
 
 
 
 
 
 

Försörjning av el, vatten, värme m.m. 

 
Granskningens resultat 

En uppföljande granskning visar på samma 
brister som de granskningar som genomför-
des år 2011 och 2014 (nr 8/2011 och 
9/2014). Landstingsstyrelsen har inte säker-
ställt en tillräcklig styrning och kontroll över 
den tekniska försörjningen av el, vatten, 
värme, kyla avlopp, gas m.m. till landstingets 
fastigheter. Revisorernas slutsats bygger på 
följande iakttagelser: 

 

 Det finns ingen dokumenterad styr-
modell för beslut om prioriteringar 
och åtgärder för den tekniska för-
sörjningen av landstingets fastighe-
ter. I praktiken beslutar landstings-
styrelsen om prioriteringarna för sä-
kerheten för den tekniska försörj-
ningen i samband med sitt beslut om 
investeringsplan för landstingets fas-
tigheter. Landstingsstyrelsens prio-
riteringar i investeringsplanen utgår 
från en plan, Säker försörjning av lä-
nets sjukhus, som landstingsstyrelsen 
beslutade om i december 2015. I 
samband med beslutet av invester-
ingsplanen gör landstingsstyrelsen 
ingen förnyad riskanalys eller be-
dömning av vilka konsekvenser inve-
steringsplanen får för den tekniska 
försörjningen eller för landstingets 
verksamheter. 

 

 Det finns ingen modell för hur 
landstingsstyrelsen ska fånga in verk-
samheternas behov av teknisk för-
sörjning och vilka prioriteringar som 
verksamheterna önskar när det gäller 
kontinuiteten i den tekniska försörj-
ningen. På tjänstemannanivå är dia-
logen mellan basenhet fastighet och 
verksamheterna i huvudsak informell 
och inte systematiskt dokumenterad. 

 

 Landstingsstyrelsen har inte beslutat 
om några mål eller någon uppfölj-
ningsbar ambitionsnivå för den tek-
niska försörjningen av landstingets 
fastigheter. Landstingsstyrelsen har 
heller inte beslutat om några regler 
eller rutiner för hur olika system ska 
testas eller kontrolleras. 

 

 Landstingsstyrelsen har ingen regel-
bunden uppföljning av statusen på 
systemen för den tekniska försörj-
ningen av landstingets fastigheter 
och vilka risker denna status medför 
för verksamheterna . Landstingsstyr-
elsen har inte heller följt upp i vilken 
grad de tekniska systemen testas och 
kontrolleras. 

 
Med anledning av granskningen iakttagelser 
rekommenderar revisorerna landstingsstyrel-
sen att i samverkan med berörda nämnder ta 
fram ett förslag till fullmäktige om en modell 
för styrningen av den tekniska försörjningen 
av landstingets fastigheter. Revisorerna läm-
nar också en flera andra rekommendationer 
om hur landstingsstyrelsen kan utveckla sin 
styrning och kontroll av den tekniska försörj-
ningen av fastigheterna. I rapporten ”För-
sörjning av el, vatten, värme m.m.” (nr 
5/2017) finns mer uppgifter om rekommen-
dationer, iakttagelser m.m.. 
 
Rapport: ”Försörjning av el, vatten, värme m.m.”. 

För ytterligare information kontakta Richard Nor-
berg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten 
finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan 
även beställas från landstingets revisionskontor. 
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