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Intern kontrollplan: Risker som ska övervakas  

Åtgärdslista: Risker som ska åtgärdas (reduceras, elimineras, spridas, accepteras)  

Riskområden Risk- och konsekvensbeskrivning Vald plan/lista 

Verksamhet/processer 1. Bristande framdrift i planeringsuppdraget 
 
Riskbeskrivning 
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. 
 

Intern kontrollplan 

2. Handläggning tillsyn 
 
Riskbeskrivning 
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. 

Intern kontrollplan  

 

 3. Genomförande av grunduppdraget  
 
Riskbeskrivning 
Den fortsatt stora ärendevolymen avseende bygglovsärenden gör att risken för att det blir kö 
fortsatt finns. En ansträngd situation inom tillsynsverksamheten begränsar till del också 
handlingsutrymmet för omprioritering inom verksamheteten. Risk finns då att delar av 
grunduppdraget inte kommer då att klaras av. Viktigt att förvaltningen betraktar hela 
byggverksamheten i arbetet med att effektivisera processer genom förändrade arbetssätt och 
digitalisering av tjänster. 
 

Åtgärdslista  
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 4. PSI-direktivet, öppna data 
 
Riskbeskrivning 
PSI-direktivet är ett EU-beslut som kommer att fattas om vilka värdefulla offentliga datamängder 
som länder kommer behöva öppna. 

Lantmäteriet har tagit fram en rapport till regeringen om hur det skulle kunna göras, vilka 
datamängder, finansiering osv. Eftersom kommunerna är stora producenter av grunddata till 
dessa datamängder så kommer slutlig finansieringslösning påverka vår möjlighet att resurssätta 
och hålla kvalitet. Om grunddata har dålig kvalitet undergräver den hela den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen. Om alla kommuner själva behöver budgetera för den kostanden, i 
konkurrens med skola och omsorg t.ex., så finns stor risk att kvaliteten rasar på grunddata. Vi är 
därför måna om en vettig finansieringsmodell.  Lantmäteriet har föreslagit finansiering genom 
omfördelning (offentliga organisationer som köper data idag kommer få mindre anslag 
motsvarande dataköpen) och ett tillskott på medel för resten av kostnaderna. Beräknad 
samhällsnytta för förändringen är 10 miljarder. Kostnader uppstår på många olika platser men för 
kommunkollektivet uteblir intäkter för ca 140 miljoner. 

 

Åtgärdslista  

Ekonomi/ägare 5. Tillämpning ny taxa   
 
Riskbeskrivning 
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. 

 

Intern kontrollplan  

Personal/medarbetare 6. Otakt i digitalisering mellan stat och kommun   
 
Riskbeskrivning 
Boverket driver frågan om digitaliseringen av planprocessen. Under hösten har Boverket beslutat 
om föreskrifter för planbestämmelser som börjar gälla den 1 januari 2022.  Några farhågor är att 
tekniken inte finns i nuläget. Det råder oklarheter i hur digitala detaljplaner ska arkiveras. Kan 
finnas behov av att ställa om arbetet inför detaljplaner som ska starta 2021, kommer ta mycket tid 
och resurser i anspråk. 

Åtgärdslista 

7. Kompetens inom digitalisering/digital teknik 
 
Riskbeskrivning  
Nya digitala verktyg kräver god kompetens och helhetssyn avseende hur verktyg och process 
hänger ihop. Bristande helhetssyn kan ge upphov till kvalitetsbristkostnader i det vardagliga 
arbetet. Ett dåligt nyttjande av stadens digitala system riskerar att dra ner nödvändig 
utvecklingstakt inom förvaltningens olika verksamheter. 

Åtgärdslista 

 


