
 
 
 
 
 
 

Granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet 

 
Bakgrund 

En granskning år 2012 (nr 12/2012) visade 
att basenhet fastighet på egen hand genom-
förde upphandlingar inom fastighetsområdet 
värderade till hundratals miljoner kronor. 
Varken landstingsstyrelsen eller landstingsdi-
rektören fattade beslut i upphandlingarna. 
Granskningen visade att det saknades do-
kumenterade rutiner för hur upphandlingar 
inom fastighetsområdet skulle genomföras 
och hur fastighetsförvaltningen skulle han-
tera frågor om jäv och oberoende i samband 
med upphandlingar.  
 
Revisorerna bedömde att det fanns risk för 
att beslutsordningen i upphandlingarna inte 
överensstämde med kommunallagens be-
stämmelser. Revisorerna såg även risker med 
hanteringen ur ett interkontrollperspektiv.  
 

Iakttagelser i 2014 års granskning 
En positiv iakttagelse är att landstingsstyrel-
sen år 2014 beslutat om en delegations-
ordning som reglerar landstingsdirektörens 
befogenheter att fatta beslut i upphandling-
ar. Direktören har i sin tur beslutat om en 
vidaredelegationsordning inom styrelsens 
ansvarsområde.  
 
Vi har gjort ett stickprov av tre upphand-
lingar inom fastighetsområdet. Samtliga 
upphandlingar är beslutade år 2014. Vi har 
dels tittat på om upphandlingarna är beslu-
tade enligt landstingsstyrelsens delegations-
ordning. Vi har även tittat på upphandling-
arnas följsamhet till upphandlingslagstift-
ningen (LOU 2007:1091).  
 
Bedömningen är att två av upphandlingarna 
i huvudsak är genomförda i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen. I en av upp-
handlingarna har landstinget använt ett fel-
aktigt förfarande.  

 
Landstingsdirektören har fattat tilldelnings-
beslut i samtliga upphandlingar. Besluten är 
inte anmälda till landstingsstyrelsen. För en 
av upphandlingarna är det tveksamt om 
landstingsdirektören hade befogenhet att 
fatta tilldelningsbeslut. Det gäller en upp-
handling av ramavtal för köp av konsult-
tjänster. Enligt landstingsstyrelsens delegat-
ionsordning skulle styrelsen själv besluta om 
upphandlingar när kontraktsvärdet översteg 
10 miljoner kronor. En sammanställning 
från basenhet fastighet visar att inköpen från 
ramavtalet under föregående avtalsperiod 
uppgick till cirka 80 miljoner kronor. 
 
2014 års granskning visar att det fortfarande 
saknas dokumenterade rutiner för hur upp-
handlingar inom fastighetsområdet ska ge-
nomföras. Med detta menar vi rutiner som 
beskriver ansvarsfördelningen mellan fastig-
hetsförvaltningen och upphandlingsavdel-
ningen, rutiner för jäv och oberoendefrågor 
o.s.v. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer: 
 

 Att landstingsstyrelsens delegations-
ordning för beslut om upphandlingar 
följs och att beslut fattade på dele-
gation anmäls till styrelsen. 

 Att det finns dokumenterade rutiner 
för hur upphandlingar inom fas-
tighetsområdet ska genomföras. 

 
Rapport: ”Uppföljande granskning av upphandling-

ar inom fastighetsområdet”. För ytterligare informat-
ion kontakta Susanne Hellqvist, tel. 090-7857087. 
Den kompletta rapporten finns på landstingets hem-
sida www.vll.se men kan även beställas från lands-
tingets revisionskontor. 
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