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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och 

bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunalverksamhet. 

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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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2014-01-30 att överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för yttrande senast 2014-06-04. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att styrningen och samordningen av IT i vissa avseenden har 

förändrats i positiv riktning sedan den tidigare granskningen 2010. Bland annat antog fullmäktige i 

mars 2012 en ny IT-strategi vilket innebär att det nu finns styrande dokument som tydliggör 

övergripande ansvarsområden. 

 

Revisorerna vill till landstingsstyrelsen särskilt framhålla följande. Det är fortfarande otydligt hur 

landstinget samordnar och styr IT-frågorna som helhet. Flera förvaltningar och bolag har skapat 

sina egna modeller för styrning av IT. Detta har lett till olika tolkningar av roller, begrepp och 

beslutsmodeller vilket försvårar kommunikation och samverkan. Vi menar också att det finns 

behov av ytterligare samordning mellan landstingets olika IT-organisationer såväl centralt som 

inom bolag och förvaltningar. Vidare behöver SLL IT:s roll klargöras. Slutsatsen är att den 

övergripande styrningen behöver utvecklas för att uppnå önskade effektivitetsvinster och för att 

uppnå mål om minskade kostnader för IT. 

  
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

 

Kenneth Strömberg 

ordförande    Anne Fahl 

    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat i vilken utsträckning det finns ett samlat grepp om 

IT-verksamheten inom Stockholms läns landsting (SLL) som främjar god 

styrning och kostnadseffektivitet. Utgångspunkt för granskningen har varit 

styrning och samordning på central nivå inom landstingsstyrelsens förvalt-

ning och SLL IT. En tidigare granskning (projektrapport 18/2010) har 

följts upp.  

 

Revisionen konstaterar att läget i vissa avseenden har förändrats i positiv 

riktning sedan granskningen 2010. Den tidigare granskningen visade att 

styrningen och samordningen av IT-verksamheten utifrån den dåvarande 

IT-policyn och IT-strategin i hög utsträckning byggde på att konsensus 

kunde uppnås. Den då gällande IT-Strategin1 hade inte beslutats av lands-

tingsstyrelsen eller av fullmäktige och var därmed inte tvingande för bolag 

och förvaltningar inom SLL. I mars 2012 antog fullmäktige Strategi för 

arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stock-

holms läns landsting2 vilket innebär att det nu finns styrande dokument 

som tydliggör övergripande ansvarsområden. 

 

Landstingsdirektören har sedan 2011 tagit initiativ till och delvis genom-

fört ett antal åtgärder avseende den övergripande styrningen av IT inom 

landstinget. Enligt uppgift kommer landstingsstyrelsens förvaltning att 

lämna förslag om den fortsatta inriktningen inom IT-området i mars 2014. 

Genom bildandet av samverkansforumet RSIT3 har utvecklingen av den 

övergripande samordningen av IT inom vården påbörjats bland annat ge-

nom etablering av en förvaltningsobjektsarkitektur (FOA) där förvalt-

ningsmodellen pm3, enligt uppgift, skall vara införd inom vården under 

2014.  

 

Revisionen konstaterar dock att det fortfarande är otydligt hur landstinget 

samordnar och styr IT-frågorna som helhet. Flera förvaltningar och bolag 

har skapat sina egna modeller för styrning av IT. Detta har lett till olika 

tolkningar av roller, begrepp och beslutsmodeller vilket försvårar kommu-

nikation och samverkan. Det är inte heller tydligt hur landstingets övergri-

pande modell för styrning av IT-området påverkar det lokala arbetet då 

principerna för samordningen och samverkan inte är tillräckligt utarbetade. 

Detta innebär att ett gemensamt förhållningssätt för IT-styrning inom 

landstinget ännu inte är etablerat. Det finns därför behov av ytterligare 

samordning mellan landstingets olika IT-organisationer såväl centralt som 

inom bolag och förvaltningar för att uppnå ökad effektivitet. SLL IT:s roll 

behöver här klargöras. 

 

Den tidigare granskningen 2010 visade att regelbundna landstingsövergri-

pande IT-riskanalyser liksom systematiska mätningar av IT-kostnaderna 

och uppnådda besparingarna inom IT i landstinget, saknades. Revisionen 

konstaterar att landstingsövergripande IT-riskanalyser fortfarande saknas 

                                                      

 
1 Fastställd av landstingsdirektören 2010 

2 LS 1109-1224 

3 Rådet för styrning av samordning av strategisk IT 
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och att IT-relaterade kostnader och investeringar behöver följas upp på ett 

samlat sätt. Hur effekthemtagning av investeringar vars nytta tillfaller en 

annan förvaltning ska beräknas och hanteras behöver konkretiseras. 

 

Sammantaget visar granskningen att den övergripande styrningen fortsatt 

behöver utvecklas för att uppnå önskade effektivitetsvinster och för att 

uppnå mål om minskade kostnader för IT. Det kvarstår även arbete med att 

kommunicera och implementera IT-strategin och IT-policyn samt att tyd-

liggöra vad dessa innebär för förvaltningar och bolag.  

 

 

Rekommendationer: 

 

- Landstingsstyrelsen bör kommunicera och implementera IT-strategin och 

IT-policyn för att tydliggöra vad dessa innebär för förvaltningar och bolag.  

- Landstingsstyrelsen bör tydliggöra landstingets övergripande modell för 

styrning av IT-området, exempelvis behöver principer för samordningen 

och samverkan utarbetas. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Under 2008 påbörjades uppbyggnaden av en ny central IT-organisation 

inom landstingsstyrelsens förvaltning. I den av landstingsfullmäktige fast-

ställda budgeten för 2009 framgick att målet var att skapa en gemensam 

och hög standard för många av de olika IT-funktioner som finns inom 

landstinget men också att uppnå besparingar.  

 

En god styrning av IT-utveckling, -förvaltning och -investeringar är en av 

grundförutsättningarna för att landstingets bolag och nämnder ska kunna 

genomföra ett effektivt arbete och fullgöra sina åtaganden enligt fastställda 

mål.  

 

Revisionens granskning 2010 visade emellertid på otydlig styrning av IT-

frågor generellt inom landstinget. Bland annat var den politiska beredning-

en av IT-frågorna inte tydliggjord. Den övergripande styrningen av IT-

verksamheten byggde istället till stora delar på informell styrning där kon-

sensus och samverkan på tjänstemannanivå var viktiga inslag. Den poli-

tiska nivån riskerade därmed att få ta ansvar för beslut som den inte med-

verkat i, vilket både försvårade ansvarsprövning samt medborgarnas möj-

lighet till insyn. Riskanalyser genomfördes endast för vissa IT-projekt och 

det saknades en övergripande riskanalys för SLL avseende IT-frågor. Där-

utöver visade granskningen på en otillräcklig styrning av IT-kostnaderna. 

 

Revisionen påtalade i samband med granskningen av landstingsstyrelsen 

2012 att brister i styrning, ansvarsfördelning och organisering av lands-

tingets IT-funktioner i allt väsentligt kvarstod. Riskanalyser för IT-området 

hade ännu inte genomförts koncernövergripande, vilket innebar att lands-

tinget inte utvecklade en tillfredsställande nivå på kontroller för att hantera 

risker. Det genomfördes inte heller några systematiska mätningar av IT-

kostnaderna, vilket innebär att det inte gick att mäta förväntade kostnads-

besparingar och kostnadseffektivitet i genomförda förändringar.  

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan för revisionsprojektet är: 

 

Finns det ett samlat grepp om IT-verksamheten inom landstinget så att 

styrning och kostnadseffektivitet främjas?  

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 

 Hur har landstingsstyrelsen utvecklat och samordnat den centrala 

styrningen av IT-verksamheten? 

 Är roller och ansvar mellan LS (SLL IT) och nämnder/styrelser 

tydliga och accepterade i organisationen? 

 Har nämnder/styrelser parallella IT-organisationer och hur påver-

kar det effektiviteten på total nivå? 

 Har landstingsstyrelsen en löpande uppföljning av i vilken mån be-

slutade besparingar uppnåtts? Finns analys av orsaken till avvi-

kelse? 

2.3 Avgränsning 
Granskningens fokus är landstingsstyrelsens styrning av IT-verksamheten 

genom landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och SLL IT. 
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Följande enheter har berörts i granskningen, såtillvida att deras synpunkter 

har tagits in för att verifiera styrkedjor och tydligheten i ansvar och roller. 

 Karolinska Universitetssjukhuset, 

 Danderyds sjukhus AB, 

 Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN), 

 Trafikförvaltningen  

 Locum AB. 

 

Granskningen av konsolideringsarbetet och uppnådda besparingar har 

främst berört SLL IT. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 Landstingsstyrelsen beslutade 2008-12-02 om ny landstings-

gemensam IT-organisation (LS 0810-0997). Av beslutet framgår bl. a. 

att de övergripande målen i landstingets IT-strategi är att öka effekti-

viteten och underlätta samverkan. Samordningspotentialen uppskatta-

des i ärendet till ca 220 mnkr/år i minskade kostnader. 

 Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy 

inom Stockholms läns landsting beslutade av fullmäktige 2012-03-20 

(LS 1109-1224). Enligt dessa ska en övergripande styrning etableras 

för strategisk IT för att hantera beroenden mellan aktörerna och säker-

ställa verksamhets- och patientnytta. Av policyn framgår vidare att det 

är landstingsstyrelsen som ansvarar för samordning av IT-arbetet 

inom landstinget genom att utarbeta en struktur för IT-styrning. 

 I landstingsfullmäktiges budget för 2013 klargörs det att SLL IT till-

sammans med samtliga verksamheter, med stöd från landstingslednin-

gen, ska arbeta mot en ökad samordning och effektivitet inom IT-

området. Rollen för SLL IT ska renodlas till att bli leverantör av IT-

tjänster till kunder inom landstinget. Det anges även i budget 2013 att 

landstingsstyrelsens ansvar för ”ägarstyrning” av SLL IT ska tydlig-

göras och särskiljas från uppdragsstyrningen från kunderna. 

2.5 Metod 
I granskningen ingår dokumentstudier som syftar till att följa upp hur 

landstingsövergripande beslut och mål har implementerats och hanterats 

avseende landstingets IT-funktioner. I huvudsak har granskningen utgått 

från de dokument som utgör bedömningsgrunder enligt ovan. 

 

Intervjuer har genomförts med åtta nyckelpersoner med olika ansvarsposit-

ioner inom IT-området. Skriftliga frågor skickades ut till 15 personer varav 

nio har svarat. Svarsbortfallet för enkäterna har kunnat kompenseras med 

de genomförda intervjuerna. 

 

Granskningen har genomförts av Mikael Lundén (projektledare) och Max  

Eliasson, revisionskontoret samt Jon Arwidson och Magnus Olson-

Sjölander, PWC. 
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3. Den centrala IT-styrningen 

Landstingsstyrelsen har ansvar för övergripande samordning av strategisk 

IT och beredning av beslutsunderlag till fullmäktige. Landstingsstyrelsens 

förvaltning (LSF) har det överordnade ansvaret för IT-frågor på tjänste-

mannanivå. I resultatet av revisionens enkät framkommer att det är oklart 

hur landstingets centrala styrning av IT sker. Även i de genomförda inter-

vjuerna ligger tyngdpunkten i de upplevda problemen på brister i samord-

ning styrning och hur beslut tas i IT-frågor. Det upplevs inte vara tydligt 

hur olika beslutsprocesser, forum, roller och mandat förhåller sig till 

varandra på ett övergripande plan för hela landstinget. Det framkommer 

vidare av intervjuerna att den centrala styrningen i första hand avser re-

spektive förvaltning och inte i tillräckligt hög grad styr och samordnar IT-

frågor i ett landstingsövergripande perspektiv. 

 

Flera åtgärder i positiv riktning har dock vidtagits sedan revisionens 

granskning 2010. I mars 2012 antog fullmäktige Strategi för arbete med 

IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns 

landsting”4 där följande ansvarsuppdelning har fastslagits:  

 Landstingsstyrelsen har ansvar för informationssäkerhet och övergripande 

samordning av strategisk IT. 

 Landstingsstyrelsen ansvarar genom SLL IT för leverans av beställda tjäns-

ter och IT-teknik på uppdrag av verksamheterna. 

 HSN ansvarar för invånartjänster och branschinfrastruktur. 

 Vårdproducenterna ansvarar för kliniskt IT-stöd.  

 

Det innebär att det nu finns styrande dokument som tydliggör övergri-

pande ansvarsområden mellan HSN, landstingsstyrelsen, SLL IT samt 

vårdproducenterna avseende IT. Dokumentet berör vården men inte övriga 

verksamheter inom SLL såsom trafikförvaltningen och Locum. Av policyn 

klargörs att det är landstingsstyrelsen som ansvarar för samordning av IT-

arbetet inom landstinget. 

 

Landstingsdirektören har sedan 2011 tagit initiativ till olika åtgärder som 

syftar till att förtydliga styrningen av IT. Bland annat har följande genom-

förts.  

 

1. Inrättandet av samverkansforumet RSIT under 2011 för vårdens förvalt-

ningar5 för att hantera vårdgemensamma IT-system. Forumet saknar for-

mellt beslutsmandat, vilket är i linje med den av landstingsfullmäktige fast-

ställda strategin för eHälsa och IT-frågor6. Beslut tas i stället i samverkan 

mellan förvaltningschefer och enligt de beslutsmandat som följer av dele-

gationsordningen för respektive organisation. 

                                                      

 
4 LS1109-1224 

5 LS1110-1386 

6 LS1109-1224 
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2. En utredning genomfördes i oktober 2012 avseende IT-sourcing för lands-

tingsägd vård inom landstinget7 vilken poängterar behov av att utveckla en 

strategi för en optimal kombination av externa och interna IT-leverantörer. 

3. En utredning genomfördes i mars 2013 avseende SLL IT:s roll i lands-

tinget8 som rekommenderar en samordnad leverans av valda delar av IT 

(bl. a. för applikationsdrift) inom landstinget för att optimera effektiviteten 

genom att tydliggöra SLL IT:s roll och mandat.  

4. Utredning/diskussion pågår kring behovet av en samlad styrning av IT 

inom landstinget, bland annat om att SLL IT skulle kunna få ett ansvar för 

applikationsdrift utöver det nuvarande ansvaret för drift och infrastruktur. 

 

RSIT har etablerat en s.k. förvaltningsobjektsarkitektur (FOA9) för vårdens 

IT-stöd med målet att IT-stödet inom vården ska ha förvaltningsmodellen 

pm310 införd under 2014. Syftet med införandet är att tydliggöra beslut om 

utveckling och förvaltning för att uppnå en affärsmässig förvaltning och 

vidareutveckling av respektive objekt. En FOA styrgrupp ska inrättas be-

stående av sjukhusdirektörerna, biträdande förvaltningschefen för LSF, 

SLL IT-direktören samt direktören för HSF. 

 

Det har uttryckts i granskningens enkätsvar och efterföljande intervjuer att 

det finns ett behov att på vissa punkter förtydliga den övergripande sam-

ordningen och styrningen av IT. Bland annat är det oklart vilket organ som 

ska besluta i IT-relaterade frågor och hur de övergripande styrdokumenten 

ska implementeras och följas upp i landstinget. I sammanhanget kan näm-

nas att LSF har tagit upp frågan om ”Förstärkt samordning och styrning av 

landstingets IT-verksamhet” vid två tillfällen (senast den 19 november 

2013). Ärendet kommer efter samråd med ordförande i LS att tas upp i 

mars 2014 i landstingsstyrelsen.  

 

SLL IT har idag inte något mandat att ta ansvaret för mer verksamhetsnära 

förvaltning enligt styrmodellen. De intervjuade menar att SLL IT idag 

betraktas, inom landstinget, som en extern IT-leverantör utan mandat att 

verka för en samordnad IT-leverans inom landstinget. Ett annat problem är 

att HSN har dubbla roller såtillvida att man är leverantör/utförare av olika 

IT-tjänster och samtidigt är beställare av IT-tjänster inom sjukvården. Vi-

dare har HSN en roll som leverantör av branschinfrastruktur till både de 

privata vårdgivarna och till landstingets egna vårdgivare. 

 

  

                                                      

 
7 LS1210-1354 

8 Revisionen har tagit del av slutrapporten daterad 2013-03-11 

9 FOA, Förvaltningsobjektsarkitektur är ett begrepp inom SLL som används för att 

tydliggöra hur förvaltningsmodellen pm3 ska införas 

10 pm3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera förvalt-

ningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av 

pm3 fastställs bland annat beslutsmandat, beslutsfora, ansvarsroller samt priori-

terings- och uppföljningsprinciper. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=PM3&action=edit&redlink=1


  
 

Revisionskontoret 2014-01-30  

 

7 

 

 

Revisionens bedömning 
Revisionen konstaterar att ett förtydligande av ansvaret för centrala delar 

av IT-frågorna inom landstinget har skett sedan 2010, framförallt genom 

den av fullmäktige beslutade strategin för arbete med IT-frågor och eHälsa 

samt genom inrättandet av RSIT. Besluten har skapat förutsättningar för 

styrning och samordning av IT inom landstinget, framförallt inom vården 

där det övergripande ansvaret för IT förtydligats. Det är dock tydligt att 

RSIT inte har något beslutsmandat och att respektive förvaltning äger slut-

giltig beslutsrätt avseende inriktningar. Däremot är det otydligt hur styr-

ningen av IT sker på nivån ovanför RSIT, dvs. inte bara för vårdverksam-

het utan för hela SLL:s verksamhet. 

 

Samordning genom RSIT sker och flera initiativ har tagits t.ex. kring om-

rådet förvaltningsobjektsarkitektur för att skapa samsyn kring IT inom 

vården. En liknande samordning kring IT-frågor inom landstinget som 

helhet saknas dock.  

 

Revisionen bedömer att det till stora delar kvarstår arbete med att bryta ner 

fullmäktiges styrdokument11 till praktiskt genomförbara handlingsplaner 

och att göra dessa kända i hela organisationen.  

 

Vidare anser revisonen att följderna av HSN:s roll som både beställare och 

utförare av IT-tjänster behöver analyseras. Detta kan exemplifieras med 

HSN:s roll att tillhandahålla viss systeminfrastruktur ska utföras konkur-

rensneutralt i förhållande till de privata vårdgivarna och till landstingets 

egna vårdgivare. 

 

Revisionen anser att det är angeläget att frågan om en utvecklad samord-

ning och styrning diskuteras och förankras på politisk nivå, då den berör 

alla delar av verksamheten inom SLL. Revisionen noterar att LSF vid två 

tillfällen har fört upp frågan kring samordning och styrning av landstingets 

IT-verksamhet till diskussion med ordföranden i LS. Revisionen anser att 

det är angeläget att frågan blir behandlad av landstingsstyrelsen av flera 

skäl, bl.a. att det i landstingsfullmäktiges beslutade budget för 2013 fram-

går att …”landstingsstyrelsens ansvar för ägarstyrning av SLL IT ska tyd-

liggöras och särskiljas från uppdragsstyrningen från kunderna”. 

 

4. Styrning av IT-organisationer i förvalt-
ningar och bolag 

I fullmäktiges Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt i den 

beslutade IT-policyn för SLL har en viss ansvarsuppdelning fastslagits (se 

avsnitt 6). Likaså fastställer IT-strategin att leveranser av IT-tjänster ska 

bedrivas på det mest kostnadseffektiva sättet och att de ska konkurrensut-

sättas. Förändringar avseende styrning av IT i en organisation av SLL:s 

storlek tar dock tid. 

                                                      

 
11 LS1008-0727, LS1109-1224 
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Flera förvaltningar och bolag har egna interna IT-organisationer. Det inne-

bär att det finns flera parallella IT-organisationer förutom SLL IT inom 

SLL. Omfattningen och leveransen från dessa IT-organisationer skiljer sig 

åt från fall till fall. Vissa förvaltningars/bolags IT-organisationer har ren 

beställarkompetens, vissa har verksamhetskompetens och vissa har egen 

IT-driftverksamhet. Enkätsvaren visar att en otydlighet upplevs i hur styr-

ningen ska ske av IT inom SLL. Enligt de intervjuade personerna har ingen 

analys genomförts av om leveransen från respektive IT-avdelning är kost-

nadseffektiv.  

 

Den nuvarande uppsättningen av IT-organisationer förefaller vara ett resul-

tat av såväl aktiva beslut som en konsekvens av historiska arbetsformer. 

Av granskningen framkommer att det i många av förvaltningarna och bo-

lagen finns en god ”lokal” IT-styrning men att samordning och koncernö-

vergripande styrning saknas mellan förvaltningar/bolag. Likaså framkom-

mer det i intervjuerna att ingen uttalad övergripande strategi avseende 

samordning i relation till SLL IT och de olika förvaltningarnas IT-

avdelningar är framtagen. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att det finns förutsättningar för att skapa en övergri-

pande kostnadseffektiv IT-organisation inom SLL. De planerade uppdra-

gen och åtgärderna som pågår kan skapa tydligare förutsättningar för en 

kostnadseffektiv IT-organisation för SLL.  

 

Revisionen konstaterar att flertalet IT-organisationer och avdelningar inom 

SLL styrs och verkar utan uttalad samordning sinsemellan. Revisionen 

menar att det faktum att det finns flera IT-organisationer inom landstingets 

bolag och förvaltningar med olika innehåll och uppgifter till del är en ef-

fekt av att samordningen av IT inom landstinget inte varit tillräckligt tyd-

lig. En övergripande styrning och samordning av resurser, kompetensut-

veckling, leveranser etc. skulle med stor sannolikhet ha positiva effekter på 

IT-kostnader likväl som kvalitet i form av bättre och mer ändamålsenliga 

IT-lösningar för landstinget.  

 

Förtydliganden avseende ansvar och samverkansformer har genomförts 

bland annat genom de nya styrdokument som fastställts av fullmäktige. 

Revisionen ser dock att det kvarstår ett arbete med att implementera de 

olika principerna12 i landstingets styrdokument13 och att skapa former för 

uppföljning av implementering och efterlevnad. En utvecklad uppföljning 

från central nivå skulle ge förutsättningar för att löpande identifiera pro-

blem och förbättringsområden vad gäller ansvarsfördelning och behov av 

ytterligare samordning och styrning.   

 

                                                      

 
12 LS1008-0727, LS1109-1224 

13 LS1008-0727, LS1109-1224 
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5. Gränssnitt mellan SLL IT och övriga 

verksamheter  

Granskningen visar att det finns oklarheter kring SLL IT:s roll som leve-

rantör av IT-tjänster då även andra verksamheter inom förvaltningar och 

bolag levererar IT-tjänster. Detta framkommer tydligt både i enkätsvaren 

och i de intervjuer revisionen genomfört med lokalt ansvariga för IT-

samordning, styrning och utveckling.  

 

Enligt Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa inom Stockholm läns 

landsting ska SLL IT sträva efter: 

 att vara leverantör av IT-tjänster till förvaltningar, helägda dotter-

bolag och, i vissa fall, privata vårdproducenter som levererar vård 

inom SLL, 

 en verksamhetsnära förvaltning som knyts närmare kunderna för 

att säkerställa verksamhetsdriven utveckling, 

 en renodlad finansiering så att alla tjänster är finansierade av av-

gifter.  

 

Av granskningen framgår att SLL IT:s ansvarsområden, enligt ovan, till 

viss del är kända men att innebörden av en verksamhetsdriven utveckling 

är oklar. Det finns en osäkerhet kring SLL IT:s mandat kopplat till den 

verksamhetsnära IT-utvecklingen. Detta tolkas olika av de intervjuade och 

leder till att det blir otydligt vad SLL IT ansvarar för. Vissa menar att SLL 

IT bara ska tillhandhålla drift och infrastruktur medan andra hävdar att 

även mer verksamhetsnära förvaltning kan ske inom ramen för SLL IT:s 

verksamhet. De intervjuade pekar också på en otydlighet i målet att SLL 

IT ska sträva efter att knyta verksamhetsnära förvaltning närmare kunderna 

samtidigt som t.ex. vården bygger upp organisationer kring eHälsa som 

kräver IT-kompetenser, t.ex. IT-arkitekter.  

 

Kompetensöar med likvärdig kompetens har byggts upp inom de olika för-

valtningarna och bolagen. IT-arkitekter finns idag t.ex. inom HSF och SLL 

IT utan att någon egentlig samordning sker avseende t.ex. kompetensut-

veckling och erfarenhetsutbyte. Dock har arbetet med modellen pm3 inne-

burit att en plan för att starta ett utvecklingsarbete har utarbetats och beslu-

tats av de olika aktörerna inom vården och SLL IT. Ett flertal IT-system är 

inkluderade i planen och under 2013 och 2014 planeras utvecklingsarbetet 

bli omsatt i praktiken. Syftet är att förbättra samordningen och skapa en 

affärsmässig förvaltning av de olika systemen.  

 

Den tidigare funktionen Koncernövergripande IT-samordning (KITS) som 

fanns år 2010 har lagts ner och RSIT har delvis ersatt denna funktion. 

KITS hade också ansvaret för att ta fram planen för pm3 i landstinget vil-

ket övertagits av RSIT.  

 

Revisionens bedömning  
Fullmäktiges beslut 2012 avseende ”Strategi för arbete med IT-frågor och 

eHälsa inom Stockholm läns landsting” har på ett övergripande plan tyd-

liggjort ansvar och inriktning inom landstinget. Revisionen konstaterar 

dock att vissa inriktningsmål i strategidokumentet avseende SLL IT tolkas 

olika. SLL IT:s mandat kopplat till verksamheterna inom SLL behöver 

tydliggöras, dels i vilken utsträckning SLL IT ska sköta IT-driften inom 
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hela landstinget, dels vad gäller SLL IT:s ansvar kopplat till den verksam-

hetsnära utvecklingen. Även fora för ökat erfarenhetsutbyte mellan liknade 

kompetenser inom olika delar av SLL kan främja verksamhetsutvecklingen 

som helhet. 

 

6. Uppföljning av IT-kostnader 

Landstingsstyrelsen beslutade i december 2008 om ny landstingsgemen-

sam IT-organisation14 där det bl.a. framgick att de övergripande målen i 

landstingets IT-strategi var att öka effektiviteten och underlätta samverkan. 

Samordningspotentialen uppskattades i ärendet till ca 220 mkr/år i mins-

kade kostnader. Uppföljning mot detta mål saknas.  

 

Intervjuer och enkätsvar ger en enhetlig bild av att uppföljning avseende 

IT-kostnader i landstinget endast görs i den ordinarie kostnadsuppföljning-

en. Det saknas tydligt definierade krav på en utvecklad IT-kostnadsupp-

följning. Inte heller sker det någon sammanställning och uppföljning av 

landstingets totala IT-kostnader.  

 

Enligt vad som framkommit av intervjuerna saknas det en samlad budget-

planering och uppföljning av de olika IT-investeringar som genomförs 

inom landstinget. En ekonomisk uppföljning av respektive investering görs 

dock ibland på nämnd/styrelsenivå. Intervjuerna visar vidare att landstinget 

skulle behöva en modell för att fördela de nyttor eller mervärde som upp-

står i en annan verksamhet än den som genomför investeringen. Ett exem-

pel som tagits upp av de intervjuade är nyttan vid konsolidering av SLL 

IT:s datahallar där SLL IT investerade i konsolideringen medan den di-

rekta nyttan tillföll andra förvaltningar och bolag.  

 

I likhet med vad som konstaterades i 2010 års granskning saknas det fort-

farande en systematisk landstingsövergripande kostnadsuppföljning avse-

ende IT-kostnader. Det medför att det t.ex. inte går att se hur de olika IT-

avdelningarnas varierade leveranser av IT påverkar kostnaden på total 

nivå. Detta rör såväl kostnaden för utveckling av applikationer som för-

valtning och support. Av granskningen framgår också slutligen att det inte 

genomförs några landstingsövergripande riskanalyser för IT-

verksamheten. 

 

Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att IT-relaterade kostnader och investeringar behöver 

följas upp i större omfattning för att möjliggöra relevanta analyser inom 

SLL. 

 

Revisionen konstaterar att IT-investeringar inte medför någon särskild 

återrapportering där t.ex. förväntade nyttor och rationaliseringar redovisas. 

Vidare anser revisionen att landstinget behöver utveckla en modell för att 

omfördela budgetmedel och för att följa upp de nyttor som skapas genom 

investeringar som exempelvis konsolideringen av SLL IT:s datahallar.  

 

                                                      

 
14 LS 0810-0997 
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Revisionen menar också att landstingsstyrelsen ännu inte fullt ut har gjort 

någon uppföljning av beslutet i december 2008 om förväntade samord-

ningsvinster i och med inrättandet av SLL IT. Utan en så kallad ”baseline”, 

som beskriver vad IT kostar i landstinget innan en förändring, är det svårt 

att följa hur IT-kostnaderna utvecklas och inom vilka områden priorite-

ringar ska göras. Detta gör det även svårt att följa upp effekterna av sam-

ordningspotentialen vid förändringar. En god nulägesbild avseende kost-

naderna för IT behöver tas fram. 

 

Vidare kan revisionen konstatera att riskanalyser avseende IT behöver 

genomföras på landstingsövergripande nivå. 

 



 

 

Kort om rapporten 
Landstingsfullmäktige antog under 2012 en strategi för 

arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-
policy. Ett flertal ytterligare åtgärder behöver vidtas för 

att styrningen och uppföljningen av IT-verksamheten 
ska fungera optimalt och för att landstinget ska uppnå 
önskade effektivitetsvinster. Det är fortfarande otydligt 

hur landstinget samordnar och styr IT-frågorna som 
helhet. Flera förvaltningar och bolag har skapat sina 

egna modeller för styrning av IT. Detta har lett till olika 
tolkningar av roller, begrepp och beslutsmodeller vilket 
försvårar kommunikation och samverkan. Enligt revis-

ionen bör landstingsstyrelsen tydliggöra vad IT-
strategin och IT-policyn innebär för förvaltningar och 

bolag. Även den övergripande modellen för styrning av 
IT-området, behöver klargöras.  

 


