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Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021   Bilaga 2 

 

 

Verksamhetsrisker  
 

Riskområden Benämning risk Beskrivning av risk  Risknivå 
(sannolikhet/ 

konsekvens) 

Ansvar  Hantering av risk  Uppföljning  

Verksamhet/ 

processer 

Bristande framdrift i 
planeringsuppdraget 

För att komma fram i 
stadsutvecklingsuppdraget krävs 
samverkan, framför allt mellan de 
planerande förvaltningarna. Men 
grunduppdragen och målen för de 
planerande nämnderna, liksom 
finansieringen av verksamheten, ser 
olika ut, vilket kan leda till olika 
prioriteringar hos förvaltningarna. 
Detta kan medföra att 
samordningen brister mellan såväl 
prioritering som resurssättning av 
projekt och uppdrag och därmed 
kan framdriften i projekt påverkas. 
En ytterligare konsekvens är att 
arbetsmiljön kan påverkas negativt 
då det riskerar att uppstå otydlighet i 
mandat och roller. 

3x4 FC Reducera  

• Utveckla det 
förvaltningsövergripande arbetet 
med prioriteringar i 
verksamhetsplaneringsverktyg-et 
Strategisk produktionsplan 
avseende planering i tidiga 
skeden och strategier, såsom 
översiktsplan, åtgärdsvalstudier, 
och preciseringar av 
översiktsplan såsom olika 
strategier. 

• Enhetschefer från 
stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret, trafikkontoret, 
park- och naturförvaltningen, 
kretslopp och vatten, 
lokalförvaltningen och 
lokalsekretariatet har ett uppdrag 
från AC+ avseende samarbetet 
mellan förvaltningarna inom hela 
kedjan övergripande planering, 
detaljplanering till genomförande. 

Delårsrapport 
augusti, december  
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Riskområden Benämning risk Beskrivning av risk  Risknivå 
(sannolikhet/ 

konsekvens) 

Ansvar  Hantering av risk  Uppföljning  

Inom ramen för uppdraget ska en 
aktivitetsplan för 2021 och 2022 
tas fram. Aktiviteterna kommer 
främst hantera ledarskap med 
fokus på samarbete. Uppdraget 
fokuserar även på strukturerad 
samverkan i befintliga processer.  

• Genomföra aktiviteter för ökad 
kunskap och förståelse mellan 
förvaltningarna såsom till 
exempel gemensamma 
utbildningar i GEM 3.0 

 

Verksamhet/ 
processer 

Handläggning tillsyn   Tillsynsarbetet på förvaltningen har 
sedan några år tillbaka en stor 
mängd ärenden att hantera. Det 
finns i nuläget inte tillräckligt med 
resurser för att hantera den mängd 
tillsynsärenden som förvaltningen 
har att hantera, både avseende 
ärenden från tidigare år och de 
ärenden som inkommer fortlöpande. 
Konsekvensen blir att ärenden med 
risker för enskild inte omhändertas 
och att kommunen inte lever upp till 
rätt nivå på tillsynen. 

4x4 AC Bygg  Reducera  

• Åtgärdsarbete är påbörjat med en 
handlingsplan som grund. 

• Översyn av arbetssätt och arbete 
med att omhänderta tidigare 
inkomna ärenden.  

• Inom ramen för budgetarbetet 
2021 har extra resurser tilldelats 
tillsynsarbetet för att möjliggöra 
arbetet med att omhänderta 
detta. 

 

Delårsrapport 
augusti, årsrapport  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi/ 
ägare  

Tillämpning ny taxa  Vid övergång till ny konstruktion av 
taxa finns det alltid en risk för att 
tillämpning och arbetssätt inte är 
fullt ut hanterade. Därtill finns en 
risk att en ny taxa ger upphov till 
negativa ekonomiska konsekvenser 
i förhållande till tidigare ekonomiska 
situation. 

2x4 AC VS Reducera  

• Fortsatt införandearbete som 
fortgår även efter införande och 
bygger på tidigare förberedelser. 

• Genom funktionell 
internredovisning möjliggörs 
uppföljning av ekonomiska 
konsekvenser. 

Delårsrapport 
augusti, årsrapport  

 



2020-11-26 
Ansvarig: Verksamhetsstyrning/Ekonomienheten 
 
 
 

3 
 

 

Risker för oegentligheter 
 

Riskområden Benämning risk Kontrollområden  Kontrollaktiviteter och åtgärder Ansvar  Uppföljning  

Upphandling/inköp Anvisning för inköp och 
upphandling följs ej. 

Rutiner  
Systemstöd  

Stickprov 
Information och utbildning 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport  

Delegationsordning  Beslut fattas av fel 
person/beslut 
återrapporteras inte till 
nämnd. 

Rutiner 
Mallar  
Nämndprotokoll 
 

Stickprov 
Kontroll avseende kännedom 
om delegationsordning och 
återrapporteringsskyldighet 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Representation  Riktlinjer för intern/extern 
representation följs inte. 

Rutiner 
Ekonomiska underlag 

Stickprov  AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Bisyssla Bristande redovisning av 
bisyssla.  

Dokumentation HR Kontroll vid 
medarbetarsamtal och 
nyanställning. 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Jäv  Jäv i beslutsfattande och 
handläggning. 

Riktlinjer  Granska kännedomen om vad 
som omfattas och vem. 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Attester  Att attestordningen inte är 
uppdaterad.   

Systemstöd 
Beslutsunderlag  

Stickprov 
Säkerställa att beslut från 
nämnd stämmer överens med 
attestträd. 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Leverantörsfakturahantering Kontroll av fakturor sker inte 
på rätt sätt. 

Anvisningar och rutiner 
Systemstöd 

Stickprov 
Information och utbildning 

AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

Avgiftsdebitering Fakturering sker utan 
kompletta underlag eller med 
fel taxa/grunder. 

Rutiner 
Mallar 
Riktlinjer 

Stickprov AC VS Delårsrapport 
augusti, årsrapport 

 

FC – Förvaltningschef 

AC – Avdelningschef 

VS – Avdelningen för verksamhetsstyrning 


