
 
 
 
 
 
 

Granskning av upphandlingsverksamhet 

 
Saknas styrning och uppföljning 

Denna uppföljande granskning visar att 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden inte har vidtagit åtgärder för att 
rätta till brister som revisorerna uppmärk-
sammat i tidigare granskningar inom upp-
handlingsområdet. Revisorernas slutsats är 
att landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning 
och kontroll över upphandlingsverksamhe-
ten. 
 

 Det finns inte regler eller riktlinjer 
som tydliggör hur landstingsstyrels-
ens upphandlingsenhet och övriga 
verksamheter ska samverka vid upp-
handlingar. Det finns exempelvis 
inget dokumenterat uppdrag om vil-
ket stöd som upphandlingsenheten 
ska ge till verksamheterna eller vilka 
upphandlingar som bör prioriteras. 
Det finns heller inga regler om vilka 
krav som ställs på de verksamheter 
som ska genomföra upphandlingar.  

 

 Landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden har inte följt upp 
hur upphandlingsverksamheten fun-
gerar inom deras ansvarsområden. 

 
Revisorerna konstaterar att avsaknaden av 
styrning och kontroll från landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden medför 
betydande risk att upphandlingsfrågorna 
inom deras ansvarsområden inte hanteras på 
ett bra sätt. Mot bakgrund av att problemen 
har uppmärksammats i flera tidigare gransk-
ningar är det angeläget att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden skynd-
samt vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att 
stärka sin styrning och kontroll över områ-
det. 

 

Revisorerna lämnar följande rekommen-
dationer: 
 

 Lämna förslag till fullmäktige om en 
upphandlingspolicy som reglerar hur 
landstingsstyrelsen och nämnderna 
ska samverka i upphandlingar. 

 Med utgångspunkt av fullmäktiges 
policy bör landstingsstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden besluta 
om riktlinjer och regler för upphand-
lingsverksamheten inom sina an-
svarsområden. 

 Landstingsstyrelsen bör efter dialog 
med övriga nämnder besluta om ett 
uppdrag för upphandlingsenheten 
med uppgifter om vilken service och 
vilka tjänster som ingår i uppdraget. 
Av uppdraget bör det framgå vilka 
upphandlingar som enheten ska prio-
ritera. 

 Med hjälp av kontroller och uppfölj-
ning bör landstingsstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden säker-
ställa att regler och rutiner inom upp-
handlingsområdet följs. Med jämna 
mellanrum bör styrelsen och nämn-
den också utvärdera om samverkan 
mellan upphandlingsenheten och 
verksamheterna fungerar tillräckligt 
bra. Landstingsstyrelsen bör även 
med jämna mellanrum utvärdera hur 
upphandlingar blir genomförda inom 
fastighetsområdet och inom IT-
området. 

 
 
Rapport: ”Granskning av upphandlingsverksam-
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