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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna  

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 

ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 

en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

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

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. 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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Projektrapport 8/2012 
Investeringsprocessen i landstinget 

 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-12-04 överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för yttrande senast 2013-03-04. 

 

Granskningen visar att den nya investeringsstrategin med tillhörande ansvars- och beslutsordning 

ger en god grund för landstingets fortsatta arbete med investeringar. Delar i investeringsstrategin 

behöver dock utvecklas och förtydligas för att landstingsstyrelsens och fullmäktiges intentioner ska 

kunna förverkligas fullt ut. Investeringsstrategin behöver förtydligas så att det framgår när i tiden 

fullmäktige kan fatta inriktnings- och genomförandebeslut. Ansvars- och beslutsordningen behöver 

ses över så att den blir konsistent mellan olika beslutsnivåer och aktörer i investeringsprocessen. 

 

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning inom ramen för varje investeringsprojekt behöver 

investeringsstrategin kompletteras med tydligare skrivningar om hur löpande uppföljning av 

pågående investeringsprojekt och utvärdering av avslutade projekt ska ske. Informationen om 

investeringarnas framtida påverkan på landstingets ekonomi behöver förtydligas i de 

beslutsunderlag som föreläggs fullmäktige. Det behöver även utvecklas en hanteringsordning för 

att kunna behandla komplexiteten i beslutade investeringar som löper över flera år med 

överföringar mellan år och objekt.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Peter Kockum 

ordförande    Susanne Kangas 

    sekreterare 



 

 

  

 

 

  Revisorsgrupp II 

 

 

  2012-12-04  Diarienummer: 

 

 

      RK 201110-0075 

 

 

 

 

 

Landstingsrevisorerna 

Box 22230 

104 22 Stockholm 

Telefon: 08-737 25 00 

Fax: 08-737 53 50 

E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 23 21 00 - 0016 

www.sll.se/rev 

Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset 
 

 

 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 Projektrapport 8/2012 
Investeringsprocessen i landstinget 

 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-12-04 överlämna rapporten till 

hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom med möjlighet till yttrande senast  

2013-03-04. 

 

Granskningen visar att den nya investeringsstrategin med tillhörande ansvars- och besluts-

ordning ger en god grund för landstingets fortsatta arbete med investeringar. Delar i inve-

steringsstrategin behöver dock utvecklas och förtydligas för att landstingsstyrelsens och 

fullmäktiges intentioner ska kunna förverkligas fullt ut. Investeringsstrategin behöver för-

tydligas så att det framgår när i tiden fullmäktige kan fatta inriktnings- och genomförande-

beslut. Ansvars- och beslutsordningen behöver ses över så att den blir konsistent mellan 

olika beslutsnivåer och aktörer i investeringsprocessen. 

 

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning inom ramen för varje investeringsprojekt 

behöver investeringsstrategin kompletteras med tydligare skrivningar om hur löpande 

uppföljning av pågående investeringsprojekt och utvärdering av avslutade projekt ska ske. 

Informationen om investeringarnas framtida påverkan på landstingets ekonomi behöver 

förtydligas i de beslutsunderlag som föreläggs fullmäktige. Det behöver även utvecklas en 

hanteringsordning för att kunna behandla komplexiteten i beslutade investeringar som 

löper över flera år med överföringar mellan år och objekt.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Göran Hammarsjö 

ordförande    Ralf Jonsson 

    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Landstingsfullmäktige har beslutat om en investeringsstrategi med en tillhö-

rande ansvars- och beslutsordning, som ska gälla fullt ut från och med arbetet 

med budget för 2014. Revisionen har granskat om den nya investeringsstrate-

gin, som i praktiken redan tillämpats i budgetarbetet för 2013, tillgodoser 

landstingets behov av att styra, samordna och följa upp sina investeringar. 

Granskningen visar att den nya investeringsstrategin med tillhörande ansvars- 

och beslutsordning ger en god grund för det fortsatta arbetet med investeringar 

från och med budget 2014. Delar i investeringsstrategin behöver dock utveck-

las och förtydligas för att landstingsstyrelsens och fullmäktiges intentioner med 

den samma ska kunna förverkligas fullt ut. 

 

För att inte riskera att nödvändiga investeringar skjuts framåt i tiden med upp 

till minst ett år behöver det i investeringsstrategin och/eller ansvars- och be-

slutsordningen klargöras om beslut om investeringar bara kan tas i fullmäktige 

i samband med beslut om den årliga budgeten. För att säkerställa en god eko-

nomisk hushållning inom ramen för varje investeringsprojekt behöver investe-

ringsstrategin kompletteras med tydligare skrivningar om hur löpande uppfölj-

ning av pågående investeringsprojekt och utvärdering av avslutade projekt ska 

ske. För detta arbete behöver även tillämpningsanvisningar tas fram. Vidare 

behöver strategin förtydligas så att resultaten från genomförda miljöbedöm-

ningar av investeringarnas miljöåverkan även får genomslag i den faktiskt prio-

riteringen mellan olika investeringar. 

 

När det gäller den till strategin tillhörande ansvars- och beslutsordningen så 

behöver den förtydligas ytterliggare för att det inte ska råda någon tvekan om 

vilka instanser inom landstinget som ansvarar för vad inom investeringsproces-

sen. Som exempel kan ansvaret mellan programkontoret vid landstingsstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsnämnden nämnas. Programkontoret leder arbetet med 

att förverkliga arbetet med att förändra landstingets hälso- och sjukvårdssy-

stem, den s.k. framtidsplanen. Inom ramen för detta arbete involveras kontoret i 

de investeringsfrågor som hör till detta förändringsarbete. Då landstingsstyrel-

sen och hälso- och sjukvårdsnämnden har olika roller och ansvar enligt an-

svars- och beslutsordningen menar revisionen att programkontorets roll behö-

ver förtydligas. Det bör tydligt framgå när kontoret verkar på landstingsstyrel-

sens uppdrag och när kontoret verkar på hälso- och sjukvårdsnämndens upp-

drag. Dessutom behöver ansvars- och beslutsordningen ses över generellt så att 

den blir konsistent mellan olika beslutsnivåer och funktioner.  

 

Föreslagna investeringar behöver beskrivas på ett mer ingående sätt för att 

kunna utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag inför beslut i fullmäktige. Det gäl-

ler inte minst redovisningen av de effekter i form av framtida kostnader som de  

föreslagna investeringarna kommer att generera under investeringarnas fram-

tida livslängd. Det behöver även utvecklas en hanteringsordning för att kunna 

behandla komplexiteten i beslutade investeringar som löper över flera år med 

överföringar mellan år och objekt.  

 

Budgetanvisningarna behöver förtydligas så att det är klart för berörda nämn-

der och styrelser vilken typ av beslutsunderlag som de förväntas lämna ifrån 

sig inför utrednings- inriktnings- och genomförandebeslut. Med tanke på det 

omfattande investeringsuppdrag som landstinget står inför under överskådlig 
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framtid och på den stora mängden aktörer som kommer att involveras i detta 

uppdrag anser revisionen att det är viktigt att det utvecklas och tillämpas ett 

enhetligt och gemensamt arbetssätt för investeringar som genomsyrar hela 

landstingsorganisationen. Ett sätt att göra det vore att skapa en gemensam pro-

jektstyrningsmetod, eller som ett första steg i den riktningen, en investerings-

portal för stora investeringsobjekt inom landstinget. En modell som beskriver 

vilka aktiviteter som ska genomföras under en investerings olika faser, vilka 

dokument som ska fyllas i med mera.  

 

Rekommendationer 

 Landstingsstyrelsen bör förtydliga investeringsstrategin så att det 

framgår 

- när i tiden fullmäktige kan fatta inriktnings- och genomförandebeslut 

- tydligare krav på uppföljning och utvärdering av pågående och slut-

förda investeringsprojekt  

- hur resultatet från genomförda miljöbedömningar påverkar priorite-

ringen mellan olika investeringsobjekt 

 Landstingsstyrelsen bör se över ansvars- och beslutsordningen så att 

den blir konsistent mellan olika beslutsnivåer och aktörer i investe-

ringsprocessen. 

 Landstingsstyrelsen bör säkerställa att det i investeringsprocessen tas 

fram ett tillräckligt beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om inve-

steringar. Exempelvis information där investeringarnas framtida påver-

kan på landstingets ekonomi framgår. 

 Landstingsstyrelsen behöver ta fram och implementera en hanterings-

ordning för fördröjningar och tidigareläggningar av beslutade investe-

ringsobjekt som löper över flera år. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Landstinget står inför stora framtida investeringar inom främst kollektivtrafik 

och sjukvård. I budgeten för 2013 beräknas de sammanlagda investeringarna 

uppgå till ca 67 mdkr för åren 2013 - 2017. Av den beräknade investeringsvo-

lymen står vården för 53 procent och trafiken för 46 procent. Den återstående 

procenten avser anskaffning av IT-utrustning och inventarier.  

 

Revisionen har i flera granskningar påtalat behovet av att styra upp investe-

ringsprocessen inom landstinget. Det har funnits brister i beredningen av inve-

steringsärenden samt samordningen med hälso- och sjukvårdsnämnden och 

sjukhusen. Det har framkommit att landstingsledningen inte har haft ett samlat 

grepp om landstingets investeringar. Tidigare granskningar har även lyft fram 

landstingsstyrelsens uppsiktsskyldighet för bland annat investeringsärenden. 

Revisionen har tidigare kunnat konstatera att fullmäktige inför tidigare budget-

beslut har haft begränsad information om de investeringar som fullmäktige 

förväntats besluta om. Till exempel om de föreslagna investeringarnas framtida 

påverkan på landstingets ekonomi i form av framtida drifts- och kapitaltkost-

nader.  

 

Fullmäktige gav i budgeten för 2011 landstingsstyrelsen i uppdrag att i sam-

band med budget 2012 återkomma med förslag på ny investeringsprocess. En 

investeringsstrategi beslutades av fullmäktige i juni 2011 som en bilaga till 

budgeten för 2012. Dessutom gav fullmäktige i uppdrag åt landstingsstyrelsen 

att återkomma med förslag till ansvars- och beslutsordning avseende investe-

ringsstrategin och att ta fram en tidplan för implementering av den samma, 

samt återkomma med en översyn av landstingets framtida investeringsut-

rymme. Den beslutade investeringsstrategin tillsammans med ansvars och be-

slutsordningen ska enligt beslut i fullmäktige vara implementerade i sin helhet 

inför framtagande av budget 2014. Redan i samband med framtagande av bud-

get 2013 har den nya investeringsstrategin tillämpats i stora delar. 

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan för projektet är: 

 

Tillgodoser investeringsprocessen behovet av att styra, samordna och följa upp 

landstingets investeringar? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 

 

 Finns en tydlig fördelning av roller och ansvar i beredningsprocessen? 

 Vilka beslutsunderlag tas fram? 

 Hur samordnas, utvärderas och prioriteras förslag till investeringar så 

att de bidrar till de övergripande målen? 

 Hur redovisas kostnaderna för investeringar samt dess kort- och lång-

siktiga påverkan på landstingets ekonomi? 

 Hur kommer investeringarna att följas upp och utvärderas? 
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2.3 Avgränsning 

Granskningen har inriktats på den investeringsprocess som börjat tillämpas i 

samband med framtagande av budget 2013 i syfte att bedöma om den nya inve-

steringsstrategin är utformad för att tillgodose landstingsstyrelsens och full-

mäktiges behov av överblick och kontroll över investeringsverksamheten i 

landstinget.  

2.4 Bedömningsgrunder 
Revisionskriterierna, mot vilka slutsatser och bedömningar i granskningen 

ställs är: 

 

Kommunallagen(6 kap. 1 och 2§§). 

Enligt kommunallagen (KL) ska landstingsstyrelsen leda och samordna för-

valtningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 

bedrivs i företagsform. Styrelsen ska följa frågor som kan inverka på landsting-

ets utveckling och ekonomiska ställning.  

 

Investeringspolicyn (LS 0305-1636) 

Den beslutade investeringspolicyn från 2003 består av två delar. Dels proces-

sen för fastställande av investeringsplan som en del av den årliga budgetpro-

cessen, dels processen för löpande investeringsbeslut som en del av den lö-

pande verksamheten. Investeringspolicyn gällde formellt fram till och med 

beslut om budget för 2013 i juni 2012. 

 

Investeringsstrategin (LS 1101-0096) Ansvars- och beslutsordning (LS 1112-

1730) 

Investeringsstrategin tillsammans med ansvars- och beslutsordningen utgör 

basen i landstingets investeringsprocess från och med juni 2012. Enligt strate-

gin ska investeringsprocessen vara en integrerad del av budgetprocessen. Inve-

steringsprocessen är utformad för att underlätta för landstingets politiska led-

ning att prioritera mellan olika investeringsobjekt. 

2.5 Metod 

Granskningen har dels genomförts i form av dokumentstudier, dels i form av 

intervjuer. Dokumentstudierna har främst genomförts av investeringsstrategin 

med tillhörande ansvars- och beslutsordning, samt investeringspolicyn från 

2003. Såväl budgetanvisningar, som budget 2013 har gåtts igenom. Vidare har 

några till landstingsstyrelsen inlämnade investeringsäskanden inom sjukvården 

och trafiken granskats. Intervjuer har i huvudsak genomförts med medarbetare 

inom landstingsstyrelsens förvaltning och på programkontoret för framtidens 

hälso- och sjukvård samt med nyckelpersoner vid fyra verksamheter inom 

landstinget som har varit involverade i framtagande av investeringsunderlag 

inför beslut av 2013 års budget, Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Locum AB och SL AB. Vidare har ordförande och 2:e vice ord-

förande för Fastighets- och investeringsberedningen intervjuats angående be-

redning av investeringsärenden. 

 

Granskningen har bl.a. omfattat landstingsstyrelsens dialog med nämnder och 

styrelser i frågor rörande investeringsbehov, prioriteringar, beslutsunderlag, 

investeringsskalkyler, beräkning av framtida drifts- och underhållskostnader 

samt uppföljning av gjorda investeringar. Ett viktigt fokus har varit att bedöma 



  
 

Revisionskontoret 2012-11-26  

 

 

 

5 

 

landstingets framtida förutsättningar för att styra investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt givet beslutad investeringsstrategi och ansvars- och be-

slutsordning.  

 

Under granskningen har det framkommit att landstinget till stora delar har haft 

Stockholms stads investeringsstrategi och till den, knutna stöddokument som 

inspirationskälla. Som en konsekvens därav har även stadens styrande doku-

ment kring investeringar använts som jämförelsematerial.  

 

3. Kraftigt ökade investeringar framöver 

Som nämnts ovan beräknades de sammanlagda investeringarna för den närmsta 

femårsperioden uppgå till knappt 67 mdkr enligt budget 2013. Den i budgeten 

beskrivna framtida investeringsvolymen, tillsammans med sedan tidigare pla-

nerade och genomförda investeringar kommer att generera en kraftig ökning av 

landstingets framtida kapitalkostnader (avskrivningar och ränta). Bilden nedan, 

från landstingets budget 2013, visar den årliga ökningen av kapitalkostnaderna 

fram till 2022.  

 
Under 2011 gav fullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma till 

fullmäktige med en översyn av landstingets framtida investeringsutrymme. Av 

landstingsstyrelsens återrapportering till fullmäktige i juni 2012 framgår att det 

beräknade investeringsutrymmet för perioden 2013 – 2022 uppgår till cirka 75 

mdkr. Vidare kan man utläsa att kapitalkostnadernas andel av såväl nettodrifts-

kostnaderna som av skatteintäkterna kommer att öka successivt från dagens sju 

procent upp till elva procent år 2018, samt att dessa kommer att ligga kvar på 

den nivån under återstoden av perioden. Som jämförelse kan nämnas att kom-

munfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att kapitalkostnadernas andel av 

nettodriftskostnaderna inte ska överstiga sju procent. 
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4. Ny investeringsstrategi  

I samband med budgetbeslutet för 2012 fastställde fullmäktige en investerings-

strategi för landstinget. Investeringsstrategin består av tre etapper. Strategins 

första etapp beskriver investeringsprocessen, den beskrivs schematiskt i bilden 

nedan. 

Behovsanalys     Förstudie     Program        Genomförande   

• Pröva 

alternativa 
lösningar mot 
behov och 

ekonomi
• Föreslå

alternativ

• Belysa ekonomi

• Definiera behov

• Formulera mål
• Specificera vad 

ska uppnås, 

prioriteringar 
samt 
begränsningar

S
y
ft

e

• Specificera 

lösning
• Beslutsunderlag 

för 

genomförande

• Projektering
• Genomförande

• Driftssättning 

• Uppföljning och 
utvärdering av 
investeringen

R
e
s
u

lt
a
t

B
e
s
lu

ts
-

n
iv

å

• Rapport som 

redovisar 
behov, 
målformulering, 

förslag till 
tidplan samt 
budget för 

förstudie

• Analys och val 
huvudalternativ 

• Översiktlig inv 
kalkyl, nytto-
bedömning,  

samt tidplan för 
genomförandet.

• Funktionsprg.

• Planritningar
• Specifikationer
• Miljöinventering

• Investerings-
kalkyl, drift-
kostn konsekv. 

• Nyttokalkyl 
• Tidplan

• Objektet 

genomförs och 
tas i drift

• Se till att 
ekonomiska och  

verksamhets-
mässiga 
konsekvenser 

uppnåtts
• Dra lärdomar 

B
e
s
lu

t

• Om resultatet 
av behovs-
analysen visar 

att projektet 
bör fortsätta 
tas beslut om 

förstudie

• Beslut om 
program alt 
avbryta 

objektet

• Ställnings-
tagande till att 
genomföra 

objektet eller ej

LS LF LF

Utredningsbeslut      Inriktningsbeslut   Genomförandebeslut

Driftstart/
uppföljning

Den andra etappen i strategin beskriver en modell för prioriteringar som är 

tänkt att underlätta för den politiska ledningen att föra en dialog kring lands-

tingets investeringar. Enligt strategin så anger prioriteringsmodellen hur inve-

steringar ska beskrivas och beräknas samt hur såväl interna som externa effek-

ter av investeringar ska belysas i syfte att jämförelser mellan olika objekt ska 

kunna genomföras. Investeringsstrategins tredje etapp beskriver en dialogpro-

cess.  

 

I samband med budgetbeslutet fick landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma 

med dels en ansvars- och beslutsordning, dels en tidplan för implementering av 

strategins tre etapper, dels en översyn av landstingets framtida investeringsut-

rymme. I december 2011 beslutade fullmäktige om tidplan för implementering 

av strategins etapp ett till tre.  

 

I juni 2012 beslutade fullmäktige om en ansvars- och beslutsordning och som 

en konsekvens bland annat av denna även om nya specifika ägardirektiv för 

Locum AB. Vidare godkände fullmäktige vid samma tidpunkt landstingsstyrel-

sens översyn av landstingets framtida investeringsutrymme för perioden. Re-

visionen ser positivt på det arbetet som lagts ner av landstingsstyrelsen på att ta 

fram investeringsstrategin med tillhörande ansvars- och beslutsordning. 
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Landstingets investeringar genomgår, enligt den nya investeringsstrategin och 

ansvars- och beslutsordningen, ett antal beredningssteg innan de genomförs 

eller förkastas. Till dessa beredningssteg är kopplat ett antal beslut som tas på 

olika beslutsnivåer inom landstinget. Vissa beslut som definieras tydligt i an-

svars- och beslutsordningen beskrivs dock mindre tydligt i investeringsstrate-

gin. 

 

Följande beslut definieras i ansvars- och beslutsordningen: 

 Beslut om behovsanalys Ett beslut som fattas för att bereda investe-

ringsobjektet inför ett utredningsbeslut. 

 Utredningsbeslut Ett beslut baserat på genomförd behovsanalys om 

att inleda en förstudie eller ej. 

 Inriktningsbeslut Ett beslut baserat på genomförd förstudie om att ge-

nomföra ett programarbete eller ej. 

 Genomförandebeslut Ett beslut baserat på genomfört programarbete 

om att genomföra investeringen eller ej. 

 Verkställighetsbeslut Ett beslut om att verkställa fullmäktiges beslut. 

 

De beslutade förändringarna i Locums ägardirektiv är en funktion av lands-

tingsstyrelsens förändrade ansvar för övergripande fastighetsstrategiska frågor 

och investeringar. Enligt de tidigare ägardirektiven skulle Locum företräda 

ägaren i fastighetsstrategiska frågor bland annat i samband med investerings-

planeringen. Enligt de nya direktiven ska bolaget bistå ägaren samt hälso- och 

sjukvårdsnämnden i fastighetsfrågor, bland annat i samband med investerings-

planeringen.   

 

I samband med beslut om ansvars- och beslutsordningen i juni 2012 beslutade 

fullmäktige även att fastställa lägsta nivå till 100 mnkr i totala utgifter för krav 

på specifikation av investeringsobjekt för tillämpning av ansvars- och besluts-

ordningen. 

4.1 Investeringsstrategins införande 

Det har presenterats olika uppgifter kring när investeringsstrategin med tillhö-

rande ansvars och beslutsordning faktiskt börjar gälla. Till strategins första 

etapp kopplas ansvars- och beslutsordningen. Den beslutades gälla med ome-

delbar verkan från och med beslutsdatum i juni 2012. Enligt beslutet från de-

cember 2011 om tidplan för implementering av strategin framkommer att be-

slut om framtida investeringsutrymme, som är kopplat till strategins etapp två 

om prioriteringsmodell, skulle tas i juni 2012. Enligt beslutet om implemente-

ring av strategins tre etapper skulle den tredje etappen beslutas i samband med 

budget 2013, dvs. i juni 2012 och implementeras i organisationen i samband 

med arbetet med budget 2014. Något sådant beslut togs dock inte i samband 

med beslut om budget 2013. Sammanfattningsvis sägs i beslutet om implemen-

tering av strategins tre delar att strategin som helhet med investeringsproces-

sen, prioriteringsmodellen, dialogprocessen och ansvars- och beslutsordningen 

ska vara helt genomförd i samband med framtagande av landstingets budget 

2014. 

 

I fullmäktiges budget för 2013 finns det ett kapitel som rör landstingets inve-

steringsbudget för 2013 och för planåren 2014 - 2015. Kapitlet inleds med de-

finitioner och beloppsgränser som är hämtade direkt från investeringsstrategin 

eller från dokument och/eller beslut som är direkt kopplade till strategin. Vi-
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dare så står det i 2013 års budget att ”Investeringsplanen i budgetförslaget för 

2013 med planår 2014 – 2015 baseras på de förslag som har inkommit från 

respektive nämnd och styrelse i enlighet med fastställd investeringsstrategi”. 

 

Av investeringsstrategin framgår att investeringsprocessen är en integrerad del 

i budgetprocessen och följer budgetprocessens tidplan. Beslut om investerings-

budget och investeringsplan tas i samband med budgetbeslut i juni i enlighet 

med landstingets budgetprocess. Det framgår inte klart huruvida fullmäktige 

endast kan fatta inriktnings- och genomförandebeslut om specificerade, namn-

givna investeringsobjekt i samband med beslut om den årliga budgeten i juni, 

eller om investeringsstrategin även medger att sådana beslut kan tas mellan de 

årliga budgetbesluten. I ansvars- och beslutsordningen står det att landstings-

fullmäktige dels ”Beslutar om ett totalt investeringsutrymme för landstinget i 

samband med årligt beslut om landstingets budget i samt inriktning för planå-

ren”, dels fattar inriktnings- och genomförandebeslut om specificerade objekt 

samt i samband med genomförandebeslutet, även beslutar om objektets totala 

utgifter.  

 

Enligt revisionens tolkning av ansvars- och beslutsordningen finns det ingen-

ting i skrivningarna som tyder på att beslut om specificerade objekt endast kan 

fattas i samband med beslut om budget i juni. Revisionen menar att det är vik-

tigt att klargöra detta så att för landstinget nödvändiga investeringar inte behö-

ver skjutas framåt i tiden med upp till minst ett år bara för att skrivningarna i 

investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordningen inte tolkas på samma 

sätt av olika beslutsfattare inom landstinget. 

 

Eftersom den hittills gällande investeringspolicyn från 2003 delvis hunnit bli 

förlegad så har flera delar i den nya investeringsstrategin tillämpats redan i 

samband med att budget 2013 togs fram. Revisionen har vid granskningstill-

fället uppmärksammat att var det var fler av de intervjuade som inte hade nå-

gon djupare kännedom om den nya investeringsstrategin. Sedan dess har lands-

tingsstyrelsens förvaltning genomfört flera aktiviteter och insatser i syfte att 

informera förvaltnings- och bolagsledningar, samt andra berörda om den nya 

investeringsstrategin. Det hade varit önskvärt att landstingsstyrelsen varit tydli-

gare i besluten om vilket styrdokument som varit gällande i samband med 

framtagande av budgetunderlag för 2013. 

4.2 Roller, ansvar och befogenheter 

Ansvars- och beslutsordningen listar ett antal beslutsnivåer/aktörer som är di-

rekt involverade i investeringsprocessen. Investeringsverksamheten indelas i en 

övergripande ansvarsnivå omfattande fullmäktige, landstingsstyrelsen och fas-

tighets- och investeringsberedningen, FIB samt tre underområden, vårdverk-

samhet, trafikverksamhet och övrig verksamhet.  

 

Inom vårdområdet pekas hälso- och sjukvårdsnämnden, Locum AB och ”Sty-

relse samt bolagsstyrelse” ut som beslutsnivåer/aktörer som har ansvar och 

befogenheter inom investeringsområdet. Inom trafikområdet pekas trafiknämn-

den ut som beslutsnivå. Inom landstingets övriga verksamheter pekas ”Nämnd, 

styrelse samt bolagsstyrelse” ut som beslutföra aktörer.  

 

Den i juni 2012 beslutade ansvars- och beslutsordningen ser revisionen som ett 

verktyg för att strama upp landstingets investeringsprocess. I dagsläget innehål-



  
 

Revisionskontoret 2012-11-26  

 

 

 

9 

 

ler den dock en del inkonsistenser i förhållandet mellan vad olika beslutsfattare 

ska, eller får besluta. Ett  exempel på otydlighet är att av ansvars- och besluts-

ordningen framkommer att fastighets- och investeringsberedningen ska bereda 

och prioritera specificerade objekt inför beslut i fullmäktige samtidigt som 

även hälso- och sjukvårdsnämnden ska prioritera specificerade objekt inför 

beslut i fullmäktige. Landstingsstyrelsen har dock alltid beredningsansvaret och 

därmed även ansvaret för den slutliga prioriteringen inför beslut i fullmäktige.  

 

Från och med 2011 ansvarar fastighets- och investeringsberedning under lands-

tingsstyrelsen för att bereda övergripande fastighetsstrategiska frågor, investe-

ringsfrågor och förslag till vad som ska benämnas som strategiska fastigheter. 

Revisionens genomgång av protokoll från beredningen sammanträden under 

våren 2012 visar att det inte genomförts någon dokumenterad politisk bered-

ning av majoriteten av de investeringsobjekt som togs upp för inriktnings- och 

genomförandebeslut i 2013 års budget. 

 

Revisionen kan konstatera att den av fullmäktige beslutade ansvars- och be-

slutsordningen inte tillämpades i beredningen av genomförandebeslut angående 

anskaffning av pendeltågsfordon på 4,5 mdkr. Den 18 september 2012 beslu-

tade fullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Först nio dagar 

efter fullmäktiges beslut behandlades ärendet i fastighets- och investeringsbe-

redningen. Enligt ansvars- och beslutsordningen borde fastighets- och investe-

ringsberedningen berett ärendet innan det hanterades och beslutades i lands-

tingsstyrelsen och fullmäktige. 

 

Av investeringsstrategins etapp två framkommer att ”Prioriteringsmodellen ska 

underlätta för den politiska ledningen att ha en dialog kring landstingets inve-

steringar och med utgångspunkt från denna dialog göra nödvändiga priorite-

ringar inför beredning och beslut i fastighets- och investeringsberedning-

en/landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige.” Enligt strategins tredje etapp ska 

”Den slutliga utformningen av investeringsplanen samt rangordning av objek-

ten ske i dialog och samråd mellan sjukvårdsproducenter och hälso- och sjuk-

vårdsnämnden samt med fastighets- och investeringsberedningen. Motsvarande 

för trafiken gäller dialog och samråd mellan trafiknämnden och fastighets- och 

investeringsberedningen. En bra dialog blir resultatet av en tydlig process med 

tydlig ansvars- och beslutsordning.”  

 

Om investeringar inom hälso- och sjukvårdsområdet respektive trafiken priori-

teras var för sig så som det står i investeringsstrategin kommer landstingssty-

relsen inte få det samlade grepp om landstingets investeringar som man säger 

sig vilja ha. Revisionen kan utifrån sina intervjuer och utifrån genomgången av 

vårens sammanträdesprotokoll från fastighets- och investeringsberedning inte 

se några tydliga spår av dialog- och samrådsdiskussioner kring investeringsför-

slagen i 2013 års budget.  

4.3 Programkontorets roll i investeringsprocessen 

Ansvaret för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården är delat mellan lands-

tingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, som har inrättat ett särskilt 

gemensamt programkontor som leder arbetet med att förverkliga arbetet med 

framtidsplanen. Som en del i detta arbete har en tioårig investeringsplan för 

investeringar inom hälso- och sjukvården tagits fram. Denna plan har godkänts 

av fullmäktige i juni 2012.  
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Revisionen kan utifrån sin granskning konstatera att programkontoret är en 

central part i landstingets investeringsprocess. Flertalet av de intervjuade har 

dock uppfattat att det är otydligt vilken roll, ansvar och befogenhet som pro-

gramkontoret faktiskt har inom ramen för landstingets investeringsprocess. Då 

landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har olika roller enligt 

ansvars- och beslutsordningen, samtidigt som programkontoret är bägges verk-

tyg, bör det, i varje kontakt mellan å ena sidan programkontoret och å andra 

sidan vårdproducenterna i landstinget och/eller Locum AB, tydliggöras när 

programkontoret verkar på uppdrag från landstingsstyrelsen och när de verkar 

på uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta i syfte att minska osäker-

heten hos vårdproducenterna och Locum AB om vilken organisatorisk del 

inom landstinget programkontoret företräder i varje enskilt fall. 

4.4 Uppföljning och utvärdering 
Av investeringspolicyn från 2003 framgår att uppföljning är en integrerad del 

av investeringsprocessen och att planerade och pågående investeringar konti-

nuerligt ska följas upp. Enligt den ska varje investeringsprojekt följas upp med 

avseende på investeringsutgifter, finansiering och tidplan under investerings-

projektets genomförandefas. Efter genomförandet ska varje investeringsprojekt 

följas upp avseende resultat och verksamhetsmässiga konsekvenser, de vill 

säga personal, miljö, kapacitet, kvalitet och driftsaspekter. Därutöver ska ge-

nomförda investeringar utvärderas mot utgångspunkter för de kriterier och mål 

som var de ursprungliga motiven till att genomföra investeringen.  

 

I jämförelse mellan Investeringspolicyn och Investeringsstrategin framkommer 

att strategin saknar merparten av de krav på uppföljning som ställdes upp i den 

gamla investeringspolicyn. Investeringsstrategin har mer fokus på beslut för att 

kunna genomföra investeringen, men den saknar tydliga krav på uppföljning 

och utvärdering av beslutade investeringar. I strategin står endast att syftet är 

”Uppföljning och utvärdering av investeringen” och resultatet är att ”se till att 

ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser uppstår” och ”dra lärdo-

mar”. Genomgången av beslutade dokument tillhörande investeringsstrategin 

visar att det saknas förtydligande avseende vem som är ansvarig för att denna 

uppföljning och utvärdering genomförs, hur och när under investeringsproces-

sen den ska genomföras och för vem den ska redovisas. 

 

Syftet med investeringsstrategin är att med utgångspunkt från god ekonomisk 

hushållning ”skapa möjlighet att styra, utvärdera, samordna och följa upp 

landstingskoncernen investeringar.” Revisionen anser att uppföljning och ut-

värdering är en viktig del av investeringsprocessen. Uppföljning av varje inve-

steringsobjekt behöver därför ske löpande under hela genomförandeprocessen 

med avseende på projektets uppställda kostnader och tidsplan. Dessutom behö-

ver projektet utvärderas efter dess slutförande med avseende på projektets fak-

tiska resultat i förhållande till dess uppställda mål och önskvärda resultat. Med 

tanke på de stora investeringsvolymer som landstinget står inför under den 

närmaste tioårs perioden behöver det tydliggöras i Ansvars- och beslutsord-

ningen vilken organisatorisk del i landstinget som har till ansvar att följa upp 

och utvärdera beslutade investeringsprojekt.  
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5. Tillämpningen av investeringsstrategin 

hittills 

5.1 Underlag inför beslut av budget 2013 
I budgeten presenteras ett antal investeringsförslag inom hälso- och sjukvården 

samt trafiken. Inom respektive område listas de olika investeringsförslagen 

under rubrikerna Utredningsbeslut, Inriktningsbeslut och Genomförandebeslut. 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet presenteras nio stycken förslag till utred-

ningsbeslut med namn, men helt utan övrig information kring vad som i prakti-

ken ska utredas, när förstudier beräknas vara klara och vad de får kosta. Inom 

trafikområdet presenteras två utredningsbeslut. Till dessa är det kopplat betyd-

ligt mycket mer information i budgeten än vad det är till dem inom sjukvårds-

området. Frågan är dock varför utredningsbeslut över huvud taget presenteras i 

budgeten som ska beslutas av fullmäktige. Enligt ansvars- och beslutsordning 

ska utredningsbeslut tas av landstingsstyrelsen och inte av fullmäktige. 

 

De två övriga nivåerna, inriktnings- och genomförandebeslut ska beslutas av 

fullmäktige. Presentationen i budgeten av de olika investeringsobjekten inom 

hälso- och sjukvård, respektive trafik beskrivs i varierande detaljeringsgrad 

inför inriktnings- och genomförandebeslut. För några av investeringsobjekten 

inom trafiken ges en mer detaljerad beskrivning i bilagor till budgeten, samti-

digt som ett av genomförandebesluten i budgetbilagan inte fanns med i själva 

budgetdokumentet. Revisionen bedömer att flera av de i budgeten presenterade 

investeringsobjekten beskrivs på ett allt för knapphändigt vis för att kunna ut-

göra ett fullödigt underlag inför beslut i fullmäktige.  

 

Inför nämndernas och styrelsernas arbete med budget 2013 ställde landstings-

styrelsens förvaltning samman budgetanvisningar med tillhörande bilagor. Dels 

en mall med instruktioner till nämnderna och styrelserna för framtagande av 

deras respektive slutliga budgetdokument, dels ett antal bilagor som rör inve-

steringar. Utifrån genomförd granskning i form av dokumentstudier och inter-

vjuer, bedömer revisionen att anvisningarna med tillhörande bilagor och bud-

getmallen behöver utvecklas ytterligare för att ge tillräcklig vägledning så att 

berörda nämnder och styrelser på egen hand ska kunna ta fram tillfredställande 

beslutsunderlag inför beslut i fullmäktige. Som exempel kan nämnas den tabell 

som ska fyllas i för investeringsobjekt över 100 mnkr som finns med i budget-

mallen där det bland annat saknas vägledning för hur nämnder och styrelser ska 

tolka och bedöma föreslagna investeringars måluppfyllelse och tidsprioritering.  

 

Det framkommer inte heller av anvisningarna vilken typ av underlag som ska 

tas fram som beslutsunderlag inför de olika beslutsnivåerna i ansvars- och be-

slutsordningen, dvs. beslut om behovsanalys, utredningsbeslut, inriktningsbe-

slut, genomförandebeslut och verkställighetsbeslut. Med tanke på dels de stora 

och omfattande investeringsuppdrag som landstinget står inför under överskåd-

lig framtid, dels på det stora antalet nämnder och styrelser som kommer att 

involveras i detta uppdrag anser revisionen att det är viktigt att det utvecklas 

och tillämpas ett enhetligt och gemensamt arbetssätt för investeringar som ge-

nomsyrar hela landstingsorganisationen. För att inte nämnder och styrelser ska 

utveckla olika metoder och verktyg för styrning och genomförande av investe-

ringsobjekt behöver detta arbetet normeras och styras upp, med ett gemensamt 

språk och enhetliga begrepp, centralt från landstingsstyrelsen. Ett sätt att göra 

det vore att skapa en gemensam projektstyrningsmetod eller som ett första steg 
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i den riktningen, en investeringsportal för stora investeringsobjekt inom lands-

tinget. En modell som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras under en 

investerings olika faser, vilka dokument som ska fyllas i med mera.  

 

Till landstingsstyrelsens förvaltnings anvisningar för arbetet med att ta fram 

2013 års budget ingick kalkylark för investeringskalkyler. Revisionen kan kon-

statera att det saknades konkreta anvisningar i budgetmaterialet 2013 kring hur 

dessa kalkylark ska fyllas i. Det har vid intervjuer framkommit att investe-

ringskalkylerna inte tillgodoser verksamheternas krav, varför vissa av dem har 

tagit fram egna, mer djupgående kalkyler. Enligt uppgift kommer landstings-

styrelsens förvaltningen att se över kalkylmallar och tillhörande anvisningar 

inför arbetet med budget 2014. 

5.2 Investeringarnas påverkan på landstingets ekonomi 

Revisionen har tidigare framfört kritik mot landstingsstyrelsen1 och AB SL2 för 

att det inte har tagit fram tillräckliga underlag inför beslut i fullmäktige avse-

ende föreslagna investeringars framtida påverkan på landstingets ekonomi. Det 

framgår fortfarande inte på ett tydligt sätt i landstingsstyrelsens förslag till Mål 

och budget 2013 vilka framtida ekonomiska konsekvenser föreslagna investe-

ringar medför för landstingets ekonomi. Det gäller bland annat kapitaltkostna-

der i form av räntor och avskrivningar, förändrade framtida driftskostnader 

samt övriga tillkommande utrustningsinvesteringar som krävs vid till exempel 

fastighetsinvesteringar. Det försvårar möjligheten att prioritera de olika inve-

steringsobjekten mot varandra inför beslut i fullmäktige, då de konkurrerar om 

samma tillgängliga investeringsutrymme/resurser. 

 

I bilaga till Mål och budget 2013 redovisas ”Framtidsplan för hälso- och sjuk-

vården – första steget i genomförandet” ett förslag till tioårig investeringsplan 

för hälso- och sjukvården. Revisionen tolkar inte den presenterade investe-

ringsplanen för hälso- och sjukvården som vare sig ett inriktnings- eller utred-

ningsbeslut för de objekt som presenteras i investeringsplanen, utan som just 

den plan den utger sig för att vara. I planen preciseras förslag till strategiska 

investeringar för den kommande tioårs perioden på 14,4 mdkr och till dessa har 

man lagt en schablonmässig kostnad på 20 procent, eller 2,8 mdkr för utrust-

ningsinvesteringar. Det schablonmässiga påslaget på 20 procent grundar sig, 

enligt medarbetare vid programkontoret, på erfarenheter från tidigare genom-

förda större om-, till- och nybyggnationer av sjukhus i Sverige och flera andra 

länder i Västeuropa. Revisionen kan inte uttala sig om det schablonmässiga 

kostnadspåslaget som använts i planen kommer att motsvara framtida behov av 

utrustningsinvesteringar vid de berörda sjukhusen. Däremot kan konstateras att 

det inför framtida inriktnings- och genomförandebeslut av de i planen ingående 

objekten skapas större tydlighet bland berörda beslutsfattare i fullmäktige när 

tillkommande investeringar redovisas på ett schablonmässigt vis så som det 

görs i planen än som för många specificerade investeringsobjekt som presente-

                                                      

 
1
 Årsrapport för landstingsstyrelsen 2011 

2
 Styrningen av projekt inom trafikområdet – Tvärbana, Norra Solnagrenen och 

Roslagsbana (3/2011) 
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ras i budgeten för 2013, där tillkommande investeringar inte presenteras över 

huvud taget. 

 

Fullmäktige har efter förslag från landstingsstyrelsen fastställt investeringsra-

men för respektive verksamhet i budgeten. Revisionen har de senaste åren 

uppmärksammat att landstingsstyrelsen, under löpande år, föreslår fullmäktige 

att den fastställda investeringsramen ska revideras eftersom vissa investeringar 

inte har kommit igång såsom planerats. Det gäller till exempel ärendet där 

landstingsstyrelsen i augusti 2012 föreslår fullmäktige att minska innevarande 

års investeringsram för trafiknämnden med 1 466 mnkr och samtidigt öka den 

av fullmäktige i juni 2012 beslutade investeringsramen för 2013 för trafik-

nämnden med motsvarande belopp.
3
 Orsaken beror på förskjutningar i betal-

ningar mellan åren beroende på försenade plan- och byggprocesser m.m. Full-

mäktige beslutade 2012-09-18 enligt landstingsstyrelsens förslag om en revide-

rad investeringsbudget för trafiknämnden för 2012. Detta innebär att landsting-

ets investeringsbudget som styrinstrument endast får ett ettårsperspektiv.  

 

En investeringsutgift i exempelvis anläggningstillgångar kan dock till skillnad 

från löpande driftkostnader sällan hänföras till ett budgetår utan kan ta flera år 

att genomföra. Revisionen vill lyfta fram behovet av att komplettera investe-

ringsstrategin, eller till den hörande styrdokument, med en hanteringsordning 

som klarar av detta fleråriga perspektiv. Att budgetera och ta beslut om investe-

ringar förutsätter kalkyler för att kunna beräkna hela objektets utgifter och dess 

framtida kostnader. Utöver det behövs bedömningar av finansieringsbehovet år 

för år, dvs. hur stor del av investeringen som kommer att genomföras år ett, år 

två etc. Om en investering blir fördröjd behöver beslut tas om att föra över 

investeringsmedel till nästkommande år. Om en del av en investering behöver 

tidigareläggas, där fullmäktigebeslut om att den ska genomföras finns, behöver 

beslut tas om att disponera medel i förtid. Ställning kan också behöva tas till 

överföringar mellan objekt. Denna typ av beslut kan delegeras till exempelvis 

landstingsstyrelsen.  

 

Sammanfattningsvis ser revisionen ingen anledning att genom fullmäktigebe-

slut revidera budgeten under löpande år på grund av att investeringarna inte 

kommit igång som planerat, det handlar snarare om att säkerställa investering-

ens fleråriga finansiering utifrån en stabil kassaflödesanalys. Därför behöver en 

ordning byggas upp som kan hantera komplexiteten i finansiering av investe-

ringar som löper över flera år.  

5.3 Miljöperspektivet i investeringsprocessen 
Enligt det miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016 ska landstingets 

verksamheter bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vidare framgår 

att landstingets verksamheter ska genomföra miljökonsekvensbedömning som 

en del av underlaget inför större beslut.  

 

Enligt landstingsstyrelsens förvaltnings anvisningar inför framtagande av bud-

get 2013 ska miljöbedömning göras för nya specificerade investeringsobjekt. 

                                                      

 
3
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Detta förfaringssätt har tillämpats sedan 2007. Miljöbedömningen ska göras på 

en särskild blankett där verksamheterna ska bedöma varje investerings miljö-

påverkan utifrån ett antal kriterier. Summan av de dessa kriterier summeras till 

en samlad miljöpåverkan av investeringen utifrån en skala mellan minus nio till 

nio. Om den samlade poängen uppgår till noll eller där över bedöms investe-

ringen som positiv ur miljösynpunkt. Är poängen lägre bedöms den som tvek-

sam eller negativ ur ett miljöperspektiv.  

 

Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning sammanställer verksamhet-

ernas miljöbedömningar som överlämnas till avdelningen för miljö inom lands-

tingsstyrelsens förvaltning. Miljöavdelningen gör en bedömning/kva-

litetssäkring av verksamheternas miljöbedömningar. Miljöavdelningens be-

dömning ska, enligt  avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning, utgöra 

en del av underlaget till landstingets totala investeringsplan. 

 

Revisionen kan genom sin granskning konstatera att en samlad redovisning av 

miljöbedömningar, för de i budgeten föreslagna investeringarna, saknas. Det 

innebär att det därmed inte ges en samlad bild av investeringarnas påverkan på 

miljön inför beslut i fullmäktige.  

 

Revisionen kan, utifrån genomförda intervjuer, konstatera att det uppfattas som 

otydligt om och hur miljöbedömningarna har använts som underlag inför full-

mäktiges beslut om investeringar. Genomgången av budget 2013 visar inte 

några tydliga spår av att politiken informerats om investeringarnas miljöpåver-

kan utifrån de miljöbedömningar som eventuellt har gjorts. För att fullmäktige 

ska få ett väl underbyggt beslutsunderlag bör det förtydligas hur fullmäktige 

ska informeras om investeringarnas miljöpåverkan.  

 

Vissa av de investeringar som genomförs inom landstinget är av den karaktären 

att miljöbalken kräver att miljökonsekvensbeskrivningar genomförs. Miljökon-

sekvensbeskrivningar i enlighet med miljöbalken är avsevärt mycket mer om-

fattande än de miljöbedömningar som förväntas ske för samtliga specificerade 

investeringsobjekt. Enligt miljöavdelningen så genomför berörda nämnder och 

styrelser miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med gällande lagstiftning när 

så är påkallat.  

 

Enligt investeringsstrategins modell för prioritering mellan olika investerings-

objekt ska ett antal olika beslutskriterier vägas samman för varje föreslaget 

investeringsobjekt. Detta för att möjliggöra jämförelser mellan objekten och 

därmed även prioriteringar dem emellan. Revisionen kan konstatera att en in-

vesterings miljöpåverkan inte är ett av dessa kriterier. Revisionen rekommen-

derar landstingsstyrelsen att integrera investeringars miljöpåverkan som ett 

beslutskriterier bland andra i investeringsstrategins prioriteringsmodell. 

 

 



 

Kort om rapporten 
Den nya investeringsstrategin, som har börjat användas i 

och med arbetet med budget 2013, ger en god grund i det 

fortsatta arbetet med att hantera och prioritera de stora 

investeringar landstinget står inför. Granskningen visar 

dock att vissa delar i investeringsprocessen behöver ut-

vecklas och förtydligas för att intentionerna med strategin 

ska kunna förverkligas fullt ut. Bland annat behöver den 

kompletteras med tydligare krav på uppföljning och ut-

värdering av pågående och slutförda investeringsprojekt. 

Informationen om investeringarnas framtida påverkan på 

landstingets ekonomi behöver också förtydligas inför be-

slut i landstingsfullmäktige. 


