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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-11-20 överlämna rapporten till 
landstingsstyrelsen för kännedom och med möjlighet till yttrande. 
 
Revisionen har granskat styrningen av byggprojekt och om det finns förutsättningar för effektivitet 
i denna styrning. I den granskning som genomförts, som inkluderar ett antal byggprojekt som valts 
ut och specialgranskats, framgår att det finns en utvecklingspotential i den styrning som tillämpas 
inom flera olika områden.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Rapporten överlämnas härmed.  
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-11-20 överlämna rapporten till 
styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB och 
Södersjukhuset AB för kännedom och med möjlighet till yttrande. 
 
Revisionen har granskat styrningen av byggprojekt och om det finns förutsättningar för 
effektivitet i denna styrning. I den granskning som genomförts, som inkluderar ett antal 
byggprojekt som valts ut och specialgranskats, framgår att det finns en 
utvecklingspotential i den styrning som tillämpas inom flera olika områden.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Rapporten överlämnas 
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 Rapport 4/2012 
Styrningen av byggprojekt – effektiviteten i hyresgästinitierade 
projekt 
 

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2012-11-20 överlämna rapporten till 
styrelsen för Locum AB för yttrande senast 2013-02-15. 
 
Revisionen har granskat styrningen av hyresgästinitierade byggprojekt och om det finns 
förutsättningar för effektivitet i denna styrning. I den granskning som genomförts, som 
inkluderar ett antal byggprojekt som valts ut och specialgranskats, framgår att det finns en 
utvecklingspotential i den styrning som tillämpas inom flera olika områden.  
 
I syfte att främja effektiviteten bör Locum  

 utveckla processbeskrivningarna och byggledningsprocessen för olika typer av projekt 
och alla berörda aktörer, 

 säkerställa att behovsanalyser och förstudier konsekvent genomförs för alla typer av 
projekt, 

 komplettera och tydliggöra mål och styrtal i verksamhetsplaneringen samt stärka 
uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutinerna och  

 utveckla styrningen av projekteringsarbetet samt formalisera beredning och beslut inför 
val av entreprenadform. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Rapporten 

överlämnas härmed.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
 
Berit Assarsson 
ordförande    Anette Carlstedt  
    sekreterare 



Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommu-
nal verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revi-
sorerna och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, sak-

lighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergri-

pande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt 

revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare ge-

nomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsen-

lig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrif-

ter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och 

med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsre-

visorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskon-

toret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt 
från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat styrningen av hyresgästinitierade byggprojekt och om 
det finns förutsättningar för effektivitet i denna styrning. Locum är ansvarig för 
genomförandet av byggprojekt inom sjukvården. Genomförandet sker i dialog 
och genom en process med hyresgästerna (beställarna). Inom Locum finns 
regelverk för byggprojektprocessen och för styrningen av denna process.  
 
I den granskning som genomförts, som inkluderar ett antal byggprojekt som 
valts ut och specialgranskats, framgår att det finns en utvecklingspotential i den 
styrning som tillämpas inom flera olika områden. Detta i syfte att främja effek-
tiviteten.  
 
Sjukhusens företrädare (beställarna) är delvis kritiska mot Locums styrning av 
byggprojekten och har mycket synpunkter. Samtidigt finns en viss osäkerhet i 
samverkan och rollfördelningen mellan Locums olika aktörer och sjukhusens 
olika företrädare. 
 
I de särskilt granskade byggprojekten framgår i ett flertal fall en styrning och 
tillämpning av regelverken för byggledningen och byggprojekten som bedöms 
vara alltför oflexibel. Detta har i flera fall resulterat i tidsförseningar och i vad 
som upplevs vara onödiga kostnader. Detta kan delvis bero på regelverken som 
sådana men också på attityder och en oflexibel tillämpning.  
 
Locums byggledningsprocess består av standardiserade faser som ska gås ige-
nom (behovsanalys – förstudie -  programskede – projektering – byggande -  
överlämnande). Denna modell fungerar bra för stora och medelstora byggpro-
jekt. För små projekt behövs emellanåt en mer anpassad process. Samma sak 
kan t.ex. gälla andra typer av projekt som gäller installation av ny utrusning där 
byggåtgärder krävs.  
 
Vidare behöver byggledningsprocesserna tydligare beakta och beskriva de 
olika aktörernas roller och samspelet dem emellan. Beställarnas aktiviteter i 
processen ligger exempelvis delvis utanför Locums ledningssystem och pro-
cessbeskrivningar. Från sjukhusen och dess lokal- och fastighetsenheter efter-
frågas också en bättre intern samordning inom Locum både i relationen mellan 
förvaltare och projektledare och i planeringen för den tekniska infrastrukturen, 
fastighetsutveckling och enskilda byggprojekt.  
 
Rätt genomförda och med tillräcklig ambitionsnivå kan de s.k. tidiga skedena i 
byggprocessen, dvs. behovsanalyser och förstudier, ge olika förslag till lokalal-
ternativ som också kan innebära att onödiga investeringar och därmed ökade 
kostnader undviks. Den genomförda granskningen visar dock att de tidiga ske-
dena i byggprojekten inte sällan hanteras mycket översiktligt eller hoppas över. 
Skälen kan vara att beställaren vill hålla nere utredningskostnaderna eller att 
man hamnar i tidsnöd. Kraven på behovsanalyser och förstudier behöver därför 
skärpas på olika sätt bl.a. genom att ytterligare tydliggöra Locums roll och 
ansvar för landstingets fastighetsutveckling men också för kostnadsutveckling-
en. Konkret handlar det om att säkerställa att Locum kommer med tidigt i pro-
cessen, ta bort/ersätta den debitering som Locum gör i förstudier och fastlägga 
att förstudier i princip alltid ska genomföras.  
 

Det finns en utvecklings-

potential i styrningen av 

byggprojekt  

 

Processbeskrivningar be-

höver anpassas till olika 

projekttyper och roller 

behöver tydliggöras  

 

Kraven på behovsanalyser 

och förstudier bör öka  
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Det är rimligt att kraven på beslutsunderlag kan se delvis olika ut beroende på 
projektets storlek och kostnader.. Viktigt är dock att transparensen i kostnads-
kalkylerna från Locum liksom framtagande av riskanalyser kan förbättras be-
tydligt inte minst för att öka trovärdigheten gentemot beställaren. 
 
Styrningen av projekteringsarbetet kan förbättras och utvecklas. Detta framgår 
också av de bedömningar som görs av flera företrädare för Locum. Exempel på 
förbättringsområden gäller bl.a. volymuppskattningar inför avrop av konsultin-
satser, samordningen mellan konsulter och kontrollen av producerad projekte-
ring (handlingar). 
 
Valet av entreprenadform är vidare av största betydelse för utfall vad gäller 
ekonomi och måluppfyllelse. Kraven på underlag för detta beslut bör därför 
formaliseras tydligare, i varje fall för de större byggprojekten.  
 
Verksamhetsplanen för projektavdelningen inom Locum bygger på den över-
gripande verksamhetsplan som finns för hela Locum. Verksamhetsplaneringen 
för byggverksamheten behöver dock kompletteras. Det gäller mål och styrtal 
som belyser kostnadseffektiviteten samt genomloppstider och tidhållning för 
att öka incitamenten för kostnadseffektivitet. Även arbetet med utvärdering och 
kvalitetssäkringsrutiner behöver utvecklas främst för att dels stärka inslaget av 
erfarenhetsåtervinning, dels bättre koppla till verksamhetsplanens mål och styr-
tal. 
 
Rekommendationer: 

 Locum bör utveckla processbeskrivningarna och byggledningsprocessen 
så att alla aktörers roller och ansvar beskrivs och att samspel och krav på 
samordning framgår. Vidare behöver processerna möjliggöra att små och 
speciella projekt kan hanteras mer flexibelt. 

 Locum bör inom ramen för ägardirektiven och Locums ansvar för en ef-
fektiv lokalförsörjning i dialog med ägaren tydliggöra Locums roll och 
ansvar för att säkerställa att Locum kommer med tidigt i byggprocessen, 
ta bort/ersätta den debitering som Locum gör i förstudier och fastlägga att 
förstudier i princip alltid ska genomföras. 

 Locum bör komplettera och tydliggöra mål och styrtal i verksamhetspla-
neringen samt stärka uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutinerna i syfte 
att förstärka incitamenten för kostnadseffektivitet. 

 Locum bör utveckla styrningen av projekteringsarbetet samt formalisera 
beredning och beslut inför val av entreprenadform 

 
 
2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Revisionens förstudie visar att det finns anledning att granska effektiviteten i 
styrningen och de förutsättningar som styrningen vilar på. Det gäller bl.a. 
kopplingarna till Locums ledningssystem och den administration som skapas i 
byggprocessen. Samtidigt har förstudien indikerat att hyresgästernas (beställar-
nas) aktiviteter i processen delvis ligger utanför ledningssystem och processbe-
skrivningar. En fråga som inte verkade vara hanterad är de skillnader som finns 
i processerna för styrningen av stora respektive små byggprojekt.  
 

Kraven på besluts-

underlag, projektering  

och beredningen inför  

val av entreprenadform 

kan skärpas  

 

Incitament, uppföljnings- 

och kvalitetssäkringsruti-

ner behöver utvecklas 
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Förstudien har indikerat att processeffektiviteten kan öka. Det gäller leverans-
tider, kostnadskalkylering och samverkan med och återkoppling till hyresgäs-
terna (beställarna). Även frågorna om ansvarsfördelning och avstämningspunk-
ter, riskanalyser, projektering och beslut om upphandlings- och entreprenad-
former, har utifrån förstudiearbetet förefallit som frågor av väsentlig betydelse 
för måluppfyllelse och ekonomi. 
 
Styrningen av hela det ”affärsområde” som byggverksamheten utgör är också viktig 
för styrningen av de enskilda byggprojekten. Det gäller hur Locum använder 
sig av ledningssystem, styrtal, utvärdering och kvalitetssäkring av projekt, upp-
följning av leveranstider och budgethållning etc. för att styra och utveckla 
byggverksamheten.  

2.2 Revisionsfråga 

 
Övergripande revisionsfråga: Utmärks Locums arbete med sjukvårdens 
byggprojekt av en effektiv styrning? 
 
Delfrågor 

 Hur sker planeringen inom Locum för att lösa hyresgästernas (bestäl-
larnas) byggnations- och lokalproblem?  

 Hur stödjer ledningssystemet och byggprocesserna kraven i olika ty-
per av byggprojekt?  

 Hur sker val av upphandlings- och entreprenadformer för projektering 
respektive byggande?  

 Hur sker utvärderingar och kvalitetssäkring av Locums byggprojekt?  
 Vilka incitament till effektiv styrning finns i byggprocessen? 

2.3 Avgränsning 

Primärt är granskningen inriktad på Locum och bolagets arbete, men sam-
verkan med beställarna (sjukvården) ingår också i granskningen. Gransk-
ningen har en proaktiv inriktning där möjligheterna till en ökad effektivitet 
i styrningen av byggprojekt granskas. 
 
Huvudinriktningen i revisionsprojektet har varit att granska de förutsättningar 
för styrning av byggprojekten som finns och om processerna tillämpas så att 
styrningen leder till effektivitet. Den egentliga genomförande- och uppfölj-
ningsfasen i byggprojekten ingår inte i denna granskning. Ett skäl till denna 
avgränsning är att revisionen under 2011 lämnat synpunkter på den interna 
kontrollen och uppföljningen som Locum nu arbetar med. I fråga om upphand-
lingar diskuteras och granskas endast de förutsättningar för genomförande som 
besluten om val av upphandlings- och entreprenadformer skapar. 
 
Granskningen har inriktats på de hyresgästinitierade byggprojekten vid sjukhu-
sen. Granskningen är avgränsad till förhållandena inom de landstingsägda 
akutsjukhusen och där vid Karolinska, Danderyd och Södersjukhuset. Totalt 
har 10 byggprojekt särskilt granskats varav vid Karolinska 5 st, Danderyd 1 st  
och Södersjukhuset 4 st.
 
Locuminitierade infrastrukturella projekt ingår inte i granskningen. Inte heller 
ingår de stora byggprojekt (strategiska investeringar) som omfattas av planen 



  
 

Revisionskontoret 2012-11-07  

 

 

 

4 

 

för framtidens hälso- och sjukvård, vilka hanteras av Landstingsstyrelsens för-
valtning. Revisionen har heller inte särskilt beaktat och diskuterat de föränd-
ringar i Locums roll som kan bli resultatet av dels de förändringar i ägardirek-
tiven som nyligen beslutats (juni 2012), dels den diskussion som finns avse-
ende inrättandet av en strategisk fastighetsenhet vid LSF (landstingsstyrelsens 
förvaltning). 
 
Revisionen granskar även investeringsprocessen  som avrapporteras i ett sepa-
rat projekt.  

2.4 Bedömningsgrunder 

 De särskilda ägardirektiv som landstingsfullmäktige beslutat om för  
Locum, särskilt avseende bolagets roll och uppgifter 

 Landstingsfullmäktiges beslut om strategi och beslutsordning för inve-
sterings- och budgetprocessen, särskilt avseende hanteringen av investe-
ringsobjekt.  

 Landstingsfullmäktiges policy och reglemente för intern kontroll, särskilt 
avseende kraven på riskanalyser och intern kontroll  

 Locums interna regelverk för styrning av byggprojekt 
 Locums delegationsordning avseende beslut om investeringar och upp-
handlingar 

 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), avseende de delar som är rele-
vanta för upphandling av projektering och byggande. 

2.5 Metod 
En ansats i granskningen har varit att granska regelverken för byggprojektled-
ning och att testa tillämpningen av den styrning som är föreskriven i de rele-
vanta styrdokumenten. Det sistnämnda har gjorts främst genom en utsökning 
av byggprojekt där beställaren haft synpunkter och kritik mot hanteringen och 
processen och genom en uppföljning av den kvalitetssäkring som tillämpats. 
Sammantaget har granskningen skett med följande huvudsakliga metoder: 

 Kartläggning och analys av regelverken och kvalitetsstyrningssyste-
met 

 Substansgranskning via ett i samverkan med beställarna (sjukhusens 
lokalplanerings- och fastighetsenheter) gjort urval av 10 byggprojekt 
där vissa problem uppstått, med genomgång av projektdokumentation 
och med bedömningar av effekter, kvalitetssäkringsrutiner, orsaker 
och konsekvenser avseende dessa projekt. Arbetet har genomförts i 
samverkan med fastighetsekonomisk och fastighetsteknisk exper-
tis/konsult.  

 Verifiering och vidare analys och synpunkter via intervjuer med före-
trädare för Locum och beställarna (sjukhusen).  

 
Även om de selekterade byggprojekten haft karaktären av problematiska 
projekt, så har granskningen tagit fasta på de problem som har generell 
karaktär. Dessa iakttagelser har verifierats och bekräftats på generell nivå 
genom intervjuer dels inom sjukhusen dels inom Locum. 
 
Sammantaget har ett 20-tal intervjuer genomförts. 
 
Konsultens del i granskningen har utgått från tre huvudsakliga aktiviteter: 
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1. Iakttagelser i samband med granskning av problematiska byggpro-
jekt 

2. Intervjuer med involverade personer 
3. Granskning av Locums övergripande styrsystem samt projektverk-

samhetens styrning och processer 

 
Projektledare för granskningen har varit Ralf Jonsson och Joakim Klasa har 
varit projektmedarbetare. I granskningen har fastighetsekonomisk/teknisk ex-
pertis anlitats från Ernst & Young AB.  

2.6 Rapportens disposition 

De följande avsnitten återspeglar granskningen resultat. Respektive avsnitt 
innehåller en granskning av en särskild aspekt på effektiviteten i styrning-
en av byggprojekt, i enlighet med de olika revisionsfrågor som formule-
rats. I respektive avsnitt framgår beställarnas (sjukhusens) synpunkter (i 
tillämpliga fall), resultatet av konsultens granskning och avslutningsvis 
revisionens bedömningar 
 
3. Rollfördelningen mellan Locum och 

sjukhusens lokal- och fastighetsenheter 

Projektavdelningens roll i Locum är att planera, handla upp, leda och genom-
föra bygg- och installationsprojekt för landstingets sjukvårdsfastigheter omfat-
tande ca 2,1 miljoner m2. Därtill kommer projektverksamheten i ca 400 000 m2 

externt förhyrda lokaler.  
 
Locums handlingslinje är att projekten som genereras i huvudsak genom inve-
steringsbeslut, planerat underhåll och tjänsteförsäljning ska genomföras under 
ledning av egen personal. Projektvolymen i termer av omsättning (upparbetad 
volym i kronor) uppgå till 2,1 mdkr. Projektavdelningen består av 55 medarbe-
tare, huvudsakligen projektledare.  
 
Andra delar i Locums organisation som oftast är involverad i byggprocessen är 
kund- och fastighetsavdelningen (med kundansvariga respektive fastighetsan-
svariga) samt upphandlingsenheten (inom ekonomiavdelningen) . Även specia-
listavdelningen engageras ofta i byggprocesserna. 
 
Locum kommunicerar och samverkar med sjukhusen (beställaren) vanligen via 
sjukhusens lokal- och fastighetsenheter. Detta eftersom sjukhusen har centrali-
serat befogenheterna då det gäller ombyggnationer och lokalförsörjning. En-
heterna består av 2 – 4 medarbetare. 
 
I vissa projekt arbetar Locum direkt mot kunden (exempelvis en vårdavdel-
ning) och i andra projekt är den lokala fastighetsorganisationen delaktig. Av 
konsultens granskning framgår bl.a. att de lokala fastighetsorganisationernas 
roller och ansvar i byggprojekten inte är tydliga. På vissa sjukhus upplevs relat-
ionen som ansträngd och försvårande för samarbetet .  
 
Av intervjuerna inom Locum framgår att flera projektledare och kundansvariga 
(tidigare förvaltare) efterfrågar en tydligare och mer utvecklad roll hos sjukhu-
sens lokal- och fastighetsenheter bl.a. vad gäller  
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- lokalutnyttjandefrågor 
- analyser av byggprojektens förutsättningar (risker, tidplanering, etc.) 
- stödet till aktuell vårdverksamhet 
 
Samtidigt visar granskningen att det på flera håll inom vården (främst chefs-
sjuksköterskor) har funnits en förväntan på mer stöd från sjukhusens lokal- och 
fastighetsenheter under de projektarbeten där vårdavdelningar engagerats. 
 
Projektledarna inom Locum framhåller å sin sida att sjukhusens lokal- och 
fastighetsenheter inte ska gå in i projektens byggfaser, med direktkontakter 
med konsulter och entreprenörer, vilket ibland varit fallet. 
 
Revisionens bedömningar 

För att undvika oklarheter i den praktiska samverkan och rollfördelningen mel-
lan Locum och sjukhusens lokal- och fastighetsenheter borde Locum och sjuk-
husen i samförstånd utvärdera och komplettera de samarbetsavtal som finns 
mellan respektive sjukhus och Locum. I dessa kan väsentliga samverkans - och 
rollfördelningsfrågor bättre preciseras och läggas fast. Detta skulle bidra till att 
öka effektiviteten i byggledningsprocesserna. 
 
4. Riktlinjer och processbeskrivningar 

Locum AB styrs bl.a. av landstingsfullmäktige fastställda ägardirektiv. Locum 
har även ett avtal med landstinget. Dessa två dokument beskriver det uppdrag 
som Locum har. Dessutom får bolaget uppdrag och mål via de årligt återkom-
mande budgetarna.  
 
Locum styr sin verksamhet genom ett balanserat styrkort. Styrkortet består av 

såväl finansiella som icke finansiella nyckeltal. Avsikten är att åstadkomma en 
målstyrning som inte bara fokuserar på ekonomiskt utfall utan även balanserar 
olika intressen mot varandra. Styrkortet belyser verksamheten ur de fem olika 
perspektiven kund, ägare, samhälle, medarbetare och processer. De fyra första 
speglar de viktigaste intressenternas krav. Processperspektivet fokuserar på att 
utveckla och förbättra den interna effektiviteten. 
 
Locums vision och affärsidé framgår i verksamhetsplanen (hos Locum be-
nämnd som affärsplan). Mål, strategier, framgångsfaktorer och fokusområden 
är specificerade utifrån de fem perspektiven i styrkortet.  
 
Locums styrsystem beskrivs i ett samlat introduktionsdokument, Introduktion 
till vårt arbetssätt, som finns tillgängligt på Locums intranät. Huvuddelen i 
styrsystemet utgörs av verksamhetsstyrningen som utgår från kundens och 
ägarens behov. Verksamhetsstyrningen består av aktiviteter, processer och 
styrande dokument. Bilden nedan illustrerar Locums verksamhetsstyrning så 
som den såg ut under huvuddelen av den tid som byggprojekten granskades. 
Under hösten 2012 har bilden något uppdaterats.  
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Figur 1. Locums verksamhetsstyrning.  

Källa: Introduktion till vårt arbetssätt, Locum 2011. 

Locums arbetssätt enligt verksamhetsstyrningen beskrivs genom ett antal 
processer:  

 Styra och stödja – Ledningsprocessen, Miljöledning, Ekonomi, 
IT, Säkerhet, HR  

 Kommunicera och dokumentera - Kommunikation, Doku-
menthantering  

 Analysera, planera, utveckla och avveckla - Fastighetsutveckl-
ing, Tidiga skeden (Behovsanalys och Förstudie), Fastighetsför-
säljning.  

 Upphandla och beställa - Upphandling, Fastighetsköp  
 Förvalta och projektleda - Fastighetsförvaltning, Driftledning/ 

Fastighetsdrift, Byggprojektledning, Facility Management, Under-
håll,  

 Mäta, utvärdera och kontrollera - Projekt- och lokalutvärde-
ringar (del i processen för byggprojektledning), interna revisioner 
(del av ledningsprocessen).  

Granskningen av byggprojektverksamheten berör främst processerna Ana-
lysera, planera, utveckla och avveckla där tidiga skeden ingår och Förvalta 
och projektleda där byggprojektledning ingår och där handboken för bygg-
projektledning återfinns.  
 
Projektverksamheten styrs vidare i linje med den övergripande styrningen 
men har därutöver egna nyckeltal som mäts för de fem perspektiven.  
 
Av intervjuerna med beställarna framgår att man på flera håll anser att bygg-
projekten har en alltför oflexibel intern process. Regelverket upplevs som hind-
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rande när det gäller lyhördhet för beställarens behov. Vidare anser man att 
samspelet mellan Locums olika enheter inte fungerar optimalt. En mer tydligt 
sammanhållen planering för fastigheter och byggnationer efterlyses. Från sjuk-
husen och dess lokal- och fastighetsenheter efterfrågas även en bättre samord-
ning dels i sambandet mellan förvaltare och projektledare, dels i planeringen 
för den tekniska infrastrukturen, fastighetsutveckling och enskilda byggprojekt. 
Denna problematik har också framkommit i några av de byggprojekt som 
granskats.  
 
Från Locums sida har man framhållit att man nyligen skapat en ny organisation 
som man tror ska lösa flera av problemen med intern samordning. 
 
Konsulten framhåller att projektverksamhetens styrsystem upplevs vara omfat-
tande. Samtliga riktlinjer och regler som finns följs ofta inte fullt ut på grund av 
att projektledaren inte anser dem vara relevanta eller att de är för omfattande. 
Konsulten framhåller att även om det finns vissa riktlinjer, upplever flera pro-
jektledare att det saknas en tydlighet i vad som är obligatoriskt och vilka krav 
som är tvingande i byggprocessen. 
 
Revisionens bedömningar  

Då det gäller handboken för byggprojektledning har revisionen uppfattat att 
den primärt har projektledarna inom projektavdelningen som målgrupp. Kund-
ansvariga (tidigare förvaltarna)  inom Locum har en egen handbok och känner 
sig inte primärt berörda av handboken för projektledning såsom ett styrande 
dokument för deras arbete. Inte heller beskrivs sjukhusens roller i handboken. 
En fråga är också hur pass styrande handboken och de s.k. egenkontrollerna är 
för projektledningens agerande. Intervjuer inom Locum visar att användningen 
av handboken är mycket skiftande, där vissa uppgett att man knappast använ-
der handboken alls. En anledning till detta kan vara att handboken är en bland-
ning av allmänna resonemang (t.ex. kring teorier och metoder för kostnadskal-
kyler), riktlinjer, länkar, kopplingar till egenkontroller och dokumentmallar. 
Handboken kan därmed upplevas som delvis svåröverskådlig. Det har också 
framkommit att ett flertal mallar behöver uppdateras. 
 
Från sjukhusens företrädare uppges från flera håll att man tvingas betala stora 
kostnader för förstudier, programarbeten och projektering som till stora delar 
uppfattas innehålla delar som är onödiga. Orsakerna till detta kan vara mångfa-
cetterade. En bakomliggande faktor som sannolikt har stor betydelse är att be-
ställaren inte har något annat alternativ än att vända sig till Locum. En annan 
faktor gäller det faktum att Locums olika enheter (efter en initial överenskom-
melse med beställaren) kan debitera kostnader på byggprojekten. Detta riskerar 
att bli kostnadsdrivande. Samtidigt bör framhållas att beställaren inte alltid kan 
överblicka de konsekvenser som kan bli resultatet av ett ingrepp i fastigheten.  
 
Från Locums sida har i sammanhanget framhållits att den certifiering av bygg-
verksamheten som man har uppnått innebär vissa formkrav som måste tillgo-
doses. Certifieringen av ledningssystemet innebär att vissa krav blir tvingande. 
Detta kan medverka till att skapa en bristande flexibilitet i regelsystemet ef-
tersom dessa krav är svåra att gå förbi.  
 
Byggledningsprocessen innefattar en rad aktörer, från den enskilda kliniken 
(beställaren) till olika entreprenörer och konsulter. För att ett byggprojekt ska 
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ge ett bra resultat, krävs att hela kommunikationskedjan kan fungera. Så verkar 
inte alltid vara fallet i de byggprojekt som revisionen granskat. I viss mån har 
Locum försökt att beskriva arbetsfördelningen gentemot sjukhusen i olika sam-
arbetsavtal med respektive sjukhus.  
 
Revisionen har under granskningens gång erfarit att Locum, parallellt med de 
granskade byggprojekten, startat arbeten för att utveckla byggledningsproces-
serna. Det gäller bl.a. s.k. Lean-arbete, formulering av egenkontroller, etc. Re-
visionen vill understryka vikten av att processöversyner genomförs för att sä-
kerställa processeffektiviteten (enligt Lean eller motsvarande). Detta gäller 
också de interna processerna inom Locum. 
 

Revisionen delar sammanfattningsvis uppfattningen att regelverken för bygg-
ledningen och byggprojekten är omfattande och svåra att överblicka. Gransk-
ningen av de utvalda byggprojekten ger vid handen att tillämpningen av regel-
verket då det gäller förstudier, programarbete och projektering, ibland sker 
alltför oflexibelt och utan tillräcklig lyhördhet för beställarens problem. Revis-
ionen saknar vidare en mer tydlig beskrivning av de processer som är aktuella, 
där samspelet mellan alla aktörer i byggprocessen fullt ut beaktas. 
 
5. Olika typer av projekt 

Från beställarna (sjukhusen) har framhållits att Locum arbetar alltför låst till 
den grundläggande indelning i faser som gäller: behovsanalys – förstudie - 
programskede – projektering – byggande - överlämnande. Man menar att detta 
fungerar för stora och medelstora byggprojekt men inte för t.ex. små byggpro-
jekt eller utrustningsorienterade projekt (där byggåtgärder krävs). 
 
Konsulten framhåller att det för mindre projekt och starkt tidspressade projekt 
efterfrågas och behövs mer flexibla processer för att hålla tidsåtgång och kost-
nad nere. Det bör därför tydligt framgå vilka delar i de tidiga skedena som är 
obligatoriska och hur skedena kan anpassas efter situationen. Anpassning av 
processerna behövs främst avseende projektstorlek, projekttyp och komplexitet. 
Nuvarande processer förefaller passa väl för medelstora och stora projekt men 
mindre bra för små projekt och för vissa specialfall (exempelvis det granskade 
projektet Försörjningsarmar, installation av ny utrustning, på Södersjukhuset). 
Arbetsprocessen bör anpassas därefter.  
 
Revisionens bedömningar 

Problemen med att anpassa byggledningsprocessen till de förutsättningar som 
föreligger vid små förändringar/projekt har tydligt framgått i granskningen av 
några av de små projekt som revisionen granskat. En konsekvens har i några 
fall varit vad som uppfattats som orimligt höga kostnader. Problematiken är 
inte okänd för Locum som arbetat i flera år med att söka skapa en byggled-
ningsprocess för små projekt. En handlingslinje är enligt Locum att inrätta och 
rekrytera särskilda s.k. byggserviceledare. En annan angränsande handlings-
linje har varit att söka tydliggöra vilka s.k. egenkontroller (för projektledaren) 
som är obligatoriska och att göra detta uppdelat på olika typer av projekt. 
 
Revisionen vill sammanfattningsvis framhålla betydelsen av att Locum ger 
större tyngd till arbetet för att anpassa byggledningsprocesserna till de olika 
projekttyper som förekommer. 
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6. Tidiga skeden i byggledningsprocessen 

Som framgått ovan utgör behovsanalys och förstudier byggprojektens s.k. ti-
diga skeden. Syftena med dessa skeden är bl.a. att söka olika alternativa lös-
ningar och på så vis också undvika ”onödigt” byggande samt att utröna lokal-
behoven och förutsättningarna för ett eventuellt byggprojekt. 
 
Locum har ett ansvar i lokalförsörjningsprocessen via de ägardirektiv som gäl-
ler. 
 
Från beställarna framförs att en lokalfråga oftast börjar som ett problem, sna-
rare än en färdig projektbeställning.. Det verkar härvidlag finnas en medveten-
het hos beställarna om behovet av en kraftfullare alternativplanering i tidigt 
skede. 
 
Konsulten framför att Locum uppger att de projekt där de involveras sent ofta 
blir tidspressade och att de inte alltid hinner med de tidiga skedena. Beställaren 
å sin sida upplever samma situation som att Locum bromsar och vill gå tillbaka 
i processen när de redan gjort delar av förarbetet själva. Granskningen har visat 
att det är vanligt att kunden (beställaren) själv, med visst stöd av den lokala 
fastighetsorganisationen, gör behovsanalysen och ofta är involverad i att be-
stämma utformning och lösningar utan att besitta tillräcklig kompetens eller ha 
erfarenheter av sådant arbete.  
 
Som framgått i granskningen av byggprojekten hanteras de tidiga faserna 
ibland mycket översiktligt eller hoppas över. I ett av de granskade projekten 
resulterade vägvalet i stora och delvis onödiga extra kostnader (bl.a. för tempo-
rära lokallösningar) för flera miljoner. Anledningen till ett sådant vägval kan i 
många fall hänföras till en tidspress och alltför pressade tidplaner. Ett annat 
skäl kan vara att beställaren vill spara utgifter, med hänvisning till att Locum 
debiterar kostnader, som kan vara betydande, för att genomföra en förstudie. 
 
Granskningen har visat att förstudier inte alltid genomförs. I vissa av projekten 
har också kostnaderna för förstudien ifrågasatts. Det framhålls också att det är 
viktigt att ekonomiska incitament stödjer önskat arbetssätt, t.ex. om debitering 
av kostnader för förstudier verkligen är optimalt.  
 
Revisionens bedömningar 

Revisionen anser att Locum behöver involveras tidigt i projekten för att kunna 
säkerställa kvalitet i sitt arbete. Blir de involverade för sent kan det vara myck-
et svårt att komma tillrätta med projektet. Bl.a. behöver metoden för behovs-
formulering i behovsanalysen ses över och utvecklas. Detta för att undvika 
höga byggkostnader och för att grunda för en bra styrning i projektets senare 
skeden och därmed måluppfyllelse.  
 
Åtgärder som bör övervägas är bl.a. att fastlägga att förstudier i princip alltid 
ska genomföras och att ta bort den debitering som Locum gör i förstudier och 
om så behövs ersätta den med ett allmänt kostnadspåslag. Revisionen bedömer 
att det bör ligga inom ramen för ägardirektiven och Locums ansvar för en ef-
fektiv lokalförsörjning att i dialog med ägaren genomföra dessa åtgärder.  
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7. Genomförandebeslut; underlag 

Den normalmodell som vanligen ska användas innebär att underlaget för ge-
nomförandebeslut grundas på ett genomarbetat programskede med projekt- och 
investeringskalkyler och på programhandlingar (med bl.a. rumfunktionspro-
gram, d.v.s. en systematisk beskrivning av ett rums funktioner). 
 
Från beställarna framförs att det finns behov av mer oberoende kostnadskalky-
ler och en transparens i kalkylerna. De menar att Locum alltid borde ha en obe-
roende beräkningskonsult som anlitas för att göra kalkyler inför genomförande, 
i varje fall för de stora projekten. Enligt Locum sker dock detta i flertalet pro-
jekt utom för de små projekten 
 
Det finns hos beställarna också en tveksamhet kring hur riskanalyser genom-
förs och nyttjas. 
 
Konsulten redovisar att beställarna upplever att Locum inte är transparanta med 
projektkostnaderna och att de i något fall hållits utanför beslut som påverkar 
budgeten. Det är därför viktigt att Locum är transparent med projektets kostna-
der samt alltid involverar beställaren vid beslut som påverkar projektets budget 
för att förekomma eventuell misstro om bristande kostnadsstyrning.  
 
En annan aspekt på kostnadskalkyleringen är att kunna göra jämförelser med 
dels tidigare genomförda byggprojekt, dels med andra landsting. Vissa sådana 
jämförelser med tidigare byggprojekt förefaller göras ”ad hoc” inom Locum. 

Dock saknas ett systematiskt angreppssätt då det gäller att regelmässigt göra 
jämförelser. För detta behövs rimligen dels uppbyggnaden av en  
kostnadsdatabas, dels en mer aktiv jämförelse och benchmarking med andra 
landsting. 
 
Kopplat till frågan om kalkyl- och beslutsunderlag behöver även finansieringen 
tydliggöras. Revisionen vill  i sammanhanget erinra om de synpunkter som 
tidigare framförts i projektrapport 05/2011, ”Internhyran i praktiken” angående 
svårigheterna att i vissa fall  dra gränsen mellan vårdutveckling och fastighets-
utveckling. 
 
Riskanalyser ska enligt riktlinjerna genomföras i samtliga projekt. Omfattning-
en av riskanalyserna beror till stor del på projektets omfattning och projektleda-
ren. För större projekt ska en riskhanteringsplan upprättas och i små projekt 
kan en enklare riskanalys göras under ett styrgruppsmöte som dokumenteras i 
protokollet. Under granskningen har framkommit att riskanalyser inte alltid 
görs och att de som görs inte alltid används under projektet som ett levande 
dokument. I granskad projektdokumentation har endast två riskhanteringspla-
ner påträffats. Hänsyn till verksamhetens risker saknas i huvudsak i dessa pla-
ner. 
  
Revisionens bedömningar 

Det finns enligt revisionens bedömning en stor variation angående vilka un-
derlag som används som grund för ett genomförandebeslut avseende ett bygg-
projekt. I huvudsak förefaller det vara beställaren/sjukhusen som själva avgör 
detta. Det är i sig rimligt att kraven på beslutsunderlag kan ses olika beroende 
på projektets storlek och kostnader.
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Revisionen anser att en transparens alltid borde finnas så att kalkylerna alltid är 
tillgängliga och tydliga för beställaren, inte minst med tanke på att beställarna 
inte har någon valfrihet utan är hänvisade till att anlita Locum.  
 
Enligt revisionskontorets mening borde riskanalyser vara en särskild obligato-
risk del i beslutsunderlaget och genomförandebeslutet. För att få ett bra be-
slutsunderlag behöver systematiken (mallar, etc.) och samverkan med sjukhu-
sen (i riskanalysen) fördjupas.  
 
8. Val av entreprenadform för byggandet 

Valet av entreprenadform för byggandet är beroende av många faktorer. Tid-
planeringen och byggprojektets förutsättningar i övrigt (kostnadsramar, etc.) är 
av avgörande betydelse. I handboken för byggledning finns en tablå med en 
översikt av fördelar och nackdelar med olika entreprenadformer. Det formella 
beslutet om entreprenadform fattas vanligen av Locums projektledare, ibland 
efter diskussion i projektets styrgrupp.  
 
Mindre byggentreprenader är upphandlade som ramavtal. Här tillämpar Locum 
en affärsmässighet som innebär att man inbördes konkurrensutsätta de tre ent-
reprenörer med vilka man har ramavtal. 
 
Konsulten framhåller att det för alla typer av byggprojekt är viktigt med 
affärsmässighet vid val av entreprenadform. En lämplig entreprenadform 
bidrar till att projektet bedrivs kostnadseffektivt och uppfyller de bakom-
liggande behoven. I Locums projektverksamhet används utförandeentre-
prenad i de allra flesta projekt. Samtliga granskade projekt där doku-
mentation har funnits tillgänglig är av typen utförandeentreprenad, vilket 
enligt företagna intervjuer har varit undergruppen s.k. generalentreprena-
der. Vid generalentreprenader upphandlar beställaren hela entreprenaden 
av en generalentreprenör som sedan handlar upp och ansvarar för eventu-
ella underentreprenader. Beställaren ansvarar för projekteringsarbetet.  
 

Locum bör enligt konsulten säkerställa medvetna val av entreprenadform 
för byggprojekten genom att stärka kraven på underlag för beslut. Det är 
viktigt att de val som görs kan styrkas, både för själva valet och i efter-
hand.  
 
Revisionens bedömningar 

Enligt revisionens bedömning är valet av entreprenadform av största betydelse 
för utfall vad gäller ekonomi och måluppfyllelse. Mot denna bakgrund och den 
situation som konsulten beskrivit, bör kraven på underlag för detta beslut bere-
das och formaliseras tydligare, i varje fall för de större byggprojekten. Det 
finns ett behov av att redovisa och jämföra flera alternativ till entreprenadform 
och kopplat till detta även att redovisa riskanalyser för de olika alternativen. 
Även frågan om en tillfredställande intern kontroll bör beaktas då det gäller 
formen för beslut om entreprenadform. 
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9. Styrningen av projekteringsarbetet 

Kraven på projektering för ett byggprojekt är till viss del sammanlänkat med 
och avhängigt val av entreprenadform för byggandet. För t.ex. samverkansent-
reprenader upphandlas projektering och byggande samtidigt (i samma upp-
handling). För mindre byggprojekt tillämpas vanligen ramavtal som upphand-
lats för de olika konsultinsatser som behövs (arkitekt, VVS, etc.).  
 
Hos beställarna finns frågetecken kring effektiviteten i styrningen av konsulter 
och projekteringen. Brister i ritningsunderlagen bedöms också ge konsekvenser 
i kostnader och tid.  
 
Av konsultens granskning framgår att både beställare och personal inom 
Locum pekar ut projektering och involvering av Locums interna specialister 
som särskilt kostnadsdrivande. Ett exempel är när projekteringen inte senare 
stämmer med de faktiska förutsättningarna på plats och måste revideras gång 
på gång vilket medför stora extra kostnader. I vissa projekt har specialisternas 
bidrag ifrågasatts och antalet specialister som varit involverade har framstått 
som orimligt utifrån projektstorleken. Eftersom projekteringskostnaderna i 
många fall är omfattande är detta ett område där extra stor potential för effekti-
visering finns. I flera av de granskade projekten har styrningen av konsulter 
varit svag. Projekteringsledningskompetensen behöver därför stärkas för att 
bättre styra projekteringskostnaderna..  
 
Revisionens bedömningar  

Revisionen vill i sammanhanget betona vikten av att ta till vara möjligheterna 
till konkurrensutsättning och god ekonomi, antingen genom inbördes konkur-
rensutsättning av ramavtalade konsulter eller genom upphandling till fast pris 
för mer omfångsrika projekteringsinsatser. 
 

Styrningen av projekteringsarbetet kan förbättras och utvecklas. Detta framgår 
också av de bedömningar som görs av flera företrädare för Locum. Exempel på 
förbättringsområden gäller bl.a.  

 Underlagen från Locum vad gäller volymuppskattningar inför avrop av 
konsultinsatser kan förbättras  

 Den inbördes samordningen mellan konsulter kan öka/förbättras 
 Kontrollen av producerad projektering (handlingar) kan öka 

I den granskning som gjorts av utvalda projekt framkommer i ett flertal fall 
ovan nämnda frågor som väsentliga problem. Kraven på redovisning av och 
transparens i konsulternas arbetsinsatser är i sammanhanget av stor betydelse.  
 
Ett annat problem gäller att gamla ritningar/relationshandlingar för infrastruk-
turen inte alltid stämmer. Locum jobbar kontinuerligt med frågan. Bl.a. har 
man startat ett projekt som syftar till att för alla fastigheter etablera Byggnads-
InformationsModeller (BIM). Revisionen vill i sammanhanget betona vikten av 
att detta arbete ges tillräcklig prioritet. Det gäller även  att parallellt säkerställa 
konkreta uppföljningsinsatser i de nya byggprojekt som startas. 
 
10. Utvärdering och kvalitetssäkring  

För de hyresgästinitierade byggprojekten över 3 mnkr ska olika former av ut-
värdering genomföras regelmässigt. En s.k. projektmätning ska genomföras av 
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projektledaren från Locum då projektet avslutas. Enligt handboken ska mät-
ningen genomföras i intervjuform med verksamheten. En s.k. lokalmätning ska 
genomföras av funktionsplaneraren inom Locum efter det att lokalen använts 
en tid. Mätningarna syftar till att följa upp och utvärdera projektarbetet och 
projektresultatet. 
 
Av intervjuerna med beställarna framgår att beställarna är osäkra på om 
och hur mätningar (utvärderingarna) genomförs och nyttjas. 
 
Enligt konsulten bör, för att säkerställa att Locum arbetar enligt ägardirektiven 
och i linje med den övergripande visionen och affärsidén, uppföljning av bygg-
projekten reflektera Locums egna mål. Projektmätningen utgör underlag till ett 
av nyckeltalen i projektavdelningens verksamhetsplan, projektindex. I övrigt är 
kopplingen mellan resultatet av byggprojekten och projektverksamhetens mål 
inte tydlig.  
 
Uppföljning av resultaten sker årligen. Här finns goda möjligheter till att skapa 
en systematiserad erfarenhetsåtervinning, vilket borde vara till nytta för såväl 
effektiviteten i verksamheten som för kompetensutvecklingen inom Locum. 
Inget strukturerat sätt finns dock för sammantagen uppföljning av kostnader 
och tidshållning. Inte heller jämförs sådana resultat med andra aktörer vilket 
gör det mycket svårt för Locum att utvärdera sin egen prestation i projekten. 
Uppföljningsresultat bör sammanställas och jämföras med andra aktörer, t.ex. i 
jämförelser med andra landsting.  
 
Revisionens bedömningar 

Användningen av projekt – och lokalmätningarna behöver diskuteras, klargöras 
och sättas i ett sammanhang. Mätningarna bör enligt revisionen mer genomgri-
pande kopplas till verksamhetsplaneringen, målen och styrtalen för byggpro-
jektverksamheten. Vidare borde användningen av erfarenheterna från mätning-
arna kunna utvecklas bättre. Här finns goda möjligheter till att skapa en syste-
matiserad erfarenhetsåtervinning, vilket borde vara till nytta för såväl effektivi-
teten i verksamheten som för kompetensutvecklingen inom Locum. Även for-
merna för mätningarna behöver diskuteras med avseende på om en tillräcklig 
objektivitet i mätningarna uppnås. Det är också oklart om mätningarna genom-
förs enligt riktlinjerna. 
.  
Därutöver behöver kvalitetssäkringsrutinerna utvecklas och tydliggöras. Det 
saknas i nuläget en återkommande uppföljning och kvalitetssäkring av i vilken 
grad de genomförda byggprojekten följer de regelverk som gäller. En annan 
kompletterande form kan vara att återkommande ta in externa kvalitets-
granskare för att följa upp ett antal projekt. 
 
 
11. Verksamhetsplanering, styrtal och inci-

tament 

För projektavdelningen tas årligen fram en verksamhetsplan med angivande av 
mål och styrtal. Planen bygger i sin tur på den övergripande verksamhetsplan 
som finns för hela Locum. Uppföljning av resultaten sker årligen. 
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Hos beställarna framhålls på flera håll synpunkten att Locum saknar egentliga 
incitament för kostnadseffektivitet. Man framhåller att man är hänvisad till 
Locum (och saknar valfrihet) och att beställaren står all risk för kostnadsför-
dyrningar. 
 
I konsultens granskning framhålls att det finns flera indikatorer på att incita-
ment för kostnadseffektivitet behöver stärkas. Det gäller bl.a. 
- Avsaknaden av konkurrens i byggledningsarbetet  
- Systemet med att målsätta debiteringsgrad och att kunna debitera kostnader 
på projekten  
 
Beställaren (kunden) har stått för huvuddelen av risktagandet för ökade kostna-
der medan Locum har huvuddelen av rådigheten genom att bära budgetansva-
ret. Locum bör därför stärka incitamenten för kostnadsstyrning av projekten. 
 
Locum arbetar också, som tidigare nämnts, med att debitera sina planeringsin-
satser vilket inte ger starka incitament för kostnadseffektivitet. Även målen 
(hos Locum) om tjänsteförsäljning kan ifrågasättas med denna utgångspunkt. 
 
I vågskålen för Locum ligger också att ta hänsyn till avkastningskravet från 
ägaren på Landstingsfastigheter Stockholm som i allt väsentligt måste komma 
från den hyra som kunden/beställaren betalar som bashyra och/eller tilläggs-
hyra. Vidare bedömer konsulten att det saknas ett strukturerat sätt för samman-
tagen och övergripande uppföljning via nyckeltal avseende kostnader och tids-
hållning 
 
Revisionens bedömningar 

Det saknas styrtal som belyser kostnadseffektiviteten samt genomloppstider 
och tidshållning. Exempel på sådana områden där Locum skulle kunna pröva 
att utveckla styrtal skulle kunna vara följande: 
- genomloppstid (ledtid) för små byggprojekt 
- ombyggnationskostnad/kvm för medelstora byggprojekt 
- nybyggnationskostnad/kvm för stora byggprojekt 
- kostnadsandelen för projektering och byggledning i stora och medelstora  
   byggprojekt 
 
Revisionen menar att verksamhetsplaneringen för byggverksamheten behöver 
kompletteras. Det gäller mål, styrtal och incitament. Det saknas här en ansats 
som beaktar att beställarna är hänvisade till Locum (och saknar valfrihet) och 
på den brist på incitament för kostnadseffektivitet som funnits. I det samman-
hanget är det positivt att Locum under granskningsprojektets gång (under hös-
ten 2012) arbetat fram en möjlighet att erbjuda ett alternativ med en hyra som 
är baserad på en överenskommen projektkostnad och där Locum står risken för 
kostnadsfördyrningar. 



 

Kort om rapporten 
Det finns en utvecklingspotential i den styrning av bygg-

projekt som tillämpats. Det råder en viss osäkerhet i sam-

verkan och rollfördelning mellan Locum och dess  olika 

aktörer och sjukhusens olika företrädare. I de särskilt 

granskade byggprojekten framgår vidare i ett flertal fall 

problem i projektstyrningen. Detta kan delvis bero på re-

gelverkan men också på hur de tillämpas i praktiken och 

det faktum att beställaren saknar alternativ. Bolaget be-

höver vidare utveckla processbeskrivningar och byggled-

ningsprocessen bl.a. vad gäller att inkludera alla aktörer i 

processerna och att anpassa processerna även i fall av 

små och speciella projekt. Locum bör också komplettera 

och tydliggöra verksamhetsplanering, styrtal och utvärde-

ring för byggprojektverksamheten i syfte att bl.a. ytterli-

gare förbättra kostnadseffektiviteten. En viktig del i detta 

är att verka för att vidareutveckla styrningen av projekte-

ringsarbetet och val av entreprenadformer. Genomföran-

det av behovsanalyser och förstudier behöver också sä-

kerställas.  

 


