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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, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

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

ionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas 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 genom-

för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-

samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en till-

räcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2013-12-17 att överlämna rapporten till 

styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för yttrande senast 2014-03-24. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att SLSO påbörjat ett arbete för att stärka den interna 

kontrollen med avseende på oegentligheter, men att ytterligare insatser fordras.  

 

Revisorerna vill till SLSO särskilt framhålla några områden inom den interna kontrollen 

som behöver förstärkas för att minska risken för oegentligheter. Riktlinjerna vid misstanke 

om oegentligheter behöver utvecklas så att det tydligt framgår hur oegentligheter ska före-

byggas, upptäckas och hanteras samt förankras inom hela organisationen. Rutiner för att 

säkerställa att kontroller mot befintliga avtal är möjliga måste förtydligas samt löpande 

och systematisk registervård införas. Det är också av vikt att löpande följa upp och 

kontrollera otillåtna bisysslor samt köp från anställdas och anhörigas bolag.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

Göran Hammarsjö 

ordförande    Rikard Lindqvist 

    sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har genomfört en granskning av skyddet mot oegentligheter inom 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Ett bra skydd mot oegentligheter 

handlar för offentlig verksamhet och offentligt ägda bolag om att hushålla med 

offentliga medel och tillgångar, men även om att säkerställa allmänhetens för-

troende. Det centrala i granskningen har varit att bedöma om det finns en till-

räcklig och fungerande intern kontroll med fokus på oegentligheter. Gransk-

ningen har inte syftat till att upptäcka oegentligheter. Ansvaret för att före-

bygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger alltid på den aktuella verk-

samheten. Revisionens roll är att granska att den interna kontrollen är tillräck-

lig.  

 

SLSO har en decentraliserad organisation med 115 resultatenheter med eget 

resultat- och verksamhetsansvar. Decentraliserade organisationer ställer än 

större krav på en god intern kontroll och ett aktivt förebyggande arbete. Revis-

ionen ser därför positivt på SLSO:s pågående arbete för att stärka den interna 

kontrollen. Exempelvis har SLSO anställt en internrevisor, infört intern vissel-

blåsarfunktion, tagit fram nya rutiner för upphandling och inköp, tagit fram en 

ny bisyssleblankett samt infört leverantörskontroll mot tredje part i samband 

med betalning.  

 

I SLSO:s pågående arbete med att stärka den interna kontrollen vill revisionen 

framföra ett antal områden där fokus bör läggas. Det handlar framförallt om 

rutiner för att förebygga oegentligheter, anställdas bisysslor, upphandling och 

hanteringen av leverantörer.  

 

Genom de åtgärder som påbörjats visar SLSO:s ledning tydligt sin inställning 

till oegentligheter. Med en så decentraliserad organisation som SLSO:s ställs 

höga krav på tydliga riktlinjer och rutiner. SLSO bör vidareutveckla riktlinjerna 

om misstänkta oegentligheter genom att definiera vad en oegentlighet är samt 

förtydliga hur oegentligheter ska förebyggas, upptäckas och hanteras av resul-

tatenhetscheferna. Vidare bör SLSO säkerställa att anställda har en hög medve-

tenheten om oegentligheter och hur dessa kan undvikas.  

 

Det är viktigt att SLSO fortsätter att utveckla ett strukturerat förebyggande 

arbete mot oegentligheter. Exempelvis bör resultatenheternas riskanalyser ut-

vecklas och innehålla oegentlighetsrisker. Löpande utvärderingar och uppfölj-

ningar bör göras för att förebygga och säkerställa att oegentligheter inte före-

kommer.  

 

Att ha en god intern kontroll av att otillåtna bisysslor inte förekommer är en 

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

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

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

är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerar med arbetsgivarens 

verksamhet, kan arbetsgivaren neka att godkänna den anställde att utöva en 

sådan bisyssla.  

 

Arbete pågår för att 

stärka den interna 

kontrollen 

Riktlinjer om oegent-

ligheter bör utveck-

las 

Uppföljning av bi-

sysslor bör göras 
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Revisionen har uppmärksammat att SLSO behöver bli mer aktiva i sin uppfölj-

ning av bisysslor. Ändamålsenliga rutiner för att hantera bisysslor är en väsent-

lig del i arbetet med att uppnå god intern kontroll. Revisionens bedömning är att 

SLSO i dagsläget inte har tillräckliga rutiner som säkerställer att det inte före-

kommer otillåtna bisysslor bland de anställda eller köp från anställdas eller an-

hörigas bolag.  

 

Inom SLSO förekommer ofta muntliga beställningar, det är även brukligt att 

avtal tecknas och förvaras på resultatenheterna. För att möjliggöra kontroller 

mot befintliga avtal innan beställning sker bör SLSO:s avtal finnas lättillgäng-

ligt samlade. Därmed underlättas kontrollen av att korrekta upphandlingar ge-

nomförs. Genom tydligare rutiner för beställningsunderlag skulle även kontrol-

len förstärkas av att leveransen motsvarar det som har avtalats.   

 

Det har framkommit att leverantörsregistret i vissa fall innehåller ofullständiga 

eller felaktiga uppgifter. Det förekommer till exempel dubbla leverantörsidenti-

teter och att organisationsnummer saknas eller är felaktigt. För att säkerställa 

att uppgifterna om leverantörerna är fullständiga och uppdaterade bör löpande 

registervård införas. Med välvårdade register skulle den interna kontrollen av 

oegentlighetsrisker vara mer effektiv. Genom införandet av Inyett har SLSO 

inför betalning skapat rutiner för löpande kontroll av alla leverantörer mot ex-

terna källor såsom Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och 

Svensk handels varningslista och kan därmed vid behov stoppa betalningen.  
 

Revisionen bedömer sammantaget att SLSO påbörjat ett arbete för att stärka den 

interna kontrollen med avseende på oegentligheter, men att ytterligare insatser 

behövs. Granskningen har inte visat på några faktiska oegentligheter. Detta 

innebär emellertid inte någon garanti för att oegentligheter inte skulle kunna 

förekomma, utan är avhängigt det urval för granskningen som gjorts, det 

material revisionen tagit del av, utlåtanden från intervjuer och att drygt en tred-

jedel av efterfrågade fakturaunderlag av olika skäl inte erhållits.  

 

Rekommendationer: 

SLSO bör förbättra sin internkontroll för att minska risken för oegentligheter 

genom att: 

 

 utveckla riktlinjerna så att det tydligt framgår hur oegentligheter ska fö-

rebyggas, upptäckas och hanteras samt förankra riktlinjerna inom hela 

organisationen  

 förtydliga rutiner för att: 

- säkerställa att kontroller mot befintliga avtal är möjliga såväl vid be-

ställning som efter leverans. 

– säkerställa att informationen i leverantörsregistret är korrekt genom 

att införa löpande och systematisk registervård  

 

 löpande följa upp och kontrollera otillåtna bisysslor samt köp från an-

ställdas och anhörigas bolag  

Avtal bör finnas lätt-

tillgängligt samlade 

Löpande registervård 

bör införas 

Inga oegentligheter 

har påvisats  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Under senare tid har risken för oegentligheter inom den offentliga förvaltning-

en i Sverige särskilt uppmärksammats. Förskingringen på 20 mnkr i Gävle 

liksom uppdagade oegentligheter inom Göteborgs stad har rönt stor uppmärk-

samhet. I dessa kommuner saknades ett aktivt förebyggande arbete mot oegent-

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

på respektive nämnd/styrelse. Revisionen har en roll i att granska att den inter-

na kontrollen är tillräcklig.  

 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för produktion av lands-

tingets landstingsägd primärvård, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, bero-

endevård, habilitering och hälsa, hjälpmedelsverksamhet samt geriatrik. Orga-

nisationen är decentraliserad och i slutet av år 2012 fanns sammanlagt 115 

resultatenheter med eget resultat- och verksamhetsansvar. Respektive resulta-

tenhetschef är avtalstecknare med beställaren. Verksamhet bedrivs vid ca 750 

arbetsplatser med över 11 000 årsarbetare.  

 

I en decentraliserad organisation ställs krav på en god intern kontroll för att 

säkerställa att beslutade styrdokument efterlevs i hela organisationen.  

2.2 Revisionsfråga 

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

hetsriskerna inom SLSO? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ned i följande delfrågor: 

 

 Hur har SLSO arbetat för att identifiera risker för oegentligheter?  

 Vilka interna kontroller har SLSO vidtagit för att förebygga, upptäcka och 

åtgärda oegentligheter? 

2.3 Definition av begreppet oegentligheter 

Med oegentligheter avses ett medvetet bedrägligt beteende som strider mot 

landstingets eller nämndens/styrelsens regelverk. En oegentlighet förekommer 

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

fördel genom t.ex. tagande och givande av otillbörlig förmån (muta/bestick-

ning), falsk finansiell rapportering, förskingring, bedrägeri, trolöshet mot hu-

vudman och otillåtna bisysslor.  

 

Denna definition är landstingsrevisorernas definition. Den ligger i linje med 

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

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

gelverk
1
.   

2.4 Avgränsning 

Granskningen fokuserar på oegentlighetsriskerna inom SLSO och riktade urval 

för substansgranskning gjordes utifrån dataanalyser. Dataanalyser är utgångs-

punkten för avgränsningen som leder fram till vilka resultatenheter som revis-

ionen har granskat närmare. Revisionen har inte granskat upphandlingsproces-

                                                      
1
 Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting (LS 0411-2055) 
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sen och detaljer i upphandlingsunderlag. Där upphandlingsunderlag har efter-

frågats är det för att kontrollera att upphandlingsdokumentation och avtal finns. 

Granskningen har ett styrningsperspektiv och fokus ligger på iakttagelser som 

hör till år 2013 för att bidra till 2013 års ansvarsprövning av SLSO. 

2.5 Bedömningsgrunder 

För att besvara revisionsfrågorna utgår revisionen från COSO-modellen
2
, 

SLL:s policy för internkontroll
3
 samt SLL:s riktlinjer och vägledning för bi-

sysslor
4
. För att besvara delfrågorna utgår revisionen även ifrån god redovis-

ningssed
5
 och SLL:s upphandlingspolicy med riktlinjer

6
.   

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts med hjälp av fyra informationsskällor: styrdo-

kument, intervjuer, substansgranskning och datafångst. Därmed har både kvan-

titativ och kvalitativ metod använts i granskningen. Utgångspunkten har varit 

COSO-modellens krav för en god intern kontroll. 

 

Sammantaget har 16 personer inom olika befattningskategorier inom SLSO 

djupintervjuats. Två dataanalyser har genomförts med stickprov för att exemp-

lifiera olika problemområden. En dataanalys, med ett riktat urval för substans-

granskning, genomfördes av leverantörsdata för att kartlägga den interna kon-

trollen i fakturahanteringen. Den andra dataanalysen syftade till att granska 

verksamhetens kontroll av bisysslor. Dessutom har substansgranskning av to-

talt 121 fakturor, dokumentstudier av drygt 40 interna styrdokument som är 

inhämtade från SLSO:s intranät och en granskning av 124 utvalda bisyssle-

blanketter genomförts. En kartläggning av SLSO:s intranät har även gjorts för 

att få en överblick hur information sprids till anställda och vilken information 

som finns tillgänglig. Se vidare i bilaga 1 för utförlig beskrivning av metoden 

och bilaga 2 avseende vilka styrdokument som ingått i granskningen. 

 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp vid revisionskontoret bestå-

ende av Anna Nording, projektledare, och Åsa Runeström. Ernst & Young AB 

har varit behjälpliga med dataanalyserna och granskning av fakturor samt vissa 

intervjuer. 

 

3 Generellt om förebyggande arbete 

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

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

som innefattar vägledande principer för effektiv riskhantering och intern kon-

troll. Det är också det ramverk som SLL:s policy och reglemente för internkon-

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

                                                      
2
 Committe of Sponsring Organizations of the Treadway Comission (COSO) är ett vedertaget, 

globalt etablerat ramverk för internkontroll som innefattar vägledande principer för effektiv riskhan-
tering och intern kontroll.  
3
 Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431 

4
Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting, LS 0708-0861 och Vägledning vid bedöm-

ning av bisysslor inom Stockholms läns landsting, daterad 2010-11-25 
5
 God redovisningssed är att följa: allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande 

organ såsom Bokföringsnämnden, lagar och etablerad praxis. 
6
 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting 1102-0181 och Riktlinjer för upphandling 

0912-1005 
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på ett antal olika komponenter som bidrar till att säkerställa god ordning och 

struktur.  

 

Grunden i COSO är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i en organisat-

ion och påverkar medvetenheten hos medarbetarna. En god kontrollmiljö på-

verkas av kommunikation runt integritet och etik, ledningens agerande som 

föredöme samt fördelning av ansvar och befogenhet.  

 

Riskanalyser ska ske fortlöpande och kontinuerligt och innefatta samtliga risker 

förvaltningen kan vara utsatt för. Riskanalyserna ger vägledning i prioritering 

av kontroller. Kontroller är de åtgärder som hjälper till att säkerställa att risker 

hanteras och åtgärdas samt att fel upptäcks. Kommunikation och information 

ska ske löpande och kontinuerligt både uppåt och nedåt i organisationen. Alla 

medarbetare ska vara medvetna om att ledningen tar internkontroll på allvar 

och ledningen ska ha möjlighet att fånga upp viktiga information från medarbe-

tarna. Vidare bör det finnas relevanta verktyg och stöd för att möjliggöra upp-

följning och utvärdering av efterlevnaden av riktlinjerna och rutinerna. Upp-

följning och utvärdering bör utföras kontinuerligt för att säkerställa att intern-

kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Enligt kommunallagen7 ska nämnderna och styrelserna bland annat se till att 

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

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

internkontroll framgår att nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den inter-

na kontrollen. Förvaltningschefer och verkställande direktörer ansvarar för att 

utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god 

internkontroll.  

4 Styrning 

SLSO har två beslutsnivåer, sjukvårdsområdets respektive resultatenheternas 

ledning. Resultatenheterna är självständiga på så vis att det är resultatenhets-

cheferna som ansvarar för att säkerställa att lagar, riktlinjer etc. efterlevs och att 

upprätta nödvändiga rutiner.
8
 Uppföljning av resultatenhetschefernas arbete för 

att säkerställa lagefterlevnad och andra krav sker en gång per år
9
. En internrevi-

sor har anställts från och med november 2013 med uppgift att stärka SLSO:s 

arbete med intern kontroll bl.a. för att få en förbättrad uppföljning och riskhan-

tering när det gäller oegentligheter. 

 

SLSO:s främsta kommunikationsväg
10

 till sina anställda är intranätet, men även 

e-post används. SLSO har ett ledningssystem där styrdokument är lättillgäng-

liga för medarbetarna via intranätet. Av intervjuer med resultatenhetschefer 

framgår att oegentligheter inte diskuteras strukturerat, men att det förekommer 

att området tas upp på arbetsplatsträffar. Resultatenhetscheferna uppger att de 

kommunicerar muntligt till sina anställda vilka disciplinära åtgärder som kan 

                                                      
7
 Kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§ 

8
 Ansvarsfördelning inom Stockholms läns sjukvårdsområde, daterad 2013-01-01 

9
 Identifiering och säkerställande av lagar & andra krav – riktlinjer för SLSO, daterad 2010-09-15 

10
 Dokumentstyrning – riktlinjer för SLSO, daterad 2012-01-15 

Decentraliserad or-

ganisation 

Kommunikation/ in-

formation  
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bli aktuella vid eventuella oegentligheter. Eventuella oegentligheter som upp-

dagas diskuteras inom respektive verksamhets ledningsgrupp. 

 

Under sommaren 2013 har SLSO utarbetat riktlinjer
11

 om hur anställda ska gå 

till väga vid misstanke om oegentligheter. Riktlinjerna definierar inte vad en 

oegentlighet är, men innehåller exempel på oegentligheter. Vidare framgår inte 

hur oegentligheter ska förebyggas, upptäckas och hanteras utan riktlinjerna 

fokuserar på hur anmälan ska göras. På SLSO:s hemsida finns, också utlagt 

under sommaren, en länk ”Anmäl oegentligheter” där, förutom en länk till ak-

tuell riktlinje, information ges om ledningens inställning till oegentligheter med 

exempel på olika oegentligheter. Av intervjuer med resultatenhetschefer fram-

kommer att det finns en efterfrågan på tydligare riktlinjer på området då det 

inte är självklart var gränsen för vad som ska anses vara en oegentlighet går. 

Ingen av resultatenhetscheferna har tagit fram lokala rutiner som berör oegent-

ligheter.  

 

SLSO har även egna riktlinjer om samverkan med läkemedelsindustrin (LIF)
12

 

som hänvisar till det avtal som finns mellan SLL och LIF
13

. Riktlinjerna ger en 

kortfattad information om huvuddragen av reglerna i avtalet och har till syfte 

att minska risken för mutbrott eller otillbörlig påverkan. Riktlinjer finns även 

om bisysslor, se vidare under avsnitt 5.1 Bisysslor.  

 

Det finns inte någon central vägledning för vad som ska tas upp rörande oe-

gentligheter exempelvis i introduktionsutbildningen med nyanställda utan det 

är upp till varje resultatenhetschef. Av intervjuerna framkommer det att det 

som tas upp som berör oegentligheter främst är bisysslor och sekretessregler. 

 

Anställda kan sedan i juni 2013 skicka anonyma tips via SLSO:s registrator. 

Information om den interna visselblåsarfunktionen har gått ut till samtliga an-

ställda både via intranätet och via riktlinjerna om anmälan om misstänkta oe-

gentligheter eller missförhållanden. I juni skickade även sjukvårdsdirektören ut 

e-post till samtliga resultatenhetschefer om visselblåsarfunktionen och att resul-

tatenhetscheferna har ansvar för att se till att de har en god intern kontroll avse-

ende skydd mot oegentligheter. Av intervjuer framgår att denna information 

har nått fram i olika grad till de intervjuade resultatenhetscheferna.  

 

Enligt intervjuade resultatenhetschefer har inget tips som berör deras verksam-

het inkommit via visselblåsarfunktionen. Ingen uppger heller att de har någon 

rutin för att hur de ska ta hand om eventuella inkomna tips om misstänkta oe-

gentligheter, följa upp att oegentligheter inte sker eller för att löpande kontrol-

lera efterlevnaden av regelverk. De oegentligheter som tidigare har uppmärk-

sammats är, enligt intervjuerna, till exempel otillåtna bisysslor, stölder av lä-

kemedel, olämpligt umgänge med läkemedelsföretag och personal som sovit på 

arbetstid.  

 

                                                      
11

 Misstanke om oegentligheter eller missförhållanden – riktlinjer för SLSO, daterad 2013-07-11 
12

 Samverkan med läkemedelsindustrin – riktlinjer SLSO, daterad 2012-12-10 
13

 Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare 

Riktlinjer  

om oegentligheter 

Utbildning  

Intern visselblåsar-

funktion  

Rutin för hantering 

av oegentligheter 
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I SLSO:s rutin för intern kontrollplan
14

 framgår att de åtta riskområden som 

utgör exempel på riskkategorier i av fullmäktige beslutad policy och regle-

mente för intern kontroll
15

, ska beaktas vid riskkartläggningen varav två risk-

områden (bristande efterlevnad av regelverk och risk för förtroendeskada) kan 

hänföras till området oegentligheter. SLSO:s riskanalys för både år 2012 och 

2013 tar upp risker för bisysslor, kontakter med läkemedelsindustrin och repre-

sentation. Samtliga oegentlighetsrisker är högt värderade och har förts över till 

internkontrollplanen för båda åren. Uppföljning av dessa risker i internkon-

trollplanen görs i dagsläget genom att resultatenhetscheferna fyller i en enkät 

där de värderar hur de själva arbetat med internkontrollplanen. SLSO uppger 

att i framtiden kommer även internrevisionen att följa upp internkontrollplanen. 

Resultatenhetscheferna uppger att de inte gör några riskbedömningar som berör 

oegentligheter.  

 

Revisionens bedömning 

SLSO har på senaste tiden ökat fokus på oegentligheter i och med att riktlinjer 

har tagits fram om anmälan om misstänkta oegentligheter, hanteringen av bi-

sysslor har lyfts fram, intern visselblåsarfunktion inrättats, lättillgänglig in-

formation om oegentligheter finns på intranätet, internrevisor har anställts etc.  

 

Ledningen har visat sin inställning till oegentligheter genom information på 

intranätet och genom e-post som sjukvårdsdirektören skickat ut till samtliga 

resultatenhetschefer. Även intervjuade resultatenhetschefer visar en medveten-

het om oegentligheter.  

 

I riktlinjerna om misstänkta oegentligheter definieras inte vad en oegentlighet 

är, men exempel ges på oegentligheter. För att stärka den interna kontrollen bör 

oegentligheter definieras i riktlinjerna. Det bör också förtydligas hur oegentlig-

heter ska både förebyggas och hanteras av resultatenhetscheferna som även 

behöver stöd i att bedöma var gränsen för en oegentlighet går. Vidare bör in-

ternutbildning ta upp oegentligheter samt regelverk runt dessa frågor för att 

säkerställa att samtliga anställda har samma bild av hur oegentligheter ska fö-

rebyggas, upptäckas och hanteras. 

 

Sammantaget bedömer revisionen att kontrollmiljön är god, trots svårigheten 

att nå ut i en decentraliserad organisation. För att stärka kontrollmiljön bör 

resultatenhetscheferna ta upp oegentligheter i sina egna riskanalyser och ha ett 

eget strukturerat förebyggande arbete mot oegentligheter. Uppföljningar och 

utvärderingar bör ske löpande och uppföljningen av oegentlighetsriskerna i den 

interna kontrollplanen bör utvecklas och inte endast bestå av egenvärdering.  

5 Kontroller 

Revisionens analys av bisysslor, registeranalys av data från ekonomisystemet 

och substansgranskningen av fakturor har syftat till att testa de interna rutinerna 

för kontroller, uppföljning och utvärdering.  

                                                      
14

 Internkontrollplan för SLSO 2012 Anvisning och beskrivning av processen 
15

 LS 0508-1353 Intern kontroll - policy och reglemente för Stockholms läns landsting och bolag 

Riskanalys och in-

ternkontrollplan 
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5.1 Bisysslor 

SLSO har styrande dokumentation i form av intern riktlinje för bisysslor16. Av 

riktlinjen framgår att bisysslor riskerar att vara otillåtna om de bedöms vara 

konkurrerande, förtroendeskadliga eller arbetshindrande. I riktlinjen framgår 

några exempel på olika otillåtna bisysslor. Där framgår vikten av att chefer ska 

vara föredömen och vara särskilt restriktiva med bisysslor, vilket är i linje med 

SLL:s vägledning om bisysslor
17

. SLSO använder sig inte av SLL:s checklista
18

 

och har inget motsvarande dokument för bedömning av bisyssla som stöd till 

resultatenhetscheferna. Riktlinjen om bisysslor finns tillgängligt på intranätet. 

SLSO har under 2013 tagit fram en ny bisyssleblankett. På bisyssleblanketten 

framgår uppgifter om uppdragsgivare och omfattning av bisysslan. Blanketten 

innehåller ingen information om eventuell planerad bisyssla eller anhörigas 

bisysslor. Blanketten skrivs under av både den anställde och dennes chef. Av 

intervjuer med resultatenhetschefer framgår att den nya blanketten ännu inte är 

känd av samtliga. 

 

I samband med nyanställning åligger det respektive chef att informera om reg-

ler för bisysslor och chefer ska årligen begära in uppgifter om eventuella bi-

sysslor eller planerad bisyssla. Bisyssleblankett ska fyllas i oavsett om bisyssla 

innehavs eller inte. Av intervjuer med resultatenhetschefer framkommer att 

beslut om bisysslor dokumenteras i varierande grad.  

 

Beslut om bisyssla tas av resultatenhetschefen och kan inte delegeras vidare till 

annan chef vilket är nytt i årets delegationsordning
19

. Denna information har 

inte nått fram till samtliga intervjuade resultatenhetschefer då vissa fortfarande 

låter ”mellanchefer” besluta om en bisyssla är tillåten eller ej. Ledningsgrup-

pens bisysslor beslutas av sjukvårdsdirektören och sjukvårdsdirektörens even-

tuella bisysslor av förvaltningens styrelse. Det ska tas beslut om bisyssla oav-

sett om den bedöms som tillåten eller otillåten.  

 

Om en bisyssla bedöms som otillåten ska, enligt SLSO:s riktlinje, en skälig tid 

ges för avveckling, vilken normalt inte ska överstiga tre månader. Några av de 

intervjuade resultatenhetscheferna efterfrågar rutiner från SLSO centralt om 

vilka åtgärder som bör vidtas vid förekomst av otillåtna bisysslor. Det finns 

även en blankett som ska fyllas i om en bisyssla bedöms som otillåten. Denna 

blankett togs fram under sommaren år 2013. Av intervjuer med resultatenhets-

chefer framkommer att blanketten är okänd.  

 

I år har personalavdelningen på SLSO för första gången begärt in samtliga 

anställdas bisyssleblanketter. Tidigare har bisyssleblanketter förvarats ute på 

respektive resultatenhet. Sjukvårdsdirektören har under år 2013 både i e-post 

och muntligen informerat samtliga resultatenhetschefer om vikten av att ha 

kontroll över anställdas bisysslor.  

 

Det utförs inga systematiska uppföljningar som säkerställer att de anställdas 

redovisningar av bisysslor är korrekta eller att bisysslor som bedöms som otill-

                                                      
16

 Bisyssla – riktlinje för SLSO, daterad 2013-05-29 
17

 Vägledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting, daterad 2010-11-25 
18

 Checklista för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla 
19

 Delegation och Verkställighet - riktlinjer för SLSO, daterad 2013-06-01 

Riktlinjer för bisyss-

lor 

Rutiner för anmälan 

 

Beslut om bisyssla 

 

Kontroll och uppfölj-
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låtna verkligen upphör. Vidare görs det inga kontroller av om inköp görs från 

bolag vilka anställda eller anhöriga har engagemang i, varken av resultaten-

hetscheferna eller av SLSO centralt. Av intervjuer med resultatenhetschefer 

framkommer att i flera av verksamheterna sker ingen strukturerad uppdatering 

av bisyssleblanketterna mellan utvecklingssamtalen även om bisysslor skulle 

uppstå under perioden. Resultatenhetscheferna har inte heller upplyst de an-

ställda om att de löpande bör rapportera förändringar. 

 

Nedanstående tabell visar statistik över omfattningen av bisysslor på SLSO. Ur 

tabellen kan utläsas att andelen anställda med bisyssla är ca 17 procent för år 

2013.  

 

Sammanställning av anställda och deras anhöri-

gas engagemang i bolag  

Hela analys-

perioden 

2011-12-01-

2013-06-30 

År 2013 inom 

perioden 

2013-01-01-

2013-06-30* 

Totalt antal anställda 15 902 14 835 

Totalt antal anhöriga 60 660 49 189 

Antal/andel anställda med engagemang i bolag 2 677 (17 %) 2 528 (17 %) 

Varav med chefsbefattning
20

 24 (0,9 %) 23 (0,9 %) 

Antal/ andel anhöriga med engagemang i bolag 7 754 (13 %) 7 278 (15 %) 

Varav anhörig till anställd med chefsbefattning 75 (1 %) 71 (1 %) 

Antal/andel anställda med engagemang i bolag som 

finns med leverantörsreskontran 

175 (7 %) 156 (6 %) 

Antal/andel anhöriga med engagemang i bolag som 

finns med leverantörsreskontran 

386 (5 %) 354 (5 %) 

* 2013 års redovisade siffror utgörs av anställda som har haft en anställning under någon del av 2013. 

 

Analysen visar att 23 resultatenhetschefer har någon form av bisyssla under år 

2013, vilket är 21 procent av samtliga resultatenhetschefer
21

. Under år 2013 har 

SLSO köpt från 156 bolag som anställda har engagemang i till en totalsumma 

på cirka 6 mnkr och 354 bolag som en anhörig till en anställd har engagemang i 

till en totalsumma på cirka 118 mnkr. Registeranalysen har skett för hela SLSO 

och inte på resultatenhetsnivå. Det är därför viktigt att peka på att det i det sist-

nämnda fallet inte behöver röra sig om att den anställde eller dennes anhöriga 

levererat till den enhet som den anställde arbetar inom.  

 

Vid ett riktat urval har 42 fakturor
22

 valts ut för granskning. Av dessa är det 14 

fakturor (33 procent) som visar köp som bedöms vara olämpliga. Detta p.g.a. 

att den anställda med engagemang i bolaget arbetar inom den resultatenhet som 

har fakturerats eller i enstaka fall har attesterat eller beställt varan/tjänsten. 

SLSO centralt har vidtagit åtgärder med anledning av revisionens iakttagelser.  

 

Revisionen efterfrågade underlag i form av bisyssleblanketter för ett urval av 

124 anställda som enligt registeranalysen har en bisyssla. Endast 32 av efter-

                                                      
20

 Chefsbefattning = Verksamhetschef/resultatenhetschef 
21

 År 2013 har SLSO 109 resultatenhetschefer 
22

 Det är ett riktat urval av fakturor med fokus på att den anställde antingen innehar en chefsposit-
ion eller arbetar centralt inom SLSO eller att fakturan kan vara olämplig. 

Statistik 
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frågade bisyssleblanketterna (26 procent) fanns centralt insamlade och granska-

des av revisionskontoret. Hälften av de erhållna bisyssleblanketterna är korrekt 

ifyllda där samtliga engagemang i bolag uppges, varav fem blanketter inte är 

från år 2013. Revisionen har gått igenom de bisyssleblanketter som SLSO:s 

personalavdelning har samlat in under året för att få en bild över hur många 

bisysslor som avslagits. Totalt fanns det två blanketter med avslag och ingen av 

dessa hade använts sig av den särskilda blanketten: Beslut om förbud av bi-

syssla. I den översiktliga granskningen framkom även att det är tre olika bisyss-

leblanketter som används och att den nya blanketten som togs fram under 2013 

ännu inte använts i någon större omfattning. Det fanns även heltidsanställda i 

SLSO som fått godkänt att även arbeta hos ett bemanningsföretag. Chefers 

bisyssleblanketter är uteslutande från år 2011 eller 2012. Enligt SLSO kommer 

chefer att fylla i blanketten för 2013 under hösten.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen har noterat att SLSO under sommaren 2013 har inlett ett arbete med 

att stärka sin interna kontroll av bisysslor. En ny mer fullständig blankett för 

bisysslor har tagits fram, riktlinjen har uppdaterats samt att en blankett om 

beslut om förbud av bisyssla har tagits fram. Vidare har sjukvårdsdirektören 

gått ut med information till samtliga chefer om vikten av en god intern kontroll 

av bisysslor. SLSO har även uppgivit att de framöver eventuellt kommer att 

införa någon form av kontroll gällande köp från anställdas bolag.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att SLSO nu har en tydlig struktur 

med riktlinje och rutiner för bisysslor. Riktlinjen bedöms ligga i linje med 

SLL:s riktlinjer och vägledning för bisysslor. Revisionen föreslår dock att 

SLSO överväger att använda sig av den checklista som SLL har för bedöm-

ning. 

 

Granskningen visar att nästan en femtedel av alla anställda (inklusive chefer) 

har någon bisyssla. Enligt riktlinjen om bisysslor ska chefer vara särskilt re-

striktiva med bisysslor, inom SLSO har drygt en femtedel av resultatenhetsche-

ferna någon bisyssla. Av granskade bisyssleblanketter var endast hälften kor-

rekt ifyllda och endast cirka en fjärdedel av efterfrågade bisyssleblanketter 

fanns centralt insamlade trots att personalavdelningen begärt att samtliga resul-

tatenheter ska skicka in sina bisyssleblanketter för året. Den nya mallen för 

bisyssleblanketten har ännu inte heller fått genomslag i organisationen. Av 

granskningen framkommer att avslag av bisyssla undantagsvis förekommer där 

bisysslan förefaller olämplig och att uppföljning sällan sker. Revisionen vill 

därför poängtera vikten av att SLSO stärker sin uppföljning och kontroll av att 

otillåtna bisysslor inte förekommer, vilket revisionen även uppmärksammade i 

Årsrapport 2011
23

 och att olämpliga köp från anställdas eller anhörigas bolag 

inte sker.  

                                                      
23

 Årsrapport 2011 Stockholms läns sjukvårdsområde, RK 201108-0059 
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5.2 Leverantörer 

5.2.1 Rutin för fakturahantering 

Inom SLSO finns det cirka 1 450 användare i ekonomisystemet Raindance. 

Handläggare av leverantörsfakturor erbjuds att gå en grundutbildning som an-

ordnas av redovisningsservice
24

. Utbildningen behandlar bland annat represen-

tation och resor i tjänsten, kurser och konferenser, vilka uppgifter en godkän-

nare respektive attestant har, allmänt om bokföringskonton och bokföring på 

specifika konton samt en manual för leverantörsfakturor i Raindance. Närmare 

1 300 personer har gått utbildningen.  

 

Via supporttelefon svarar redovisningsservice på frågor som till exempel rör 

redovisning/bokföring och fakturor samt kassaregistrering och patientavgifter. 

På SLSO:s intranät finns information om till exempel vilka uppgifter en leve-

rantörsfaktura ska innehålla och hur den ska behandlas i Raindance lättillgäng-

ligt. Samma sak gäller till exempel länk till Svensk handels varningslista. 

 

Alla leverantörsfakturor till SLSO ska ställas till samma fakturaadress. De 

scannas sedan av ett företag som dagligen skickar filer med elektroniska faktu-

ror till SLSO. De fakturor som är korrekta och kommer från en leverantör som 

redan finns i SLSO:s leverantörsregister, överförs direkt från filen till leveran-

törsreskontran i Raindance. Om den inskannade fakturan är felaktig så finns det 

cirka tio personer inom SLSO centralt som kan ändra den. Vidare finns det 

cirka 15 personer som kan registrera en pappersfaktura direkt i Raindance, 

vilket till exempel görs när den inte är korrekt adresserad till den gemensamma 

fakturaadressen.   

 

På den resultatenhet fakturan avser kontrolleras bland annat att varan är motta-

gen/tjänsten utförd, att fakturan överensstämmer med upprättade avtal, att er-

forderliga bilagor/underlag bifogas innan fakturan konteras och godkänns. Där-

efter utförs likartade kontroller av attestant, den person som har det yttersta 

ansvaret för fakturans riktighet. En attestant får aldrig attestera sina egna kost-

nader, utan då ska fakturan lämnas till högre chef för attest. 

 

Fakturor från nya leverantörer stoppas av systemet och kontrolleras av faktura-

handläggare vid redovisningsservice. Enligt den rutin
25

 som finns ska handläg-

garen bland annat kontrollera att leverantören inte redan finns eller är passiv, 

att fakturan är ställd till SLSO och att namn, adress, organisationsnummer samt 

betalningssätt framgår. För leverantör som är en enskild firma måste notering 

om F-skatt finnas.  

 

Om leverantören är ny eller uppgifterna i leverantörsregistret är fel jämfört med 

fakturan, så lämnas den vidare till någon av de tre handläggare med behörighet 

att ändra i leverantörsregistret. Dessa personer arbetar inte med att registrera 

leverantörsfakturor.  

 

                                                      
24

 SLSO:s centrala redovisningsstöd. En enhet inom Verksamhetsstöd Ekonomi. 
25

 Nya leverantörer, versionsdatum 2012-10-09 
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Av rutinen för att lägga upp ny leverantör
26

 framgår att samma kontroller som 

fakturahandläggaren genomför, utförs ytterligare en gång, innan obligatoriska 

uppgifter såsom namn, adress och organisationsnummer registreras i leveran-

törsregistret. I rutinen betonas också vikten av att fylla i bank- och postgiro. 

Vidare framgår vad som gäller när leverantör är privatperson, hand-

kassa/utlägg, utländsk eller factoringbolag
27

. Den dataanalys revisionen har 

utfört visar dock att leverantörsregistret innehåller leverantörsidentiteter där 

uppgifterna inte alltid är fullständiga och överensstämmer med dessa rutiner. 

Exempel på detta redovisas i avsnitt 5.2.2. 

 

I samband med att ny leverantör läggs upp görs ingen systematisk kontroll mot 

tredje part, men rutinen innehåller länkar för kontroll mot till exempel plusgi-

rot, bankgirot och Svensk handels varningslista. Av dataanalysen framgår dock 

att leverantörsregistret innehåller leverantörer som har en registrerad statusför-

ändring hos Bolagsverket och leverantörer som finns på Svensk handels var-

ningslista, utförlig redovisning lämnas i avsnitt 5.2.2. Landstingsstyrelsen träf-

fade år 2008 en överenskommelse med Skatteverket
28

 som innebär att Skatte-

verket ska vara behjälpliga i frågor som rör ekonomiskt brottslighet bland annat 

genom möjlighet att skicka hela leverantörsregistret för kontroll av om företag 

till exempel har skatteskulder. Alla nämnder och styrelser inom Stockholms 

läns landsting kan använda sig av överenskommelsen.  

 

Från och med mars 2013 använder SLSO en tjänst från Inyett som innebär att 

alla betalfiler som skickas till plusgirot eller bankgirocentralen analyseras mot 

externa källor som till exempel Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyn-

digheten och Svensk handels varningslista. Detta innebär att varje leverantörs-

faktura kontrolleras mot tredje part inför betalning och att det vid eventuella fel 

går det att stoppa betalningen hos banken. Hittills har en bluffaktura upptäckts 

och stoppats med den nya rutinen. En försvårande omständighet, enligt SLSO, 

är att det redan i samband med beställningen av en vara eller tjänst avgörs vem 

som blir leverantör, när sedan varan eller tjänsten är levererad måste SLSO 

lägga upp leverantören i leverantörsregistret för att betala fakturan. 

 

Alla ändringar i leverantörsregistret loggas. Utskrift av loggarna sker månads-

vis. Loggarna kontrolleras minst en gång per månad av två controllers inom 

SLSO centralt
29

.  

 

Redovisningsservice genomför dagligen kontroller av cirka 10-50 fakturor från 

den preliminära utbetalningsjournalen. Fakturorna väljs utifrån en bedömning 

av risk- och väsentlighet. Fakturahandläggarna granskar bland annat att rätt 

underlag har bifogats vid kurser och konferenser, att hyror är rätt periodiserade, 

att momsen är rätt för leasingbilar, att inventarier och anläggningstillgångar är 

rätt klassificerade. Kontrollen omfattar även höga belopp, dubbletter och kre-

ditfakturor. Vidtagna åtgärder dokumenteras och sparas tillsammans med den 

definitiva utbetalningsjournalen. 

                                                      
26

 Leverantörsupplägg i Raindance, versionsdatum 2013-05-02 
27

 Leverantören har överlåtit sina fakturor till factoringbolag och betalningen för flera leverantörer 
går till samma bankgiro. 
28

 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Skatteverket, 27685-10/21 
29
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5.2.2 Resultat av dataanalys avseende redovisningsdata 

Enligt den dataanalys revisionen genomfört har 8 581 leverantörsidentiteter 

använts under analysperioden. Av dessa är 2 617 (31 procent) privatpersoner
30

 

och 5 964 (69 procent) leverantörer
31

.  

 

För 682 (11 procent) av leverantörerna saknas organisationsnummer vilket 

enligt SLSO:s rutiner
32

 alltid ska finnas. Detta beror enligt uppgift bland annat 

på att leverantörsregistret accepterar att ny leverantör läggs upp utan att organi-

sationsnummer registreras. Vidare är 78 (1 procent) organisationsnummer fel-

aktiga på grund av att kontrollsiffran inte stämmer vid en kontrollberäkning.  

 

Det förekommer att leverantörer finns med flera leverantörsidentiteter i leve-

rantörsregistret. Under analysperioden har till exempel 259 (4 procent) leveran-

törer dubbla bank- och postgironummer och 846 (14 procent) leverantörer 

dubbla organisationsnummer. Enligt uppgift kan detta till viss del bero på att 

det finns leverantörer med flera betalningsflöden, till exempel olika bank- och 

plusgironummer. Det förekommer dock fall där leverantör som ändrat bank- 

och plusgironummer finns registrerad med ny leverantörsidentitet. Detta över-

ensstämmer inte med SLSO:s rutin
33

 som säger att alla leverantörer ska ha ett 

löpnummer för att det ska gå att ändra bank-/plusgiro.  

 

Dataanalysen visar att ca 29 procent av alla
34

 leverantörsidentiteter i leveran-

törsregistret är kodade som passiva
35

. Merparten blev det hösten år 2009 då 

leverantörer som inte varit aktuella sedan år 2007 kodades passiva. Under ana-

lysperioden har 66 (ca 1 procent) leverantörsidentiteter kodats som passiva. 

Vid granskningen har det framkommit att leverantörsidentitet som finns i leve-

rantörsregistret inte alltid kodats passiv när samma leverantör läggs upp på 

nytt.  

 

Funktionen att betalspärra
36

 leverantörer används i begränsad omfattning. Le-

verantörsregistret innehåller sammanlagt 60 (ca 1 procent) leverantörsidentite-

ter som är kodade med betalspärr och under analysperioden har tre leverantörer 

spärrats. Av SLSO:s rutiner framgår inte när eller hur en leverantörsidentitet 

ska kodas passiv eller betalspärras. Enligt uppgift används betalspärr när 

SLSO:s adress av misstag finns på faktura som någon annan ska betala eller när 

leverantör skickar så kallad bluffaktura. 

 

Av tabellen nedan framgår att för 207 (3,5 procent) av de leverantörer som 

använts under analysperioden har leverantören en registrerad statusförändring 

hos Bolagsverket. Fyra av dessa leverantörer har kodats passiva.  

  

                                                      
30

 I huvudsak anställdas utlägg och återbetalning till patienter av patientavgifter  
31

 Med leverantör avses företag (AB, HB, enskild firma etc.) 
32

 Leverantörsupplägg i Raindance, versionsdatum 2013-05-02 
33

 Leverantörsupplägg i Raindance, versionsdatum 2013-05-02 
34

 55 552 leverantörer, inkl. privatpersoner, leverantörer som inte använts under analysperioden 
och leverantörer som är kodade passiva. 
35

 Nya fakturor kan ej registreras, men redan registrerade går till betalning.(SLSO:s definition) 
36

 Fakturor kan registreras, men de går inte till betalning. (SLSO:s definition) 

Organisationsnr 

Dubbletter av leve-

rantörer 

Passiva och spärrade 

leverantörer 
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Status (enl. Bolagsverket) Använda leverantörer 

under analysperioden 

Antal spär-

rade 

Antal passiva 

Avregistrerad
37

 50 0 1 

Avförd
38

 30 0 0 

Företagsrekonstruktion 6 0 0 

Konkurs 16 0 1 

Likvidation 10 0 1 

Fusion 95 0 1 

Totalt 207 0 4 

 

Vid dataanalysen framgick att cirka 39 procent av alla leverantörer i SLSO:s 

leverantörsregister
39

, exklusive de som är passivsatta, har någon anmärkning 

eller en kombination av anmärkningar i Skatteverkets register. Exempel på en 

anmärkning där SLSO måste vidta åtgärder är när leverantören har en skattes-

kuld hos Kronofogdemyndigheten (506 leverantörer). Vidare förekommer det 

leverantörer som är registrerade som arbetsgivare, men inte betalar arbetsgivar-

avgifter. 

 

Dataanalysen visade att elva leverantörer i leverantörsregistret finns med på 

Svensk handels- eller Förenade bolags varningslista. Tre av dessa identiteter 

har varken kodats passiva eller spärrade. Företagen på dessa listor är ofta kända 

för bluffakturor och oseriösa försäljningsmetoder. Inga av dessa leverantörer 

har fakturerat SLSO under analysperioden. 

 

I samband med dataanalysen gick det inte att mäta avtalstroheten genom att 

matcha avtalsregister mot leverantörsregistret i Raindance på grund av att de 

avtal som SLSO tecknat inte finns samlade i en avtalsdatabas.  

 

Från och med den 1 oktober 2013 gäller nya riktlinjer för upphandling och 

inköp inom SLSO
40

. Enligt dessa ska en särskild ansökan om anskaffning 

skickas till SLSO centralt för prövning vid inköp som överstiger 10 000 kr om 

det saknas ramavtal. Under förutsättning att ett skriftligt godkännande ges, får 

beställning genomföras och avtal tecknas. Verksamhets-/resultatenhetschef 

skriver under avtalet som förvaras hos enheten. För beställning av vara eller 

tjänst under 10 000 kr behövs inget särskilt godkännande.  

 

Av de nya riktlinjerna framgår vilka beställningsportaler som finns inom SLSO 

och att alla varor och tjänster som går att beställa via portalerna ska beställas 

via dessa. Vidare framgår att avtal som finns upphandlat för vara eller tjänst, 

antingen i SLL:s avtalsdatabas eller hos SLSO, måste användas.  

 

  

                                                      
37

 Avregistrering. Samtliga bolagsmän undertecknar avregistreringshandlingarna till Bolagsverket. 
38

 Avföring. Kan genomföras av vem som helst ifall att inga ändringar skett i Bolagsverkets register, 
för bolaget, de senaste 10 åren. Bolagsverket stämmer av med berörda bolagsmän innan en avfö-
ring genomförs. 
39

 Avser samtliga leverantörer med korrekt organisationsnummer, uppgår totalt till 20 674 stycken 
40

 Riktlinjer och inköp för upphandling och inköp inom SLSO (regnr 13-1475) 

Anmärkningar hos 

SKV 

 

Avtalsdatabas 
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Revisionens bedömning:  

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

interna kontrollen av leverantörsfakturor. Revisionen kommer att fortsätta att 

följa arbetet inom den årliga revisionen.  

 

Det är positivt att redovisningsservice tillhandahåller stöd i form av utbildning, 

supporttelefon och information eftersom det är viktigt i en så stor och decentra-

liserad organisation som SLSO:s. 

 

Revisionen bedömer det tillfredsställande att arbetet med leverantörsfakturor är 

organiserat så att ingen handläggare kan genomföra alla moment. Vid dataana-

lysen har det dock framkommit att leverantörsregistret innehåller leverantörer 

där uppgifterna inte alltid är fullständiga och ibland felaktiga. Det finns dubbla 

leverantörsidentiteter och det förekommer att organisationsnummer saknas 

eller är felaktigt. Eftersom ett organisationsnummer är unikt och krävs för att 

det ska vara möjligt att göra kontroller mot Skatteverket och Bolagsverket, bör 

SLSO införa rutiner som säkerställer att det till varje leverantör finns ett kor-

rekt organisationsnummer.  

 

I förhållande till SLSO:s totala antal leverantörer bedöms 207 stycken, med en 

registrerad statusförändring hos Bolagsverket, under analysperioden som få. 

Det bedöms dock som troligt att fler än fyra borde ha varit passivsatta.  

 

I dataanalysen har det också framkommit att drygt en tredjedel av leverantörer-

na i leverantörsregistret har en eller en kombination av anmärkningar hos Skat-

teverket. För dessa är det viktigt att SLSO har rutiner för att utvärdera om dessa 

leverantörer ska användas. Genom Inyett har SLSO idag rutiner för löpande 

kontroll av alla leverantörer mot tredje part innan betalning och kan vid even-

tuella fel stoppa betalningen. Enligt revisionens bedömning innebär införandet 

av Inyett att risken för felaktiga betalningar minimeras. Det finns trots denna 

kontroll risk för att oseriösa leverantörer kommer in i leverantörsregistret på 

grund av att systematisk kontroll mot tredje part inte genomförs vid upplägg av 

ny leverantör. En omständighet som enligt SLSO försvårar är att det redan i 

samband med beställning av en vara eller tjänst avgörs vem som blir leveran-

tör, inte när fakturan kommer och leverantören läggs upp i leverantörsregistret.  

 

I samband med tidigare rapportering
41

 har revisionen påtalat behovet av att 

löpande gå igenom leverantörsregistret för att hålla det fullständigt uppdaterat 

och bedömningen kvarstår. För att ytterligare förstärka den interna kontrollen 

bör det i rutinerna för leverantörsupplägg i Raindance förtydligas vilka kontrol-

ler som är obligatoriska och rutin införas där annan handläggare än den som 

lagt upp ny leverantör kontrollerar att uppgifterna är korrekt inlagda.  

 

Det saknas en koppling mellan leverantörsregistret och tecknade avtal. En så-

dan koppling och korrekta organisationsnummer i både leverantörsregister och 

avtalsdatabaser skulle underlätta kontroll och uppföljning av leverantörer.  

 

SLSO har idag inte någon samlad information om alla inköp som görs för att 

säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överträds. Revisionen anser där-

                                                      
41

 Årsrapport 2012 
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för att det idag finns risk för att leverantörer utan avtal används framför upp-

handlade leverantörer. Enligt revisionens bedömning kan dessa iakttagelser, 

förutom avsteg från SLL:s upphandlingspolicy med riktlinjer
42

, innebära risk 

för att affärer görs med leverantörer där priset inte är konkurrensutsatt och kva-

liteten inte uppfyller ställda krav.  

 

Revisionen ser positivt på att SLSO tagit fram nya och förtydligade riktlinjer 

för upphandling och inköp inom SLSO. Det bedöms som angeläget att tillämp-

ningen av de nya riktlinjerna följs upp.  

5.3 Substansgranskning av fakturor 

Substansgranskningen omfattade 99 leverantörsfakturor uppdelat på 87 leve-

rantörsidentiteter. I normalfallet motsvaras en leverantör av en leverantörsiden-

titet i leverantörsregistret. I samband med granskningen har det framkommit att 

12 av leverantörerna förekommer som dubbletter i leverantörsregistret på grund 

av att de finns inlagda med olika namn, gironummer eller organisationsnum-

mer. 

 

Tabellen nedan illustrerar i vilken utsträckning revisionen har erhållit efterfrå-

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

underlag varierar mellan kategorierna. Observera att samtliga granskningsmo-

ment inte är tillämpliga för alla fakturor. Till exempel när tidpunkten för en 

tjänst framgår exakt av ett avtal är inte beställningsunderlag tillämpligt, därför 

varierar antalet efterfrågade underlag för de olika momenten. Tabellen visar att 

revisionen överlag har erhållit 63 procent av samtliga efterfrågade underlag.  

 
Översikt, erhållna underlag 

 A B C D E F Summa 

Totalt efterfrågade underlag 99 99 86 94 97 28 503 

Erhålla underlag 95 90 7 93 28 4 317 

Ej erhålla underlag 4 9 79 1 69 24 186 

Andel erhållna i %  96 % 91 % 8 % 99 % 29 % 14 % 63 % 

 

Förklaring och revisionens kommentarer till erhållna underlag enligt tabell 

 

A. Faktura 

Revisionen har erhållit 95 av 99 efterfrågade fakturor (96 procent). När det 

gäller de fyra saknade fakturorna har revisionen erhållit en sammanställning av 

den psykoterapeutiska behandling av en patient som enligt överenskommelse 

har utförts, en utbetalningsorder där SLSO specificerat nedlagd tid för avtalade 

kiropraktorbesök, en utbetalningsorder till vilken SLSO bifogat kvitton för 

resekostnader för en leverantör samt tjänstgöringsrapport SLSO upprättat där 

nedlagd tid för jourläkare specificerats.  

 

Revisionens kommentar 

SLSO bör begära in fakturor från samtliga leverantörer oavsett om de registre-

rat tid ute i verksamheten eller uppburit kostnader i samband med resor.  

 

                                                      
42

 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting 1102-0181 och Riktlinjer för upphandling 
0912-1005 
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B. Fakturaunderlag  

Revisionen har erhållit fakturaunderlag för 90 av 99 efterfrågade fakturor 

(91 procent). För övriga nio fakturor saknas en specificering av vad tjänsten 

eller varan avser alternativt att arbetstiden inte finns specificerad. Vid gransk-

ningen har det inte framkommit att någon faktura varit adresserad till annan 

verksamhet än den fakturan avser, en kontroll som utförs för att upptäcka icke-

rörelsegilla kostnader. 

 

Revisionens kommentar 

Enligt god redovisningssed har revisionens kriterier för att fakturaunderlaget 

ska bedömas tillfredsställande varit att det ska framgå specificering av tjänst 

eller vara, vem som har utfört tjänsten, att perioden är redovisad i underlaget 

samt att adress till vilken fakturan är ställd. Om fakturan avser arbetstid bör en 

tidrapport vara bilagd fakturan, vilket inte alltid varit fallet i samband med 

granskningen.  

 

C. Beställningsunderlag  

Revisionen efterfrågade 86 beställningsunderlag och erhöll sju (8 procent). I 

revisionens urval ingick bland annat läkare, psykologer och kiropraktiker, vilka 

SLSO många gånger gör muntliga beställningar från. Dokumenterade beställ-

ningar finns avseende barnläkare, inköp från ett café, psykolog som handleder 

personal, filmproduktion samt inköp och installation av högtalare. Av de sju 

erhållna underlagen har revisionen bedömt att avtalet för två leverantörer kan 

betraktas som ett beställningsunderlag, eftersom det av avtalet tydlig framgår 

vad som ska utföras och när.  

 

De resterande 13 fakturorna där beställningsunderlag inte efterfrågades bestod 

bland annat av First card fakturor där inköp av resor genomförts, lokalhyra etc. 

 

Revisionens kommentar 

Det är inte ovanligt att organisationer har muntliga beställningsrutiner, men 

enligt revisionen är skriftliga beställningsunderlag att föredra eftersom de un-

derlättar kontroller av beställning kontra leverans.  

 

D. Attest 

Revisionen har stämt av 93 attester gentemot aktuell delegationsordning utan 

avvikelse. För övriga sex fakturor har följande iakttagits: En faktura avseende 

Hjälpmedel har inte attesterats, enligt uppgift avser fakturan beställning i 

Clockwork som initierats genom förfrågan från förskrivare som godkänts. De 

resterande fem fakturorna har attesterats av personer som har slutat och därför 

inte finns med i aktuell delegationsordning.  

 

E. Avtal  

Revisionen efterfrågade 97 avtal och erhöll 28 stycken avtal (29 procent). En-

ligt SLSO ska alla enheter kontrollera om det finns avtal med en leverantör 

innan de tecknar nytt avtal. SLSO:s centrala upphandlingsenhet ska vara be-

hjälplig med assistans när de vill kontrollera vilka avtal som redan finns och 

vägleda vid inköp. 
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Revisionens kommentar 

Enligt revisionen kan det vara svårt för enheterna att kontrollera om det redan 

finns avtal med en leverantör, eftersom det idag inte är säkert att alla avtal som 

tecknats inom SLSO finns tillgängliga på intranätet. Avtal som tecknats av 

resultatenheter kan till exempel saknas där.  

 

F. Upphandling 

Revisionen efterfrågade upphandlingsdokumentation till 28 fakturor som över-

steg 50 000 kr och erhöll dokumentation avseende fyra stycken (14 procent).  

 

Enligt de riktlinjer för delegation och verkställighet
43

 som gällde vid tidpunkten 

framgår att vid inköp överstigande 50 000 kr bör jämförande offerter begäras in 

och dokumenteras i form av ett beslut. Det framgår även att inköp och upp-

handling alltid ska leda till ett skriftligt avtal.  

 

Revisionens bedömning 

I samband med stickprovskontrollen har det inte framkommit några faktiska 

oegentligheter, men revisionen måste reservera sig för att 37 procent av un-

derlagen av olika skäl inte erhållits och därför inte kunnat granskas. 

 

Substansgranskningen av leverantörsfakturorna visar att det finns behov av att 

förstärka SLSO:s rutiner vad gäller beställningsunderlag, upprättande av avtal 

och upphandling. I detta ingår bland annat att informera personalen om vilka 

rutiner som gäller vid beställningar och hur kontroll mot befintliga avtal ska 

genomföras inför beställning av varor och tjänster.  

 

Enligt revisionens bedömning bör SLSO införa rutiner som säkerställer att 

beställningsunderlag finnas tillgängligt för alla leverantörsfakturor. Därmed 

underlättas uppföljning och kontroll som syftar till att förebygga och upptäcka 

eventuella oegentligheter. I de fall ett avtal tydligt specificerar tjänst, mängd 

och perioder kan detta betraktas som ett beställningsunderlag.   

 

Det är angeläget att SLSO utvecklar rutiner som säkerställer att det inte sker 

några avsteg från lagstiftningen inom upphandlingsområdet, något som revis-

ionen även tidigare påtalat
44

. Kontrollen av befintliga avtal som enligt SLSO:s 

riktlinjer ska genomföras före beställning, försvåras om lokalt tecknade avtal 

inte finns lättillgängligt samlade.    

 

Den riktlinje för upphandling och inköp
45

 som fanns fram till och med den sista 

september innehöll inte uppgifter som att jämförande offerter borde begäras in 

och dokumenteras i form av ett skriftligt beslut vid belopp överstigande 50 000 

kr, detta framgick istället av riktlinjer för delegation och verkställighet. Det är 

därför positivt att förtydliganden gjorts i de nya riktlinjerna för upphandling 

och inköp
46

. Enligt revisionens bedömning bör rutinen kontinuerligt följas upp.  

                                                      
43

 Delegation och Verkställighet – riktlinjer för SLSO (regnr 11-394) daterade 2012-05-29 
44

 Projektrapport nr 13/2011 Avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns 
sjukvårdsområde 
45

 Upphandling och inköp – riktlinje SLSO, daterade 2010-08-18 
46

 Riktlinjer för upphandling och inköp inom SLSO (regnr 13-1475), daterade 2013-10-01 
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Sammanfattningsvis bedömer revisionen att SLSO bör stärka sin interna kon-

troll av leverantörsfakturaunderlag och avtalsuppföljning. 

 



Bilaga 1. Utfö rlig metödbeskrivning 

Fördjupade intervjuer med SLSO:s personal har genomförts för att få en bild av hur anställda arbetar 

med områden som berör oegentligheter, hur styrdokument uppfattas och tolkas och vilka rutiner som 

finns runt fakturahanteringen. Sammanlagt har 16 personer intervjuats på olika nivåer: anställda i led-

ningsposition, controllers, ekonomer och en jurist. Dokumentstudier har även genomförts av 41 styr-

dokument och en belysning av SLSO:s intranät har gjorts för att kartlägga vilken information som 

finns tillgänglig för de anställda (se bilaga 2 för en förteckning över genomlysta dokument). 

 

Två dataanalyser har genomförts. I en dataanalys hämtades data från SLSO:s huvudbok, leverantörs-

reskontra och leverantörsregister. Analysperioden har varit från 2012-12-01 till 2013-06-30. Data-

analysen har gjorts på samtliga transaktioner under urvalsperioden och sker på transaktionsnivå där 

enskilda transaktioner eller relationer analyseras utifrån ett 20-tal riskfaktorer. Riskfaktorer kan exem-

pelvis vara leverantörsfakturor som konterats på ovanligt många konton, avvikande konterings- eller 

faktureringsmönster, beloppsanalys etc. Totalt har 8 581 leverantörsidentiteter1 identifierats under 

analysperioden och av dessa är 2 617 privatpersoner och 5 964 leverantörer2. 

 

Utifrån dataanalysen har enskilda leverantörer identifierats där flera samverkande riskfaktorer noterats. 

Ett riktat urval på 99 fakturor fördelade på 87 leverantörsidentiteter har valts ut för substansgransk-

ning. Urvalet är spritt över SLSO:s olika resultatenheter och utgår från riskfaktorerna, vilket medfört 

att fakturornas faktiska belopp varit av sekundär betydelse. Ur ett oegentlighetsperspektiv är det lika 

intressant att granska små fakturor, eftersom det är mindre troligt att avsiktliga gärningar upptäcks vid 

mindre belopp. För urvalet efterfrågades underlag i syfte att granska de interna processerna och hante-

ringen av leverantörsfakturor. Fakturorna granskades därefter från ”ax till limpa”, d.v.s. all befintlig 

dokumentation från avtal till leverans och att behörig person har attesterat fakturan. Granskningen av 

attestkedjan innebär kontroll av att fakturorna är attesterade i enlighet med delegationsordningen och 

att det finns dualitet3 i attestförfarandet. För att kunna få en uppfattning om hela kedjan har revisionen 

även valt att i vissa fall se på upphandlingen av leverantörerna. Syftet med substansgranskningen var 

att kartlägga huruvida SLSO:s anställda dels följer gällande instruktioner, dels vilket krav på styrkande 

dokumentation som SLSO ställer för att godkänna en faktura. 

 

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

Anställningsdata och leverantörsdata för perioden 2011-12-01 till 2013-06-30 inhämtades och upp-

gifter om anhöriga såsom make/make/sambo, barn och föräldrar hämtades från Skatteverkets centrala 

aviseringssystem, Navet. Totalt omfattades 15 902 anställda i analysen, d.v.s. individer som uppburit 

en anställning (heltid, deltid, vikarier etc.) inom SLSO under hela eller delar av analysperioden och 

60 660 anhöriga. 76 562 erhållna personnummer har sedan skickats till Bolagsverket för att identifiera 

bolag som anställda eller anhöriga har engagemang i. 64 024 personnummer hänfördes till år 2013. 

Svarsfilen från Bolagsverket matchades sedan mot leverantörsdatan från SLSO. Totalt var det 561 

träffar med leverantörsreskontran, vilket innebär att SLSO har köpt från 561 bolag som anställda eller 

anhöriga har engagemang i under analysperioden. Där träffar fanns i leverantörsreskontran har 42 

fakturor begärts ut och granskats. Det är ett riktat urval av fakturor med fokus på att den anställde 

antingen innehar en chefsposition eller arbetar centralt inom SLSO eller att fakturan kan misstänkas 

vara olämplig. Revisionen har utifrån dataanalysen även valt ut 124 bisyssleblanketter för vidare 

granskning då dessa bisysslor har bedömts vara extra känsliga, t.ex. risk för vara otillåten eller att det 

är en chef som innehar bisyssla.  

                                                           
1
 Med leverantörsidentitet menas leverantörsnummer i leverantörsregistret och kan vara både privatpersoner 

och företag. 
2
 Med leverantör avses företag (AB, HB, enskild firma etc.) 

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



Bilaga 2. Styrdokument som genomlysts i granskningen 

1. Ansvarsfördelning inom SLSO, daterad 2013-01-01 

2. Bisyssla – riktlinje för SLSO, daterad 2013-05-29  

3. Blankett - Anmälan av bisyssla, daterad 2013-06-26 

4. Blankett – Beslut om förbud av bisyssla, daterad 2013-06-27 

5. Checklista inför revision, kvalitet/patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, daterad 2012-04-02 

6. Delegation och Verkställighet- riktlinjer för SLSO, daterad 2012-05-29 (SLSO 11-394) 

7. Delegation och Verkställighet- riktlinjer för SLSO, daterad 2013-06-01 (SLSO 13-674) 

8. Dokumentstyrning – riktlinjer för SLSO, daterad 2012-01-15 

9. Hantering av projekt för forskning och utveckling – riktlinjer för SLSO, daterad 2012-10-30 

10. Identifiering och säkerställande av lagar & andar krav – riktlinjer för SLSO, daterad 2010-09-15 

11. Information och kommunikation – riktlinjer för SLSO, daterad 2012-01-15 

12. Informationssäkerhet – Policy och riktlinjer för Stockholms läns sjukvårdsområde, daterad 2013-01-22 

13. Interna- och externa revision – riktlinjer för SLSO, daterad 2011-12-15 

14. Internkontrollplan för SLSO 2012 – Anvisnings och beskrivning av processen, daterad 2012-05-29 

15.  Ledningens genomgång – riktlinjer för SLSO, daterad 2012-01-15 

16. Leverantörsupplägg i Raindance, daterad 2013-05-02 

17. Loggning av händelser i Raindance, rutin daterad 2012-04-02 

18. Minnesanteckningar från Ledningens genomgång, daterad 2013-03-25 

19. Misstanke om oegentligheter eller missförhållanden – riktlinjer för SLSO, daterad 2013-07-11 

20. Notering avvikelser Intern revision VT 2011 

21. Nya leverantörer, rutin daterad 2012-10-09 

22. Press och media – riktlinjer för SLSO, daterad 2010-01-01 

23. Raindanceportalen – Manual Leverantörsfaktura Version 3.0 senast ändrad 2012-06-15 

24. Redovisande dokument – riktlinjer inom SLSO, daterad 2010-09-15 

25. Revisionsprogram för SLSO:s interna/externa revisioner, daterad 2012-01-15 

26. Revisionsrapport från BMG TRADA Certifiering AB, revisionsdatum 2012-12-05—2013-02-19 

27. Revisionsrapport från BMG TRADA Certifiering AB, revisionsdatum 2012-10-08 

28. Riktlinjer för upphandling och inköp inom SLSO, daterad 2013-10-01 (SLSO 13-1475) 

29. Riskhantering/riskanalys/Konsekvensbedömning – riktlinjer för SLSO, daterad 2011-04-19 

30. Sammanfattning av avvikelser intern revisioner 2012 

31. Samverkan med läkemedelsindustrin – riktlinjer SLSO, daterad 2012-12-10 (Regnr 12-2039) 

32. Uppföljning av internkontrollplan 2012 

33. Upphandling och inköp – riktlinje SLSO, daterad 2010-08-18 

34. Utbildningsmaterial från utbildning av handläggare av leverantörsfakturor inom SLSO oktober 2013 

35. Verksamhetshandbok – vårt sätt att arbeta med ledningssystemet i SLSO (kvalitetsarbete inom vård & 

patientsäkerhet, arbetsmiljö & miljö), daterad 2013-04-15 

36. Verksamhetsplan och slutlig budget 2013 samt plantering för 2014-2015, daterad 2012-09-20 (SLSO 2012-

1462) 

37. Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2013 

38. Verksamhetspolicy för SLSO, daterad 2012-01-15 

39. Verksamhetsstyrning – riktlinjer för SLSO, daterad 2011-04-19 

40. Årshjul med kom-ihåg-lista 

41. Övergripande styrkort för SLSO 2012 



 

 

Kort om rapporten 
SLSO har en decentraliserad organisation med 115 re-
sultatenheter med eget resultat- och verksamhetsan-

svar som ställer krav på en god intern kontroll och ett 
aktivt förebyggande arbete. Revisionen ser därför posi-

tivt på SLSO:s pågående arbete för att stärka den in-
terna kontrollen, men ytterligare insatser behövs. Det 

gäller bl.a. att införa rutiner för löpande registervård, 
uppföljning och kontroll av otillåtna bisysslor och köp 
från anställdas och anhörigas bolag. Ansvaret för att 

förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger 
alltid på den aktuella verksamheten. 


