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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 9/2012 
Kretsloppsperspektiv på hantering av elektronisk utrustning 
i sjukvården  
 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2013-01-31 överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för yttrande senast 2013-04-26.  

 

Revisorerna konstaterar att det inom de granskade verksamheterna, Södersjukhuset AB, Södertälje 

sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde, saknas ett heltäckande kretsloppsperspektiv i 

hanteringskedjan för elektronisk utrustning - från beslut om anskaffning av utrustning, via krav 

som ställs vid anskaffningen, och slutligen vid avvecklingen. Granskningen visar att miljöhänsyn 

sällan tas vid beslut om anskaffning av elektronisk utrustning. Miljökrav ställs sällan vid 

direktupphandling och saknas ofta vid anskaffning av medicinteknisk utrustning, där relativt få 

avropsavtal finns och många direktupphandlingar görs. Vid avveckling av elektronisk utrustning 

tas i stort miljöhänsyn, men det kan utvecklas. Samtliga granskade har lokala riktlinjer/rutiner för 

området. Förbättringsutrymme finns dock både vad gäller rutinernas utformning och tillämpning. 

Styrningen behöver även utvecklas på central landstingsnivå.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas landstingsstyrelsen att: 

 se över möjligheten att utöka antalet relevanta ramavtal avseende medicinteknisk 

utrustning som stöd för verksamheterna 

 utveckla/uppdatera verktyg avseende miljöhänsyn vid upphandling som stöd för 

verksamheterna 

 säkerställa att system/avtal avseende återtag av uttjänt utrustning för återanvändning, när så 

är möjligt, finns inom landstinget 

 säkerställa att system finns så att respektive verksamhet kan mäta vilken mängd 

elektroniskt avfall som genererats. 

 

Därutöver vill revisorerna påpeka vikten av ett snabbt tydliggörande av miljömålen i landstingets 

miljöpolitiska program.   

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

Kenneth Strömberg 

ordförande    Agneta Fohlström 

    sekreterare 
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 Projektrapport 9/2012 
Kretsloppsperspektiv på hantering av elektronisk 
utrustning i sjukvården 

 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2013-01-31 överlämna rapporten till 

styrelserna för Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB och Stockholms läns 

sjukvårdsområde för yttrande senast 2013-04-26. 

 

Inom de granskade verksamheterna saknas ett heltäckande kretsloppsperspektiv i 

hanteringskedjan för elektronisk utrustning - från beslut om anskaffning av utrustning, via 

krav som ställs vid anskaffningen, och slutligen vid avvecklingen. Särskilt gäller det 

medicinteknisk utrustning, där det finns relativt få avropsavtal och många 

direktupphandlingar görs. Det finns lokala riktlinjer/rutiner både vad gäller miljöhänsyn 

vid beslut, anskaffning och avveckling av elektronisk utrustning hos samtliga granskade. 

Förbättringsutrymme finns dock både vad gäller rutinernas utformning och tillämpning. 

Även styrningen på övergripande landstingsnivå behöver utvecklas. Av särskild vikt är att 

klargöra hur ett heltäckande kretsloppsperspektiv kan samordnas med övriga krav som 

patientsäkerhet och ekonomi.  

 

För att säkerställa ett kretsloppsperspektiv i hanteringskedjan rekommenderas styrelserna 

vid de granskade verksamheterna att: 

 avgränsa och tydliggöra i riktlinjer/rutiner när miljökonsekvensbedömning inför 

anskaffning behöver göras, vem som ska göra den samt tillse att rätt kompetens 

finns för uppgiften  

 tydliggöra ansvar för och säkerställa att relevanta miljökrav alltid ställs vid 

anskaffning (även direktupphandling)  

 se över möjligheten att ersätta direktupphandlingar av medicinteknisk utrustning 

med ramavtal. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Paragrafen justeras 

omedelbart. 

 

 

Göran Hammarsjö   Ralf Jonsson 

ordförande    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer  

I landstingets miljöprogram, Miljöutmaning 2016, sätts bl.a. fokus på att 

minska resursanvändningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor 

och tjänster. Landstingsrevisorerna har granskat hanteringen av elektronisk 

utrustning1 utifrån ett kretsloppsperspektiv vid Södersjukhuset AB (SÖS), 

Södertälje sjukhus AB (STS) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).  

Även aktuella funktioner inom landstingsstyrelsens förvaltning
2
 har berörts av 

granskningen.  

 

För ett hållbarhetstänkande utifrån kretsloppsperspektiv krävs att miljöhänsyn 

tas genom hela hanteringskedjan för elektronisk utrustning - från beslut om 

anskaffning av utrustning, via krav som ställs vid anskaffningen och slutligen 

vid avvecklingen. 

 

Den övergripande slutsatsen från granskningen är att det saknas ett  

heltäckande kretsloppsperspektiv i hanteringskedjan, när det gäller 

elektronisk utrustning inom de tre verksamheterna. Särskilt gäller det 

medicinteknisk utrustning. Det finns lokala riktlinjer/rutiner både vad 

gäller miljöhänsyn vid beslut, anskaffning och avveckling av elektronisk 

utrustning hos samtliga granskade. Förbättringsutrymme finns dock både 

vad gäller rutinernas utformning och tillämpning. Styrningen behöver även 

utvecklas på central landstingsnivå, som t.ex. tydliggörande av miljömålen 

och säkerställande av system som möjliggör att respektive verksamhet kan 

mäta sin mängd elektroniskt avfall. 

 

Vår bedömning är att miljökonsekvensbedömning i samband med beslut 

om anskaffning av elektronisk utrustning sällan sker, trots att rutin för 

miljöhänsyn vid beslut på olika organisatoriska nivåer finns hos samtliga 

granskade verksamheter. Vid direktupphandlingar och avrop ligger 

beslutet om huruvida miljökonsekvensbedömning behöver göras ofta långt 

ut i organisationen, där miljökompetensen kanske inte alltid är tillräcklig.  

 

I de fall då det finns centralt upphandlade leverantörer av elektronisk 

utrustning verkar det råda en missuppfattning om att miljöhänsyn redan 

tagits vid beslutet att genomföra centralupphandlingen, och att det därmed 

inte krävs någon bedömning lokalt vid avrop från avtalet. Detta leder till 

att lokala riktlinjer/rutiner för miljöhänsyn vid beslut inte följs för en stor 

del av dessa anskaffningar. Centralupphandlingen omfattar endast 

miljökrav på produkten, medan miljöhänsyn inför beslut innebär en 

miljöbedömning i den aktuella situationen vid val av lösning/produkt. 

Denna bedömning kan generellt inte överlåtas.  

 

Det tycks finnas ett behov av att klargöra när, hur och varför 

miljökonsekvensbedömning inför beslut ska göras.                          

                                                      
1
 Elektronisk utrustning avser i denna granskning IT- respektive medicinteknisk 

(MT) utrustning. 
2
 SLL Upphandling, SLL IT och Miljöavdelningen på SLL Tillväxt, miljö och 

regionplanering (TMR) 

Det saknas ett  

heltäckande 

kretslopps- 

perspektiv i 

hanteringskedjan 

 

Miljöhänsyn vid 

beslut om 

anskaffning tas 

sällan 
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När det gäller de krav som hittills preciserats på övergripande 

landstingsnivå avseende miljökonsekvensbedömning är det endast vid 

beslut på nämnd-/styrelsenivå som detta krävs. För övrigt är det upp till 

varje bolag/förvaltning att avgöra om/när miljöhänsyn ska tas vid beslut. 

När dessa riktlinjer appliceras på anskaffning av elektronisk utrustning, 

innebär de i praktiken lågt ställda krav, då ytterst få av dessa anskaffningar 

beslutas av nämnd/styrelse. Kraven som ställs avseende 

miljökonsekvensbedömning i landstingets nu gällande miljöpolitiska 

program, har ännu inte preciserats. Ett specifikationsdokument förväntas 

antas under våren 2013. Vid framtagningen av detta dokument bör 

förändrad kravnivå övervägas.  

 

Miljöhänsyn tas vid anskaffningar som görs genom lokala och centrala 

anbudsupphandlingar, men inte vid direktupphandling av elektronisk 

utrustning. Hantering av miljökrav vid direktupphandling saknas i de 

lokala rutinerna hos alla granskade, vilket säkert bidrar till läget. SÖS höll 

dock på att utveckla en rutin vid granskningstillfället. Direktupphandling 

är en vanlig anskaffningsform när det gäller medicinteknisk utrustning, då 

de centrala och lokala ramavtalen som finns inte täcker vårdgivarnas 

behov av utrustning. Slutsatsen är därför att relevanta miljökrav saknas i 

en betydande andel av de anskaffningar av medicinteknisk utrustning som 

de granskade verksamheterna genomför.  

 

Avseende IT-utrustning är vår slutsats att miljöhänsyn tas vid majoriteten 

av anskaffningarna, då samtliga granskade verksamheter till största delen 

avropar denna utrustning från centrala ramavtal som innehåller relevanta 

miljökrav. 

 

Ansvaret att formulera miljökrav vid upphandling är inte alltid tydligt i 

verksamheterna. Det finns inte heller, enligt vår bedömning, alltid 

kompetens och/eller resurser att ställa relevanta miljökrav. Det 

webbaserade verktyg som skulle vara verksamheterna till hjälp att 

genomföra miljöanpassad upphandling har inte uppdaterats sedan 2009 

och används inte av de granskade verksamheterna, med undantag för STS 

som, enligt uppgift, använder det i viss omfattning. 

 

Vår bedömning är att samtliga granskade verksamheter i stort följer de 

lokala avfallshanteringsrutiner som finns.  Detta innebär att elektronisk 

utrustning som ska avvecklas går till återvinning eller återanvändning och 

inte kasseras på ett felaktigt sätt. Utrymme finns för skärpning i rutinerna 

när det gäller att säkerställa att återtag för återanvändning alltid görs, när 

så är möjligt. 

 

I och med att SLL inte har något eget ramavtal om återtagande av 

utrustning för återanvändning, måste man vid varje upphandling, via krav 

på leverantören, säkerställa system för återtagande där det är möjligt. För 

PC och utrustning för dokumentproduktion har så skett. Hanteringen i 

verksamheterna bedöms, mot bakgrund av information från genomförda 

intervjuer, fungera i stor utsträckning. Det finns dock frågetecken kring 

 

Miljökrav ställs 

sällan vid 

direktupphandling 

och saknas ofta vid 

anskaffning av 

medicinteknisk 

utrustning 

Anskaffning av IT-

utrustning sker 

oftast via avrop 

från centrala avtal 

där miljökrav 

ställts 

Miljöhänsyn vid 

avveckling av 
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utrustning fungerar 

i stort men kan 
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följsamheten på STS, där det förekommer att utrustning kasseras som 

elektronikavfall i stället för att låta leverantören återta utrustningen. När 

det gäller bildskärmar finns inget krav på nuvarande leverantör om 

återtagande för återanvändning inskrivet i det centrala avtalet, trots en 

existerande andrahandsmarknad. 

 

Ett av delmålen i Miljöutmaning 2016 är att landstinget ska minska 

avfallsmängden under perioden. Ett problem för många verksamheter 

kommer att vara att veta exakt hur mycket elektronikavfall den egna 

verksamheten genererar, då avfallet från ett antal verksamheter (även 

privata) kan blandas vid hämtställena. Detta kan medföra svårigheter att 

mäta måluppfyllelsen och att skapa incitament avseende minskat avfall.   

 

Rekommendationer: 

Styrelsen vid SÖS, STS respektive SLSO rekommenderas att: 

 avgränsa och tydliggöra i riktlinjer/rutiner när miljökonsekvens-

bedömning inför anskaffning behöver göras, vem som ska göra 

den samt tillse att rätt kompetens finns för uppgiften  

 tydliggöra ansvar för och säkerställa att relevanta miljökrav alltid 

ställs vid anskaffning (även direktupphandling)  

 se över möjligheten att ersätta direktupphandlingar av 

medicinteknisk utrustning med ramavtal. 

 

Landstingsstyrelsen rekommenderas att: 

 se över möjligheten att utöka antalet relevanta ramavtal avseende 

medicinteknisk utrustning som stöd för verksamheterna 

 utveckla/uppdatera verktyg avseende miljöhänsyn vid upphandling 

som stöd för verksamheterna 

 säkerställa att system/avtal avseende återtag av uttjänt utrustning 

för återanvändning, när så är möjligt, finns inom landstinget 

 säkerställa att system finns så att respektive verksamhet kan mäta 

vilken mängd elektroniskt avfall som genererats. 

 

2. Utgångspunkter för granskningen  

2.1 Motiv till granskningen 

Det har skett ett systemskifte avseende hantering av avfall i Sverige. Ett system 

baserat på deponering har bytts mot ett system där omhändertagande samt 

resurs- och energiåtervinning står i fokus, vilket har lett till ett relativt 

komplext system för insamling av avfall. Denna utveckling avspeglas i 

lagstiftningen och återfinns till olika delar i ett antal författningar och i den 

nationella avfallsplanen
3
. Grunden återfinns i ett EU-direktiv

4
 där en 

avfallshierarki, som ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och 

politik i medlemsländerna, slås fast. Enligt hierarkin ska avfall i första hand 

förebyggas. Är det inte möjligt ska avfallet förberedas för återanvändning, 

materialåtervinnas eller energiåtervinnas. I sista hand ska det läggas på deponi. 

                                                      
3
 Sveriges avfallsplan 2012-2017 – Från avfallshantering till resurshushållning 

4
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 

om avfall och om upphävande av vissa direktiv 
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Landstingets verksamheter generar stora mängder avfall. Enligt den nationella 

avfallsplanen ansvarar en verksamhetsutövare för att se till att avfallet hanteras 

på ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsosynvinkel.   

 

I det föregående miljöpolitiska programmet, Miljösteg 5, fanns avfallsfrågan 

inte med som målområde, vilket bidragit till att en samlad bild av hur 

landstingets avfallshantering sköts saknas. I det nya programmet, 

Miljöutmaning 2016, (MU 2016) lyfts däremot avfallsfrågan fram. 

Ovanstående utveckling kan spåras i flera målområden t.ex. Använda 

kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster och Minska 

mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen. Syftet med ett 

kretsloppstänkande är att minska miljöpåverkan så långt möjligt. 

 

Granskningen fokuserar på hanteringen av elektronisk utrustning, som 

klassificeras som farligt avfall, när den är uttjänt. För ett hållbarhetstänkande 

utifrån miljöperspektiv krävs att miljöhänsyn tas genom hela kedjan - från 

beslut om anskaffning av utrustningen, via krav som ställs vid anskaffning och 

slutligen vid avveckling - varför hela hanteringskedjan ingår i granskningen. 

Revisionen har genomförts inom sjukvården, eftersom stora förändringar och 

ombyggnationer pågår där i och med införandet av Framtidens sjukvård, vilket 

sannolikt genererar ny elektronisk utrustning och avskaffande av befintlig 

sådan. 

2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan är: Finns ett kretsloppsperspektiv i hela 

kedjan från beslut om anskaffning, upphandling till avveckling av 

elektronisk utrustning? 

Delfrågor är: 

 Vilka interna/lokala styrdokument och avtal finns som reglerar 

förfarandet? 

 Tas miljöhänsyn vid beslut om införskaffande av elektronisk utrustning?  

 Vilka krav ställs vid upphandling av elektronisk utrustning utifrån 

kretsloppsperspektiv? Hur regleras detta i avtalen?  

 Hur fungerar avvecklingen av elektronisk utrustning? 

2.3 Avgränsning 

”Elektronisk utrustning” har avgränsats till att omfatta IT- respektive 

medicinteknisk (MT) utrustning, då dessa bedömts utgöra den största delen av 

sjukvårdens elektroniska utrustning.  

 

Granskningen har genomförts vid Södersjukhuset AB (SÖS), Södertälje 

sjukhus AB (STS) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Aktuella 

funktioner på övergripande landstingsnivå berörs också av granskningen, då 

riktlinjer och förutsättningar för att ha ett kretsloppsperspektiv genom hela 

kedjan i viss mån tas upp. De tre funktionsområdena på övergripande nivå är 

SLL Upphandling, SLL IT och Miljöavdelningen inom Tillväxt, miljö och 

regionplanering (TMR) vid Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). 

 

Granskningen har gjorts utifrån ett styr- respektive intern kontrollperspektiv.  
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2.4 Bedömningsgrunder 

Ett omfattande regelverk reglerar det granskade området (bilaga 1).  

 

Avfallshierarkin i EU-direktivet utgör den övergripande bedömningsgrunden.   

Olika bedömningsgrunder har sedan använts för granskningens delfrågor, vilka 

motsvarar momenten i den granskade hanteringskedjan. Till stor del har olika 

avsnitt i landstingets miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, fungerat 

som bedömningsgrund. Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- 

och hälsofarliga kemikalier 2007-2011 utgör ytterligare en bedömningsgrund 

liksom Avfallsförordningen
5
. 

 

Hur ovanstående regelverk/riktlinjer använts i bedömningen redovisas i 

samband med presentationen av granskningens resultat. 

2.5 Metod 

Kretsloppsperspektivet i hanteringskedjan avseende elektronisk utrustning har 

studerats utifrån tre aspekter - beslut om anskaffning, anskaffning samt 

avveckling. För varje aspekt i kedjan har särskilda bedömningsgrunder använts. 

 

Granskningen har utförts både på övergripande landstingsnivå och på 

verksamhetsnivå (SÖS, STS och SLSO). Landstingsövergripande 

styrdokument och avtal som berör området har studerats liksom hur de lokala 

riktlinjerna/rutinerna vid varje granskningsobjekt korrelerar med dessa och 

aktuell lagstiftning.  

 

Slutligen har tillämpning och följsamhet granskats vid de tre verksamheterna. 

Utöver dokumentstudier har intervjuer genomförts med representanter för 

aktuella funktioner inom LSF
6
 och de granskade verksamheterna

7
. För varje 

aspekt i hanteringskedjan har dokumentstudier och intervjuer gjorts. För att 

studera miljöhänsyn vid anskaffning begärdes såväl underlag från centrala som 

lokala upphandlingar ut och stickprov gjordes vid respektive verksamhet 

avseende anskaffningar av medicinteknisk utrustning under perioden 

20110701-20120630.  En del av substansgranskningen inom SLSO:s 

decentraliserade organisation gjordes genom intervjuer med fyra 

verksamhetschefer kring hanteringskedjan.  

 

I bilaga 2 ges en översiktlig beskrivning av aktuella centrala funktioners roll 

och verksamheternas lokala miljöorganisation. 

 

Britt-Marie Erlandsson har varit revisionskontorets projektledare vid 

granskningen, som genomförts i samverkan med miljökonsultföretaget 

Goodpoint AB, där Tina Almström Branting och Bengt Fransson hållit samman 

arbetet.  

                                                      
5
 SFS 2011:927 

6
 SLL Upphandling, SLL IT och Miljöavdelningen vid Tillväxt, miljö och 

regionplanering (TMR) 
7 miljösamordnare, personer inom ledningen, medicinskteknisk avdelning, lokal 

upphandlingsfunktion, IT avdelning, vaktmästare eller annan personal som 

hanterar elektroniskt avfall  
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3. Resultat av granskningen 

Detta avsnitt belyser resultatet av granskningen ur aspekterna  

beslut – anskaffning – avveckling. För varje aspekt redovisas först en 

precisering av bedömningsgrunderna, därefter en sammanställning av gjorda 

iakttagelser. Slutligen görs en analys och bedömning av läget avseende den 

aktuella aspekten. Den samlade bedömningen för hela hanteringskedjan 

redovisas under kapitel 1. En sammanställning av resultatet per verksamhet 

finns i bilaga 3.  

3.1 Miljöhänsyn vid beslut 

Miljöhänsyn vid beslut innebär att en lösning med så lite negativ 

miljöpåverkan som möjligt eftersträvas i den aktuella situationen. En 

miljökonsekvensbedömning genomförs inför att beslut tas, och 

miljökonsekvenserna vägs in i besluten med målsättningen att minimera 

negativ miljöpåverkan i samhället. Redan vid beslutstillfället kan man t.ex. 

förebygga avfall genom att ta hänsyn till avfallsaspekten i 

miljökonsekvensbedömningen. 

3.1.1 Bedömningsgrund – precisering 

I Miljöutmaning 2016 anges att ett av de krav som ställs på landstingets 

egen verksamhet och som ska vara uppfyllt för att kunna genomföra 

miljöprogrammet är följande: 

Landstingets verksamheter ska genomföra en miljökonsekvensbedömning 

som en del av underlaget inför alla större beslut. När beslut fattas ska 

miljökonsekvenserna vägas in i beslutet med målsättningen att minimera 

negativ miljöpåverkan i samhället. 

 

Begreppet ”större beslut” preciseras inte i ekonomiska eller andra termer i 

miljöprogrammet. Innebörden av målet och hur måluppfyllelse ska 

beräknas ska förtydligas i ett specifikationsdokument. Vid tidpunkten för 

denna granskning hade dock inget specifikationsdokument för 

Miljöutmaning 2016 fastställts. I brist på detta har nedanstående kriterier, 

från Miljösteg 5:s specifikationsdokument använts som bedömningsgrund 

för när bolag/förvaltningar ska ta miljöhänsyn vid beslut. 

 

Även i Miljösteg 5 angavs att miljöhänsyn ska ingå i beslutsprocessen: ”År 

2011 ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocessen”.  I det 

tillhörande specifikationsdokumentet uppges att målet är nått  

 om förvaltningar och bolag gör miljökonsekvensbedömning 

vid beslut, enligt fastställd rutin i förvaltningens/bolagets 

miljöledningssystem 

 om det i relevanta tjänsteutlåtanden till respektive nämnd/styrelse 

finns en bedömning av ärendets miljökonsekvenser och att hänsyn 

tas till resultatet av bedömningen. 

 

Övriga styrande dokument inom området är, enligt landstingets 

miljöavdelning, upp till den enskilda förvaltningen/bolaget att ta fram vid 

behov. 
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3.1.2 Iakttagelser 

Rutiner/riktlinjer i ledningssystemen 

SÖS, STS och SLSO har alla fastställda riktlinjer/rutiner i sina 

ledningssystem som anger när miljöhänsyn ska tas vid beslut. Eftersom 

rutinerna är anpassade utifrån de tre organisationernas olika sätt att 

anskaffa utrustning, skiljer de sig åt avseende vid vilka typer av beslut som 

rutinen ska tillämpas.   

 

SÖS:s rutin/mall för att ta miljöhänsyn vid beslut, som fastställdes i april 

2012, ska tillämpas inför alla beslut om anskaffning av utrustning genom 

direktupphandling såväl som upphandling, oavsett värdet på utrustningen. 

Tidigare fanns ingen liknande rutin på SÖS, endast en kryssruta i mallen 

för anskaffningsbeslut där man kunde kryssa om ”miljöövervägande” hade 

gjorts. I samband med förslag till investeringsbudget till LS görs, enligt 

uppgift, miljöbedömning i enlighet med SLL:s anvisningar. 

 

STS:s rutin anger bl.a. att vid större investeringar/beslut ska varje 

tjänsteutlåtande/ärende granskas för att utreda om en bedömning av 

miljökonsekvenser är relevant, vilket kan leda till att 

miljökonsekvensbedömning ska göras enligt en fastställd mall. STS 

beskriver även på sitt intranät att en miljöbedömning ska göras och skickas 

till Upphandlingsenheten i samband med att en ”Investeringsansökan med 

behovsanalys” upprättas. En miljöbedömning ska alltid göras för 

nyinvesteringar över 100 tkr samt för alla investeringar över 20 tkr om 

dessa inte finns med i investeringsplanen. 

 

I SLSO:s riktlinjer anges bl.a. att man inför beslut ska granska varje 

tjänsteutlåtande/ärende för att utreda om en bedömning av 

miljökonsekvenser är relevant. Om så är fallet ska mallen ”Bedömning av 

miljökonsekvenser vid beslut” användas. I riktlinjerna ges ett antal 

exempel på ärenden som kan vara aktuella för miljöbedömning. 

Anskaffning av utrustning anges dock inte i de uppräknade exemplen. 

 

Tillämpning av rutiner/riktlinjer 

En genomgång av genomförda anskaffningar av elektronisk utrustning till 

SÖS, STS och SLSO visade att majoriteten av besluten kunde tas av 

enskilda verksamhetschefer eller i en investeringskommitté/ 

investeringsråd (avser SÖS och STS). 

 

För att undersöka om miljöhänsyn tagits vid besluten för ett antal utvalda 

anskaffningar, granskades beslutsunderlagen som skickats till inköps- eller 

upphandlingsavdelningen på SÖS respektive STS. Underlagen innehöll 

ingen information som visade att miljöhänsyn beaktats vid beslut om 

anskaffningarna.  

 

Då  SLSO:s verksamhet är långt decentraliserad i självständiga 

resultatenheter, har inte SLSO centralt tillgång till beslutsunderlag från 

verksamhetscheferna, när det gäller miljöhänsyn vid beslut. Vid 

intervjuerna framkom att verksamhetschefer inte anser att miljöhänsyn 

ingår i beslutsprocessen vid anskaffningar av utrustning till 

verksamheterna. 
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För utrustning som kan avropas genom centrala avtal förutsätter såväl 

SÖS, STS som SLSO att SLL Upphandling inför upphandling genomfört 

en analys av utrustningens miljöpåverkan, och omsatt detta i miljökrav i 

kravspecifikationen. De tre organisationerna anser därför att för utrustning 

som anskaffas genom avrop från centrala avtal har landstinget centralt 

redan säkerställt att miljöhänsyn tagits i beslutsprocessen. Avrop från 

centrala avtal föregås därför inte av miljöhänsyn inför beslut om 

anskaffning. 

 

Miljökonsekvensbedömning i styrelsen 

Vid granskning av vilka ärenden som behandlats av styrelserna på SÖS, 

STS respektive SLSO inom granskningens tidsavgränsning, påträffades 

endast ett ärende på styrelsenivå som avsåg beslut om anskaffning av IT- 

eller medicinteknisk utrustning. Ärendet
8
 behandlades av STS:s styrelse 

under våren 2012 och avsåg anskaffning av medicinteknisk utrustning. En 

genomgång av beslutsunderlaget till STS:s styrelse visade att en 

bedömning av ärendets miljökonsekvenser saknades.  

 

Utanför, men dock i angränsning till granskningens tidsavgränsning, 

behandlade SÖS:s styrelse 26 september 2012 ett ärende som avsåg 

anskaffning av medicinteknisk utrustning. Handlingarna
9
 som utgjorde 

underlag till beslut för SÖS:s styrelse innehöll en 

miljökonsekvensbedömning av utrustningen. Investeringen bedömdes inte 

medföra några betydande miljökonsekvenser och styrelsen fattade beslut 

om anskaffning, i enlighet med tjänsteutlåtandet. Ärendet hanterades i 

enlighet med kravet på att miljöhänsyn ska tas i samband med 

investeringsbeslut.   

3.1.3 Analys och bedömning 

Vår bedömning är att miljöhänsyn vid beslut om anskaffning av elektronisk 

utrustning sällan förekommer, trots att rutiner eller riktlinjer för miljöhänsyn i 

beslutsprocessen finns hos samtliga granskade verksamheter.  

 

Enligt de krav som ställs på övergripande landstingsnivå är det endast de 

ärenden som beslutas av respektive nämnd/styrelse som kräver 

miljöhänsyn vid beslut.  Vilka anskaffningsärenden som ska upp till 

styrelsen för beslut regleras i fastställd beslutsordning, med aktuella 

beloppsgränser, inom respektive förvaltning/bolag. I praktiken blir det 

alltså dessa beloppsnivåer som styr när miljökonsekvensbedömning vid 

beslut ska göras. Det kan konstateras att dessa beloppsgränser varierar 

mellan SÖS, STS och SLSO, men att det för alla verksamheterna rör sig 

om storleksordningen flera miljoner kronor. Endast två granskade 

anskaffningsärenden har varit av den storleken att de har behandlats på 

styrelsenivå. Underlaget är dock för litet för att kunna dra några slutsatser 

om miljökonsekvensbedömning normalt ingår i beslutsunderlaget till 

styrelserna och om hänsyn tas till resultatet. 

 

                                                      
8
 STSS 11/2011 bilaga 4a 

9
 SÖS Styrelsesammanträde 2012-09-26, bilaga pkt Angioinvestering, vo 

Kardiologi 2012-09-13 



  
 

Revisionskontoret 2013-01-21  

 

 

 

9 

 

Majoriteten av alla anskaffningar av elektronisk utrustning beslutas på 

nivåer under styrelsen. När det gäller beslut under styrelsenivå är det upp 

till respektive bolag/förvaltning att utforma rutin i ledningssystemet för 

när/om miljökonsekvensbedömning ska göras. De granskade 

verksamheterna har utformat rutiner/ riktlinjer för hur miljöhänsyn ska 

beaktas i beslutsprocessen inom organisationen. Granskade 

beslutsunderlag och gjorda intervjuer visar dock att miljöhänsyn ofta inte 

tas i beslutsprocessen. Rutiner och riktlinjer har därmed inte tillämpats vid 

beslut om anskaffning av elektronisk utrustning. En anledning till att 

rutinerna för att ta miljöhänsyn vid beslut inte följs skulle kunna vara att 

besluten i regel fattas långt ut i organisationen, där miljökompetensen 

kanske inte alltid är tillräcklig. 

 

I de fall då det finns centralt upphandlade leverantörer av elektronisk 

utrustning verkar det råda en uppfattning om att miljöhänsyn redan tagits 

vid beslutet att genomföra centralupphandlingen, och att det därmed inte 

krävs någon bedömning lokalt vid avrop från avtalet. Detta leder till att 

lokala riktlinjer/rutiner för miljökonsekvensbedömning vid beslut inte följs 

för en stor del av dessa anskaffningar. Centralupphandlingen omfattar 

endast miljökrav på produkten, medan miljöhänsyn inför beslut innebär en 

miljöbedömning i den aktuella situationen vid val av lösning/produkt. 

Denna bedömning kan generellt inte överlåtas.  

 

Det tycks finnas ett behov av att klargöra när, hur och varför 

miljökonsekvensbedömning inför beslut ska göras inom verksamheterna.                          

 

En slutsats man kan dra av denna granskning är, att när riktlinjerna om 

”miljöhänsyn vid beslut”, i Miljösteg 5:s specifikationsdokument, 

appliceras på anskaffning av elektronisk utrustning, innebär de i praktiken 

lågt ställda krav. Vid utformning av specifikationsdokumentet till 

Miljöutmaning 2016 bör därför hänsyn tas till detta förhållande. 

 

Att det nya specifikationsdokumentet fortfarande saknas vid årets slut är 

en brist som skapar otydlighet i tolkningen av Miljöutmaning 2016. 

3.2 Miljöhänsyn vid anskaffning av utrustning 

Miljöhänsyn vid anskaffning av varor och tjänster tas genom att ställa krav på 

utrustningen som minimerar miljöpåverkan. Sådana krav benämns miljökrav 

och samlas ibland under en särskild miljöbilaga i upphandlingsunderlaget, men 

kan också vara tekniska krav i kravspecifikationen på varan eller tjänsten.  

3.2.1 Bedömningsgrund – precisering 

I Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting
10

 anges att 

upphandling ska ske med beaktande av landstingets miljöprogram. I 

Miljöutmaning 2016 finns ett delmål som är särskilt relevant för denna 

granskning: Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster. 

Där anges vidare att: 

– Landstingsfinansierad verksamhet ska ställa relevanta och mätbara 

miljökrav vid alla upphandlingar av varor och tjänster, i såväl centrala som 

                                                      
10

 LS 1102-0181 
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lokala upphandlingar. Kraven i de miljömässigt mest prioriterade 

upphandlingarna ska följas upp och kontrolleras under avtalets gång.  

 

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga 

kemikalier utgör ytterligare en bedömningsgrund för miljöhänsyn vid 

anskaffning av utrustning. Under granskningens tidsperiod gällde Stockholms 

läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier 2007-

2011. Från och med 2012-08-29 gäller en ny utfasningslista
11

. 

3.2.2 Iakttagelser 

Miljökrav vid central upphandling
12

 

När det gäller IT-utrustning har flera stora centrala upphandlingar gjorts av 

SLL Upphandling. Dessa har resulterat i centrala avropsavtal
13

. På 

medicintekniksidan finns ett förhållandevis litet antal centrala avtal inom 

ramen för granskningen.  

 

För att belysa om, och i så fall hur, landstinget centralt tar miljöhänsyn vid 

anskaffning av elektronisk utrustning, granskades 10 centrala upphandlingar 

avseende IT-utrustning, dokumentproduktion samt medicinteknisk utrustning 

innehållande elektronik. Dessa granskades med avseende på om krav ställts 

som syftar till att minimera miljöpåverkan vid användning samt vid avveckling. 

Resultatet visade att relevanta krav ställts i samtliga granskade upphandlingar, t 

ex krav på frånvaro av farliga ämnen (t ex genom hänvisning till SLL:s 

Utfasningslista samt specifika krav på ämnen), energiförbrukning, 

producentansvar
14

 vid avveckling av elektrisk och elektronisk utrustning och 

batterier samt krav på information om leverantörens eget miljöarbete. 

 

För persondatorer och dokumentproduktion ställdes krav som innebär att 

leverantören påverkas att hantera uttjänt utrustning med ett restvärde på ett 

sådant sätt att den kan få ”nytt liv” (och t ex säljas vidare på 

andrahandsmarknaden), istället för att utrustningen går till återvinning. 

Liknande krav på återanvändning (när så är tekniskt möjligt) återfanns inte i 

upphandlingar av bildskärmar, servrar respektive medicinteknisk utrustning. 

(Återanvändning av elektronisk utrustning utvecklas närmare i avsnitt 3.3.) 

 

SÖS, STS och SLSO anskaffar huvudsakligen IT-utrustning och utrustning för 

dokumentproduktion genom avrop från centrala avtal.  

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016 
12

 All anskaffning med formellt upphandlingsförfarande benämns ”upphandling” i 

denna rapport, till skillnad från ”direktupphandling” som görs utan krav på 

annonsering och anbud. 
13

 Totalt 15 avtal inom” IT-Produkter” omfattande bland annat: Bildskärmar, 

skrivare, stationära och bärbara persondatorer, tunna klienter, fax, skanner, 

skrivare. 
14

 I avsnitt 3.3 om avveckling utvecklas begreppet producentansvar. 
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Miljökrav vid lokal upphandling 

För att belysa om, och i så fall hur, de lokala förvaltningarna/bolagen tar 

miljöhänsyn vid anskaffning av elektronisk utrustning granskades, mot 

bakgrund av ovanstående, ett urval lokala anbudsupphandlingar och 

direktupphandlingar av medicinteknisk utrustning.   

 

Rutiner/riktlinjer i ledningssystemen  
SÖS, STS och SLSO har alla riktlinjer/rutiner och mallar i sina 

ledningssystem som i varierande grad beskriver hur miljökrav ska ställas 

vid anskaffning. 

 

SÖS anger i ”Riktlinjer för inköp och upphandling” att man vid 

anskaffning ska ta ställning till ”beaktande av landstingets miljöprogram” 

och SLL:s Upphandlingspolicy. SÖS har även en offertmall för 

direktupphandling av medicintekniska produkter.  Mallen innehåller endast 

krav på att leverantören övergripande ska beskriva sitt miljöarbete och ger 

ingen vägledning avseende miljökrav på den aktuella utrustningen. Det 

framkom dock, att arbete med att ta fram nya mallar för miljöhänsyn vid 

direktupphandling pågick.  

 

STS anger i ”Miljökrav vid inköp och upphandling” hur miljökrav 

hanteras vid ”inköp” och ”upphandling”. Beskrivning av 

direktupphandlingar och hur dessa ska hanteras bland annat ur 

miljösynpunkt, saknas. 

 

SLSO:s riktlinje ”Upphandling och inköp – riktlinje SLSO” är en 

kortfattad beskrivning som bygger på SLL:s upphandlingspolicy. 

Riktlinjen anger att miljö alltid ska beaktas vid inköp och upphandling.  

Den ger dock inte någon närmare information om hur detta ska göras i 

praktiken eller hur direktupphandlingar ska hanteras.  

 

Tillämpning av rutiner/riktlinjer 

Allmänt kan sägas att förhållandevis  få ramavtal finns vad gäller 

medicinteknisk utrustning både centralt och lokalt. Endast SÖS hade lokala 

ramavtal (6 st.). Detta förhållande bidrar till ett stort antal direktupphandlingar 

av medicinteknisk utrustning.  

 

I tre stickprov, avseende anbudsupphandlingar som genomförts av SÖS, kunde 

konstateras att ett antal miljökrav var ställda som syftar till att minimera 

miljöpåverkan vid användning och avveckling av utrustningen.  Däremot 

visade granskningen av sex direktupphandlingar av medicinteknisk utrustning 

att miljökrav inte ställts på själva utrustningen och att mallen för 

direktupphandling inte hade använts. Vid revisionen konstaterades att det råder 

oklarhet om var det organisatoriska ansvaret ligger, när det gäller att ställa 

miljökrav vid direktupphandling. 

 

När det gäller STS studerades tre anbudsupphandlingar av medicinteknisk 

utrustning. Där kunde konstateras att miljökrav hade ställts på utrustningen. 

Vid sex granskade stickprov avseende direktupphandlingar av medicinteknisk 

utrustning var bilden den samma som för SÖS dvs. att inga miljökrav var 

ställda.  
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Intervjuade företrädare inom SLSO centralt uppgav att de, under 

granskningens tidsperiod, inte hade genomfört några egna upphandlingar av 

medicinteknisk utrustning, utan att de framför allt avropat från centrala avtal. 

De underlag vi fått ta del av vid revisionen, och kontakt med upphandlare inom 

SLSO, visar dock att flera av ramavtalen som SLSO:s verksamheter avropar 

från har upphört att gälla. Verksamheterna fortsätter att beställa utrustning som 

tidigare, vilket i praktiken innebär att varje beställning är en direktupphandling 

istället för ett avrop. Vid fem stickprov, från tre resultatenheters anskaffningar 

av medicinteknisk utrustning, fanns två anskaffningar som kunde rubriceras 

som direktupphandlingar. Ytterligare en uppdagades vid intervjuerna. Varken 

skriftliga underlag eller miljökrav kunde presenteras från dessa 

direktupphandlingar. Därutöver granskades fyra upphandlingar av 

medicinteknisk utrustning vid Hjälpmedel Stockholm inom SLSO, där 

relevanta miljökrav hade ställts15.  

 

Som en hjälp till verksamheterna har landstingets miljöavdelning låtit ta fram 

ett webbaserat verktyg för miljöanpassad upphandling
16

. Verktyget togs fram 

2009 och har därefter inte uppdaterats. På de enheter på SLSO och SÖS som 

besöktes i samband med denna granskning hade verktyget inte använts.  STS 

anger att de använder verktyget i viss omfattning. 

3.2.3 Analys och bedömning 

Vår bedömning är att miljöhänsyn tas vid anskaffningar som görs genom 

lokala och centrala upphandlingar, men inte vid direktupphandling av 

elektronisk utrustning.  

 

Utifrån de miljökrav som ställts i granskade centrala upphandlingar av 

elektronisk utrustning som SLL Upphandling ansvarat för, är vår 

bedömning att miljökraven beaktar kretsloppsperspektivet där det är 

möjligt. När det gäller bärbara och stationära PC finns även ett avtalskrav 

på leverantören att utrustningen vid avveckling i möjligaste mån ska 

återanvändas. Motsvarande krav vore möjligt att ställa på leverantörer av 

bildskärmar men saknas i detta fall.   

 

De granskade verksamheterna har uppgett att all IT-utrustning avropas från 

centrala avtal på IT-området och därmed säkerställs att miljöhänsyn tas vid 

anskaffningen av sådan utrustning.  

 

När det gäller medicinteknisk utrustning är dock bilden mer komplicerad 

jämfört med IT-utrustning. Det finns få centrala avtal på detta område i 

jämförelse med behovet av medicinteknisk utrustning inom sjukvården. En 

förklaring som ges till detta är de unika förutsättningar och behov som 

finns hos enskilda verksamheter inom sjukvården. Anskaffning av 

medicinteknisk utrustning sker därför främst genom upphandlingar eller 

direktupphandlingar på lokal nivå (av enskilda verksamheter inom 

                                                      
15 Upphandlingarna hade skett i samverkan med SLL Upphandling. 

16 Stockholms läns landsting verktyg för miljöanpassad upphandling: 

http://host.learnways.com/sll/sll_upphandling/template.htm 

 

http://host.learnways.com/sll/sll_upphandling/template.htm
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sjukvården eller i samverkan). En påfallande stor andel av anskaffningarna 

sker genom direktupphandling. Mot bakgrund av de underlag som 

granskats på lokal nivå, är vår bedömning att miljöhänsyn tas vid 

anbudsupphandling av medicinteknisk utrustning men förekommer sällan 

vid direktupphandlingar.   

 

Omfattningen på de rutiner/riktlinjer som ska säkerställa att miljökrav 

ställs vid anskaffning ligger på en varierande detaljnivå för de olika 

verksamheterna. Gemensamt för de aktuella rutinerna/riktlinjerna är att de 

behöver förtydligas så att det säkerställs att miljöhänsyn alltid beaktas vid 

alla typer av anskaffningar, även direktupphandlingar.  

 

Förutsättningarna skiljer sig åt när det gäller att ställa relevanta miljökrav 

för medicinteknisk utrustning respektive IT-utrustning. Bland annat finns 

på IT-området idag ett antal märkningar som på olika sätt anger 

produktens miljöprestanda, och dessa kan användas som utgångspunkt för 

kravställning ur miljöaspekt. Inom ramen för denna granskning har 

liknande märkningar för medicinteknisk utrustning inte observerats.  

Detta kan vara en bidragande orsak till bristen på miljökrav vid 

direktupphandlingar och ökar också behovet av miljökunskap då 

medicinteknisk utrustning ska anskaffas.   

 

Ansvaret för att säkerställa att relevanta miljökrav formuleras vid 

direktupphandlingar av medicinteknisk utrustning är inte tydligt utpekat i 

verksamheterna och riskerar därmed falla mellan stolarna. Ansvaret delas i 

varierande grad mellan den medicintekniska avdelningen, upphandlaren, 

respektive miljösamordnare och beställaren av utrustningen. 

 

För att kunna ställa relevanta miljökrav på en produkt måste man ha såväl 

produktkunskap som miljökompetens. Sannolikt finns inte denna resurs 

och kompetenskombination ute i verksamheten, där direktupphandlingar 

görs. Frågan är om den alltid finns på övergripande förvaltnings-

/bolagsnivå i tillräcklig utsträckning. 

3.3 Miljöhänsyn vid avveckling av elektronisk utrustning 

Förordningen
17

 om producentansvar för elektriska och elektroniska 

produkter innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta 

omhand uttjänta produkter (dock inte implantat och invasiva
18

 produkter 

som är undantagna producentansvaret). Producenter av elektronisk 

utrustning kan fullgöra sitt producentansvar endera genom att återta 

produkten, när det är möjligt att förlänga livslängden på den, och sälja den 

vidare på en andrahandsmarknad eller låta produkten gå till 

elektronikåtervinning. Ur ett kretsloppsperspektiv är återanvändning att 

föredra framför återvinning. 

 

                                                      
17 SFS 2005:209 

18 En produkt som helt eller delvis tränger in i kroppen, antingen genom 

kroppsöppning eller genom kroppens yta. 
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För att fullgöra sitt producentansvar ansluter sig de flesta producenter av 

elektronisk utrustning i Sverige till El-Kretsen, som är ett rikstäckande 

insamlings- och återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter 

samt batterier. Insamlat elektronikavfall går då till återvinning.  

 

När det gäller återtagande av produkter för återanvändning kan detta regleras i 

respektive avtal med den aktuella leverantören. Ett annat alternativ är att låta 

ett tradingföretag, som övertar allt ansvar för produkten, köpa den aktuella 

utrustningen för vidareförsäljning
19

. (Om utrustningen säljs direkt till 

verksamhet utanför organisationen, blir säljaren ansvarig för att alla 

produktkrav uppfylls.) Eller så kan man ”sälja” utrustningen internt till annan 

verksamhet inom organisationen för fortsatt nyttjande.   

3.3.1 Bedömningsgrund - precisering 

Avfallsförordningen
20

 innebär bland annat att den som bedriver en 

yrkesmässig verksamhet där farligt avfall (bland annat elektronikavfall) 

uppkommer, ska föra anteckningar om den mängd avfall som uppkommer 

årligen och vart avfallet transporteras. När farligt avfall lämnas för 

borttransport ska den som lämnar avfallet och den som tar emot avfallet se 

till att det finns ett transportdokument upprättat som innehåller uppgifter 

om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som 

är mottagare. 

 

Förutom ovanstående förordning utgör även landstingets miljöpolitiska 

program, Miljöutmaning 2016, med målområdena Använda 

kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster och Minska 

mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen en bedömningsgrund. 

3.3.2 Iakttagelser 

Återanvändning  

Landstinget har i de centrala ramavtalen för PC och utrustning för 

dokumentproduktion ställt olika krav som medför att leverantörerna i första 

hand ska möjliggöra återanvändning av produkterna genom återtagande, och i 

andra hand lämna dessa till elektronikåtervinning.  

 

När det gäller avveckling av PC så köper Inrego (en underleverantör till 

den centralt upphandlade leverantören
21

) de persondatorer som ska 

avvecklas, rustar så långt möjligt upp dem och ser till att de kan 

återanvändas av ny köpare. Detta leder till en högre grad av 

återanvändning. 

 

I de centrala avtalen för servrar och bildskärmar finns inget krav på återtagande 

för att eventuellt kunna återanvända utrustningen, endast krav på att 

leverantören ska följa lagstiftningen om producentansvar. Enligt SLL IT finns 

ingen andrahandsmarknad för gamla servrar, men dock för bildskärmar. 

                                                      
19

 Inrego är ett exempel på detta inom IT-branschen. 

20 SFS 2011:927 
21

 SLL 800:1, SLL800:4 
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SLL hade tidigare ett eget centralt ramavtal med Inrego men detta 

upphörde år 2010.  

 

Återvinning 

Landstinget har tecknat ett centralt ramavtal med El-Kretsen avseende 

omhändertagande av uttjänta elektriska och elektroniska produkter
22

. Avtalet 

innebär bland annat att El-Kretsen har ett antal hämtställen inom landstinget 

där verksamheterna kan lämna sina uttjänta elektronikprodukter. Vid 

revisionen framkom att systemet innebär att flera olika verksamheter (både 

privata och landstingsägda) kan dela på samma hämtställe. 

 

SÖS, STS och SLSO uppger alla, att transportörer anlitade av El-Kretsen 

hämtar det elektronikavfall som uppstår i verksamheterna vilket innebär att 

avfallet återvinns. I och med att El-Kretsen anlitas omhändertas även kravet på 

att transportdokument upprättas i samband med transporterna. El-Kretsen 

lämnar även mängduppgifter över det elektronikavfall som hämtas. Statistik 

kan dock inte fås uppdelat på respektive verksamhet i de fall olika 

verksamheter lämnar avfallet på samma hämtställe.  

 

Rutiner/riktlinjer i ledningssystemen 

SÖS, STS och SLSO har alla riktlinjer/rutiner som beskriver hur uttjänt 

elektronikutrustning ska hanteras, d.v.s. antingen återtagande där så är 

möjligt eller källsortering som elektronikavfall.  

 

Tillämpning av rutiner/riktlinjer 

På SÖS, STS och SLSO sker, enligt intervjuerna, avveckling av utrangerad 

medicinteknisk utrustning genom att denna lämnas i återvinningsfraktionen för 

elektronik. Större/fast monterad utrustning på sjukhusen demonteras ibland av 

leverantören, som sedan ombesörjer avfallshanteringen. Enligt vad som 

framkommit finns inget eller mycket litet restvärde på utrustningen, då det är 

dags att avveckla den, p.g.a. kombinationen lång livslängd för många 

medicintekniska utrustningar och snabb teknikutveckling på området. Tekniken 

i utrangerad utrustning anses vara föråldrad i jämförelse med dagens moderna 

teknik, vilket gör att andrahandsvärdet är mycket lågt. Medicintekniska 

avdelningarna vid SÖS och STS uppger också att sjukhusen avstår från att sälja 

vidare medicinteknisk utrustning som ska utrangeras p.g.a. det omfattande 

regelverk, som gäller vid försäljning. Ett undantag är Verksamhetsområde Bild 

på SÖS, som säljer utrangerad röntgenutrustning till ett tradingföretag, som 

övertar produktansvaret vid vidareförsäljning. 

 

Både SÖS och SLSO anskaffar PC, bildskärmar och utrustning för 

dokumentproduktion genom de centrala ramavtalen, och i intervjuer anges att 

det är praxis att leverantörerna återtar PC och utrustning för 

dokumentproduktion som har ett restvärde. Om restvärde saknas hanteras 

produkten som elektronikavfall och återvinns.  

 

                                                      
22 LS 0610-1684 
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I STS:s verksamhet används, med några undantag, inte PC utan tunna 

klienter
23

. IT-avdelningen på STS uppger att det inte sker ett återtag av 

sjukhusets tunna klienter och bildskärmar, utan samtliga kasseras som 

elektronikavfall i enlighet med sjukhusets rutiner. Avseende avveckling av 

utrustning för dokumentproduktion uppger STS att det varierar om 

utrustningen återtas av leverantören eller kasseras som elektronikavfall. 

3.3.3 Analys och bedömning 

Samliga verksamheter har lokala riktlinjer/rutiner för hantering av 

elektronikavfallet. Det behöver dock förtydligas för vilka elektroniska 

produkter återanvändning kan ske, och att denna hantering då ska tillämpas så 

långt möjligt.  

 

Vår bedömning är att samtliga granskade verksamheter i stort följer de lokala 

avfallshanteringsrutiner som finns, vilket innebär att elektronisk utrustning som 

ska avvecklas går till återvinning och inte kasseras på ett felaktigt sätt. För de 

IT-produkter, där leverantören enligt krav i centrala avtal ska återta och (om 

möjligt) verka för att produkten kan återanvändas, bedöms denna hantering, 

mot bakgrund av information från genomförda intervjuer, fungera i stor 

utsträckning. Det finns dock frågetecken kring hur denna del av avtalen följs 

inom STS, som enligt uppgift ibland kasserar utrustning för 

dokumentproduktion som elektronikavfall och i vissa fall låter leverantören 

återta utrustningen. 

 

För IT-utrustning (undantaget servrar) tycks det finnas goda förutsättningar för 

att ställa krav på att leverantören ska återta utrustningen vid avveckling och 

tillämpa återanvändning av produkten framför återvinning, om produkten är i 

ett sådant skick att det är möjligt. I och med att SLL inte har något eget 

ramavtal om återtagande av utrustning, måste man vid varje upphandling, via 

krav på leverantören, säkerställa system för återtagande. Hantering av 

bildskärmar omfattas i dagsläget inte av något system för återanvändning, trots 

existerande andrahandsmarknad.  

 

För medicinteknisk utrustning tycks det inte finnas samma förutsättningar för 

återanvändning. Avveckling sker nästan undantagslöst genom att utrustningen 

går till elektronikåtervinning. Slutsatserna som kan dras från intervjuer med 

personal på medicintekniska avdelningarna vid SÖS och STS är att det 

sannolikt är svårt att åstadkomma en återanvändning av medicinteknisk 

utrustning som användaren önskar avveckla.  

 

Ett av delmålen i Miljöutmaning 2016 är att landstinget ska minska 

avfallsmängden under perioden. Vad gäller elektronikavfall från respektive 

verksamhet kommer det att bli svårt att följa upp de egna avfallsmängderna, då 

flera olika verksamheter (både privata och landstingsägda) kan dela på samma 

hämtställe. Detta innebär att det då inte går att få uppgift om den mängd 

elektronikavfall den egna verksamheten genererar, och därmed blir även 

incitamentet att minska avfallet lågt. 

 

                                                      
23

 Tunna klienter innebär den enskilda användaren är kopplad direkt mot ett 

centralt nätverk. Den tunna klienten har ingen egen hårddisk eller eget 

operativsystem. 
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Bilaga 1 

 

Nedanstående regelverk reglerar det granskade området: 

 

Reglering på EU-nivå: 

- Avfallshierarkin i ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG 

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv” 

(artikel 4). 

- WEEE-direktivet (2002/96/EG, om avfall som utgörs av eller innehåller 

elektrisk eller elektronisk utrustning) 

- RoHS-direktivet 

 

Svensk författning: 

- Relevanta hänsynsregler i Miljöbalken, kap. 2 

- Lagen om offentlig upphandling (LOU) kap. 1 § 9a  

- Avfallsförordningen SFS 2011:927 

- Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska 

produkter, SFS 2005:209 

- Nationella miljömål som direkt eller indirekt berör avfallshantering  

- Naturvårdsverkets principer för hållbar avfallshantering 
24

  

- Nationell avfallsplan "Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges 

avfallsplan 2012-2017"  

- Regelverk som styr avfallshantering av medicintekniska produkter så 

som Läkemedelsverkets föreskrifter om medicinsktekniska produkter. 

 

SLL-gemensamma  styrdokument: 

- Miljöutmaning 2016, Miljöpolitisktprogram för Stockholms läns 

landsting 

- Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga 

kemikalier25 

- Stockholms läns landstings upphandlingspolicy, Miljöutmaning 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-

avfall/Avfall/Mal-strategier-och-resultat/Principer-for-avfallshantering/ 
25

 Utfasningslistan är en del av landstingets kemikaliestrategi och ett verktyg 

som definierar vilka kemikalier som ska avvecklas eller minskas enligt 

landstingets miljöpolitiska program. Listan är anpassad till SLL:s verksamhet och 

framtagen i enlighet med gällande kemikalielagstiftning.  

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Mal-strategier-och-resultat/Principer-for-avfallshantering/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Mal-strategier-och-resultat/Principer-for-avfallshantering/
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Bilaga 2 

Centrala funktioners roll 

Förutom att SLL Upphandling, SLL IT och miljöavdelningen på SLL är 

centrala enheter med övergripande funktion inom landstinget, ger 

funktionsområdena också (i varierande grad) stöd till landstingets olika 

förvaltningar och bolag. 

 

SLL Upphandling är landstingets experter på upphandling och genomför 

samordnade upphandlingar av varor och tjänster på uppdrag från 

verksamheterna eller landstingscentrala funktioner (d.v.s. då det är två eller 

fler verksamheter som har behov av ett avtal). Många upphandlingar leder till 

centrala ramavtal, som flera verksamheter i landstinget kan avropa från. Varje 

förvaltning/bolag bestämmer i viss utsträckning själva om de vill omfattas av 

ett ramavtal, och det anges i respektive avtal vilka som har rätt att avropa. 

(Andemeningen i landstingets upphandlingspolicy
26

 är dock att samordnad 

upphandling ska eftersträvas och följsamhet till ramavtal ska upprätthållas.) 

Där utöver hjälper SLL Upphandling, i mån av tid, verksamheterna att 

säkerställa att lokala upphandlingar följer aktuella regelverk.   

 

SLL IT är en central IT-organisation med ett övergripande syfte att driva och 

hålla samman ett arbete med en koncerngemensam IT-plattform. Vid 

samordnade upphandlingar av IT-utrustning bidrar dessutom SLL IT med 

teknisk kompetens. Därutöver fungerar avdelningen, enligt avtal, som IT-

leverantör för ett antal förvaltningar/bolag (bl.a. gäller detta SÖS som ingår i 

granskningen). I den rollen förser avdelningen t.ex. verksamheterna med 

leveranser av IT-utrustning, drift, förvaltning, support och avveckling av 

utrustning.     

 

Den centrala miljöavdelningen arbetar med de övergripande och strategiska 

miljöfrågorna, men ger också stöd till landstingets verksamheter för att uppnå 

målen i miljöprogrammet. Miljöavdelningen bistår  SLL Upphandling med 

kompetens för att ta fram och utvärdera miljökrav i många centrala ramavtal. 

Avdelningen kan, vid förfrågan och i mån av tid, även bistå med denna 

kompetens om enskilda verksamheter genomför egna upphandlingar. 

Lokal miljöorganisation  

Inom de granskade verksamheterna finns en central miljöfunktion bestående av 

en miljösamordnare. Därutöver finns ett varierande antal miljöombud, och 

inom SLSO och SÖS även lokala miljösamordnare/-handläggare, alla med en 

operativ vägledande roll ute i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26

 Uppdaterad enligt beslut i Landstingsfullmäktige 3 maj 2011 
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Bilaga 3 

 

Sammanställning av resultatet per revisionsobjekt  

 

SÖS 

SÖS har rutiner/riktlinjer för miljöbedömning vid beslut om investeringar, 

miljökrav vid inköp och upphandling samt sortering av bland annat 

elektronikavfall. Ett arbete med att ta fram mallar för att säkerställa att 

miljöhänsyn tas även vid direktupphandling, pågick vid tidpunkten för 

granskningen. 

 

SÖS har en relativt ny rutin/mall för att ta miljöhänsyn vid beslut 

(fastställdes i april 2012). I denna anges att miljöhänsyn ska tas för alla 

beslut om anskaffning av utrustning som tas oavsett om det handlar om 

direktupphandling eller anbudsupphandling och oavsett värdet på 

utrustningen. Före april fanns ingen liknande rutin på SÖS, endast en 

kryssruta i mallen för anskaffningsbeslut där man kunde kryssa i om 

”miljöövervägande” hade gjorts. Något exempel på 

miljökonsekvensbedömning vid beslut kunde inte uppvisas inom den 

granskade tidsperioden27. I nära anslutning till den granskade perioden 

hanterades dock ett ärende om anskaffning av medicinteknisk utrustning i 

styrelsen. I detta ärende kunde konstateras att miljökonsekvensbedömning 

genomförts och att ärendet hanterats i enlighet med kravet på att 

miljöhänsyn ska tas i samband med investeringsbeslut.  

 

I samband med förslag till investeringsbudget till LS görs, enligt uppgift, 

miljöbedömning i enlighet med SLL:s anvisningar. 

 

IT-utrustning avropas regelmässigt från de centrala ramavtalen. SÖS har 

sex ramavtal inom området medicintekniska produkter att avropa ifrån. 

Vid revisionen kunde konstateras att i upphandlingar av medicinteknisk 

utrustning genomförda av SÖS centralt ställdes ett antal miljökrav, som 

syftar till att minimera miljöpåverkan vid användning och avveckling av 

utrustningen. En vanlig form av upphandling, under den undersökta 

tidsperioden, var dock direktupphandling, som stod för ca. en tredjedel av 

gjorda MT-upphandlingar. I de granskade underlagen från denna 

tidsperiod kunde inga exempel uppvisas där miljökrav ställts vid 

direktupphandling.  

 

Avveckling av IT-utrustning och medicinteknisk utrustning fungerar, så 

vitt vi kan bedöma, i stort enligt sjukhusets rutiner/riktlinjer när det gäller 

återtag (persondatorer och bildskärmar) och återvinning (medicinteknisk 

utrustning och servrar).  

 

 

 

STS 

STS har rutiner/riktlinjer för miljöbedömning vid beslut om investeringar, 

miljökrav vid inköp och upphandling samt sortering av bland annat 

                                                      
27

 20110701 - 20120630 
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elektronikavfall. När det gäller rutinen för miljökrav vid inköp och 

upphandling saknas information om hur direktupphandlingar ska hanteras.  

I sjukhusets rutin för källsortering saknas information om att 

återanvändning alltid är ett förstahandsalternativ, när så är möjligt.  

 

Rutinerna följs inte när det gäller beslutsfasen och något exempel på gjord 

miljöbedömning vid beslut om anskaffning av elektronisk utrustning 

kunde inte uppvisas.  Under den granskade tidsperioden28 var endast ett 

anskaffningsärende (avseende IT- eller MT-utrustning) av den storleken att 

det krävdes styrelsebeslut. I det aktuella investeringsärendet kunde 

konstateras att någon miljökonsekvensbedömning inte var genomförd. 

 

En stor andel av anskaffningarna av medicinteknisk utrustning sker genom 

direktupphandling. I de direktupphandlingar som granskats, har inget 

exempel på ställda miljökrav kunnat uppvisas. Dock kunde sjukhuset visa 

på några exempel där ett formellt upphandlingsförfarande genomförts och 

relevanta miljökrav var ställda.  

 

Avveckling av elektroniska produkter hanteras, så vitt vi kan bedöma,  

enligt sjukhusets rutiner/riktlinjer. I dagsläget går i stort sett all uttjänt 

elektronisk utrustning till återvinning och inget till återanvändning. 

Sjukhuset använder, med några få undantag, tunna klienter istället för PC, 

vilka inte omfattas av något avtalat återtagande för återanvändning. 

Utrustning för dokumentproduktion uppges ibland kasseras som 

elektronikavfall trots avtal om återtagande med leverantören. 

 

SLSO  

SLSO har rutiner/riktlinjer för miljöbedömning vid beslut om 

investeringar, miljökrav vid inköp och upphandling samt sortering av 

bland annat elektronikavfall. Riktlinjen för när miljöhänsyn ska tas vid 

beslut ger ingen vägledning om när miljökonsekvensbedömning ska göras 

i samband med anskaffningsärenden. När det gäller rutinen för miljökrav 

vid inköp och upphandling saknas information om hur direktupphandlingar 

ska hanteras ur miljösynpunkt.   

 

Inget anskaffningsärende rörande elektronisk utrustning hade enligt 

uppgift behandlats i styrelsen under den granskade perioden29. Enligt de 

verksamhetschefer som intervjuades ingår inte miljöhänsyn i 

beslutsprocessen vid anskaffning av IT- och medicinteknisk utrustning.  

Något exempel på genomförd miljöbedömning i samband med beslut om 

anskaffning av elektronisk utrustning kunde inte heller uppvisas vid 

revisionen.  

 

                                                      
28

 20110701 - 20120630 
29

 20110701 - 20120630 
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Under den granskade perioden hade inga formella upphandlingar 

genomförts av SLSO centralt, när det gäller medicinteknisk utrustning. IT-

utrustning avropas regelmässigt från de centrala ramavtalen.  

 

Flera av de centrala ramavtalen som SLSO:s verksamheter avropar från 

när det gäller medicinteknisk utrustning har, enligt uppgift, upphört att 

gälla. Därmed blir avropen i stället direktupphandlingar och i dessa avrop 

ställs, enligt intervjupersonerna, inga miljökrav. För tre granskade 

direktupphandlingar avseende medicintekniskutrustning kunde inga 

skriftliga underlag eller miljökrav presenteras. Vid fyra utvalda 

upphandlingar av medicinteknisk utrustning vid Hjälpmedel Stockholm 

inom SLSO, hade däremot relevanta miljökrav ställts. 

 

När det gäller IT-utrustning uppger granskade enheter att avvecklingen 

sker genom att leverantören återtar produkten, och att avvecklingen av 

medicintekniska produkter följer fastställda rutiner/riktlinjer, dvs går till 

återvinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Kort om rapporten 
Kretsloppsperspektiv i hanteringskedjan för elektronisk utrustning, från 

beslut om anskaffning av utrustning, via krav som ställs vid anskaffningen, 

och slutligen vid avvecklingen, är inte heltäckande. Det visar en 

granskning som genomförts på Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB 

och Stockholms läns sjukvårdsområde. Samtliga granskade har lokala 

riktlinjer/rutiner för området, men förbättringsutrymme finns både vad 

gäller rutinernas utformning och tillämpning. T.ex. behöver det bli 

tydligare att en miljökonsekvensbedömning inför anskaffning av 

elektronisk utrustning ska göras och varför. Det behöver också säkerställas 

att relevanta miljökrav alltid ställs, även vid direktupphandling, som är 

vanligt förekommande när det gäller medicinteknisk utrustning. På central 

landstingsnivå behöver miljömålen bli tydligare och system som möjliggör 

att respektive verksamhet kan mäta sin mängd elektroniskt avfall behöver 

utvecklas. 

 

 

 

 


