fakturor. Underlagen har erhållits från olika håll i verksamheten, men i huvudsak från ansvariga pro-

jektledare, upphandlingsavdelningen och reskontragruppen. Avtalen granskades därefter med avseende 

på dispositionstiden, underskrifter, avtalat belopp och att det sammanlagda beloppet i fakturorna per 

leverantör ryms inom det avtalade beloppet. Granskningen av attestkedjan innebär kontroll av att fak-

turorna är attesterade i enlighet med delegationsordningen och att det finns dualitet3 i attestförfarandet. 

För att kunna få en uppfattning om hela kedjan, från upphandling av leverantör till betalningen av 

fakturor, har revisionen även valt att i vissa fall se på upphandlingen av leverantörerna. Syftet med 

substansgranskningen var att kartlägga huruvida SL anställda dels följer gällande instruktioner, dels 

vilket krav på styrkande dokumentation som SL ställer för att godkänna en faktura. 

 

Den andra dataanalysen syftar till att granska förekomsten och hanteringen av bisysslor. 

Anställningsdata och leverantörsdata för perioden 2009-2012 inhämtades. 317 erhållna personnummer 

har sedan skickats till Bolagsverket för att identifiera bolag som anställda har engagemang i. Svarsfilen 

från Bolagsverket matchades sedan mot leverantörsdatan från bolaget. Där träffar fanns i leverantörs-

reskontran under år 2012 har fakturor begärts ut och granskats. Sammanlagt har 5 fakturor granskats 

närmare. Revisionen har utifrån dataanalysen valt ut 16 bisyssleblanketter för vidare granskning då 

dessa bisysslor har bedömts ha en risk för att kunna vara otillåtna. 

 

                                                           
1
 Med leverantörsidentitet menas leverantörsnummer i leverantörsregistret 

2
 Se under avsnitt 4.3.1 varför det är skillnad mellan antalet leverantörsidentiteter och leverantörer 

3
 Med dualitet menas att det ska vara mer än en person inblandad i kontrollen 



Bilaga 2. Styrdokument som genomlysts i granskningen 

1. AB SL:s tillämpning av PROPS SL-2008-10020 

2. Anläggningsavtalet (kollektivavtalet) 2010-04-01—201203-031 

3. Delegationsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik – Delegation av beslutanderätt och regler för 

attest SL-2012-00822, daterad 2012-02-13 

4. Granskning av handling SL-2011-61345 

5. Instruktion för att fylla i bokföringsorder  

6. Instruktion hur man fyller i blanketten attesträtt, SLDok-2011-61352 

7. Intern kontrollplan 2012 SLL-2011-61472, daterad 2011-12-08 

8. Intern kontrollplan 2013 TN 1211-0262, daterad 2012-11-20 

9. Internrevisionsplan 2008 SL-2008-14609, daterad 2008-10-09 

10. Internrevisionsplan 2009 SL-2009-16649, daterad 2009-03-31 

11. Internrevisionsplan 2010 SL-2010-05265, daterad 2010-02-17 

12. Internrevisionsplan 2011 SL-2011-07020, daterad 2011-01-18 

13. Internrevisionsplan 2012 SL-2011-61472, daterad 2011-12-08 

14. Internrevisionsplan 2013 SL-2012-04401, daterad 2012-12-04 

15. Julbord och julklappar SL-2012-04336, daterad 2012-11-21 

16. Ledningsrapport SL, oktober 2012 

17. Manual – Om bisysslor SL-2010-02020, daterad 2010-01-21 

18. Medarbetarutveckling, inför genomförandet av årets PU-samtal SLL-2011-62081, daterad 2011-12-21 

19. Mejl till ledningsgruppen om att vara restriktiv med julbord etc. , daterad 2012-11-11 

20. PM- Om bisysslor, daterad 2010-01-21 

21. Prioriterade övergripande risker SL till Internkontrollplan 2012, daterad 2011-12-30 

22. PU Processprojekt – Projektspecifikation SL-2012-03464-2 

23. Representationspolicy SLL SL-2008-10108, daterad 2008-04-09 

24. Revisionsrekommendationer för uppdatering till SL:s –LG 2012-11-23 

25. Riktlinjer för att förhindra mutor och annan korruption SL-2007-1996, daterad 2007-11-15 

26. Riktlinjer för att förhindra mutor och annan korruption SL-2008-10117, daterad 2008-09-05 

27. Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting SL-2008-12305, daterad 2011-10-21 

28. Riktlinjer för förebygga mutor och annan korruption SL-2008-10117, daterad 2012-06-27 

29. Riktlinjer för PU-samtal (planerings- och utvecklingssamtal) inom SL SL-2011-62082,  

daterad 2011-12-21 

30. Riktlinjer investering eller drift, SL-2008-14741, daterad 2012-12-18 

31. Riskkartläggning för Juridik och internrevision 2012 

32. Riskkartläggning för Juridik och internrevision 2013 

33. Riskkartläggning för Projekt 2013 

34. Riskkartläggning för Trafikförsörjning 2011 

35. Riskkartläggning för Trafikförsörjning 2013 

36. Riskkartläggning för Verksamhetsstyrning och ekonomi 2013 

37. Rutin för beställargruppens roll i SL:s program och projekt, SL-2012-03588, daterad 2012-09-01 

38. Rutin för riskhantering & Internkontrollplan SL-2008-15851, daterad 2011-10-06 

39. Rutin för upphandling och inköp på SL SL-2009-25998, daterad 2011-12-22 

40. Rutin för uppläggning av ny leverantör 



41. Rätt och etikett på SL – en internutbildning för nyanställda 

42. Samtalsunderlag för PU-samtal, daterad 2010-01-22 

43. Samtalsunderlag PU-samtal SL-2009-24367, daterad 2011-12-21 

44. SL:s administratörshandbok för Projectplace SL-2011-05305 

45. Upphandlingspolicy för AB Storstockholms Lokaltrafik SL-2008-15124, daterad 2008-10-24  

46. Utkast till Nulägesanalys av SL:s sociala ansvarstagande, daterad 2012-12-07 

47. Verksamhetsplan 2012-2014 AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive färdtjänstverksamheten SL-

2011-61727, daterad 2011-12-13 

48. Verksamhetsplan Buss & färdtjänst under Trafikförsörjningsavdelningen 2012, daterad 2012-01-04 

49. Verksamhetsplan Buss och färdtjänst under Trafikförsörjningsavdelningen 2013, daterad 2012-10-12 

50. Verksamhetsplan Lokalbanor under Trafikförsörjningsavdelningen 2013, daterad 2012-06-12 

51. Verksamhetsplan Lokalbanor under Trafikförsörjningsavdelningen 2012, daterad 2011-11-04 

52. Verksamhetsplan Pendeltåg under Trafikförsörjningsavdelningen 2013, daterad 2012-10-09 

53. Verksamhetsplan Pendeltåg under Trafikförsörjningsavdelningen 2012, daterad 2012-01-04 
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