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1 Inledning 

I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 
nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

• Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 
• Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 
• Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 
• Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 
• Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 
• Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 
riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämndens arbete med intern kontroll följer den kommunövergripande mall och tidsplan som tagits fram centralt 
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i kommunen. Denna modell har arbetats fram för att uppnå ett likartat och kommunövergripande arbetssätt när 
det gäller intern kontroll. Dokumentationen görs i det kommungemensamma systemet Stratsys. 

Byggnadsnämnden fastställer en intern kontrollplan för det kommande verksamhetsåret senast i november varje 
år. Den interna kontrollplanen gäller alla Bygg- och miljöförvaltningens verksamheter. Avstämningar med 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd görs inför beslut för att säkerställa att den interna kontrollen omfattar båda 
nämndernas verksamhetsområden. 

Uppföljning av arbetet med intern kontroll sker genom att en intern kontrollrapport över det gångna året tas 
fram och beslutas i Byggnadsnämnden. Beslut om den interna kontrollrapporten tas samtidigt som 
årsredovisningen i februari varje år. Efter beslut i Byggnadsnämnden återredovisas rapport och beslut i nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd. 

Basen i arbetet med intern kontroll är en verksamhetsövergripande riskanalys som görs och följs upp varje år i 
varje nämnd. Samtliga nämnder tilldelas ett antal kommungemensamma risker som alla ska granska inom 
områdena personal, ekonomi samt informationssäkerhet och administration. Men några av de 
kommunövergripande risker som identifierats är valbara för nämnderna beroende på nämndens verksamhet. 

Nämnderna lägger sedan till ett antal risker som är specifika för nämndens verksamhet. Grunden för den 
verksamhetsspecifika riskinventering och riskanalysen i denna internkontrollplan är de båda nämndernas 
grunduppdrag utifrån respektive nämnds reglemente. Men även kända riskområden som till exempel risk för 
mutor och jäv samt omvärldsbevakning i form av information om vad som hänt i andra kommuner är viktiga 
områden att ta med i arbetet. 

Dessa risker identifieras och analyseras efter sannolikhet och konsekvens. Nämnderna väljer sedan vilka risker 
som ska tas till den interna kontrollplanen. För respektive risk definieras befintliga kontrollmoment i 
verksamheten och vilka granskningsaktiviteter som planeras för att kontrollera att en rimlig grad av säkerhet 
uppnås. Den interna kontrollen svarar på frågan om de rutiner och kontroller vi har idag är tillräckliga, eller om 
det behövs förbättringar. Sammanlagt utgör alla dessa risker, kommungemensamma och nämndspecifika, samt 
planen för hur riskerna ska granskas, nämndens internkontrollplan. 
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2 Sammanfattning 

Nämndens internkontrollplan för 2022 baseras både på en kommungemensam samt en verksamhetsspecifik 
riskinventering och riskanalys. Kommunövergripande samt förvaltningsspecifika risker har identifierats och 
analyserats inom områdena personal, ekonomi, informationssäkerhet och administration samt verksamhet. 
Kommunövergripande risker har tagits fram centralt i kommunen av kommunledningen samt berörda 
specialister. En bruttolista med verksamhetsspecifika risker har tagits fram av förvaltningens samtliga chefer 
och stabspersoner och stämts av med både Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Samtliga risker har bedömts och prioriterats utefter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Baserat på 
denna riskanalys prioriteras och bestäms vilka risker som ska tas med i internkontrollplanen. För varje risk som 
tas till internkontrollplanen beskrivs de existerande kontrollmoment som utförs i det dagliga arbetet. Sedan 
anges vilka granskningsaktiviteter som planeras för att följa upp att kontrollerna i det dagliga arbetet fungerar 
och att avvikelser uppmärksammas Det är granskningsaktiviteterna som ger oss förutsättningar för att ha en 
”tillräcklig” internkontroll, som kommunallagen kräver och är en del i att driva arbetet med ständiga 
förbättringar. 

De kommungemensamma granskningarna i nämndens internkontrollplan gäller kommunövergripande risker 
som i de flesta fall berör samtliga nämnder. I de fall där risken inte finns inom nämndens verksamhet kan risken 
väljas bort. I Byggnadsnämndens fall gäller det kontanthantering som inte förekommer på förvaltningen. Inom 
området personal granskas  processen för avslut av behörighet och liknande vid avslut eller byte av tjänst. Inom 
området ekonomi granskas redovisning av representation samt debiteringsrutiner. Inom området 
informationssäkerhet och administration granskas inköp till belopp över 100 000 kronor, hantering av 
delegationsbeslut samt informationsöverföring till tredje land. 

De verksamhetsspecifika granskningar som planeras under 2022 syftar till att säkerställa kvalitet och väl 
fungerande processer samt rättssäkerhet. Granskning planeras av utbildning av personal när det gäller digital 
information i Kartsystemet samt att personalen genomgått utbildning om oegentligheter, mutor och jäv. Vidare 
planeras granskning av rutiner för beredskap av livsmedelskriser samt handläggningstid av bygglovsärenden. 
Slutligen ska kvalitet på myndighetsbeslut både för förvaltning och nämnder granskas samt följsamhet till 
verksamhetsplan och budget när det gäller planerad verksamhet. 
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3 Omvärldsanalys 

Konjunkturläget 
Bygg- och miljöförvaltingens verksamhet fortsätter att vara konjunkturkänslig, vilket skapar vissa utmaningar i 
planeringen av resurser. Lärdom från det gångna året med en pandemi är att läget kan skifta fort och 
verksamheten måste vara rustad och förberedd att ställa om utifrån nya förutsättningar. Framtiden kräver en 
flexibel och effektiv organisation med hållbar ekonomi som klarar förutsägbara och oförutsägbara händelser. 

Ny nationell strategi för en enhetlig och effektiv tillsyn inom Miljöbalkens område 
Förslag till en treårig nationell strategi för miljöbalkstillsynen presenteras av Naturvårdsverket under hösten 
2021 och föreslås gälla 2022-2024.  En ny nationell strategi förväntas öka förutsättningarna för att reglerna i 
miljöbalken följs bland annat genom att strategin inehåller nationella prioriteringar som alla inblandade 
myndigheter, inklusive kommunerna kraftsamlar kring. Ambitionen som uttrycks är att en ökad tydlighet gynnar 
en effektiv användning av  myndigheternas samlade resurser och kompetens, bidrar till en ökad likvärdighet i 
tillsynen och underlättar planering av tillsyn. Strategin kommer med all säkerhet att påverka inriktningen på den 
planerade tillsynen i kommunen. 
 
Ett nytt regelverk för bygglov är föreslaget 
Bygglovsutredningen som tillsattes 2020 har i juni 2021 överlämnat sitt slutbetänkande Ett nytt regelverk för 

bygglov till regeringen (SOU 2021:47). Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som skapar ett enklare, 
effektivare och mer ändamålsenligt regelverk och som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda 
intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder. I utredningen uttrycks att det finns ett 
stort behov av att reformera regelverket om lov och anmälan. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2023. 

Nationell målbild om en digital obruten samhällsbyggnadsprocess 
Ett stort antal nationella uppdrag och initiativ pågår för att  skapa förutsättningar för ett helt digitalt 
informationsflöde kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Information ska göras digitalt tillgänglig och 
återanvändbar i interna handläggningsstöd och olika interna och externa e-tjänster. Lagstiftningen kräver att 
digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital 
användning. Myndigheter ska också kunna utbyta digital information via en nationell informationsplattform och 
befintlig data och geodata ska tillgängliggöras som så kallad öppen data så långt det är möjligt. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 

Inför 2021 gjordes ett större arbete med omvärldsbevakning och en workshop med förvaltningens chefer och 
stabsmedlemmar med syftet att inventera och analysera verksamhetsspecifika risker. Inför 2022 har endast små 
justeringar gjorts jämfört med 2021. 

Arbetet med riskinventering och riskanalys av verksamhetsspecifika risker inför 2022 har skett stegvis först med 
förvaltningens ledningsgrupp och sedan med Byggnadsnämnden respektive nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 
En avstämning med båda nämnderna genomfördes i september. 

För samtliga risker som tas med i internkontrollplanen har en person tilldelats ansvar för att granskningen utförs 
enligt den plan som tagits fram. Uppföljning och avstämning av granskningarna sker kontinuerligt i första hand 
med verksamhetscheferna och de personer som ansvarar för granskningar. Resultatet av granskningarna följs 
upp och de eventuella fel och brister som identifieras tas om hand. Erfarenheterna från granskningarna används 
för att utveckla och förbättra förvaltningens arbetsprocesser. 
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5 Riskanalys 2022 

Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 

I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 
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Hög Medel Totalt: 12 
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12 9 8 7 2 

11 6 5 4 3 1 

6 6 
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Kritisk 

Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   2 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 3 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 4 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 5 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 
 

 7 Risk för okritisk 
tolkning av all digital 
information i 
kartsystemet avseende 
innehåll, aktualitet och 
noggrannhet. 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 8 Risk för påtryckningar 
utifrån / otillbörlig 
påverkan på personal 
och beslutsfattare 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

 9 Risk för bristande 
rutiner för beredskap för 
livsmedelskriser 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 10 Risk att 
handläggningstid för 
bygglovsärenden inte 
hålls 

4. Mycket vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 11 Risk att 
myndighetsbeslut inte 
håller tillräcklig kvalitet 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 12 Risk för bristande 
leverans av 
myndighetsuppdraget 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Personal   Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen har 
goda resultat för 
denna granskning 
vid tidigare år 

 Risk att 
förvaltningen 
saknar personal 
med 
rätt/tillräcklig 
kompetens 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Denna risk 
hanteras inom 
ramen för 
kompetensförsörjni
ng och 
verksamhetsplaner
ing. Inte prioriterad 
för granskning 
2022. 

 Risk att 
introduktion av 
nya medarbetare 
inte fungerar som 
tänkt. 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Det finns 
fungerande rutiner 
och checklistor för 
introduktion av nya 
medarbetare. Inget 
prioriterat områden 
för granskning 
inför 2022. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Stor konkurrens 
om kompetent 
personal 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen 
arbetar 
systematiskt med 
frågan i 
verksamhetsplan 
samt 
kompetensförsörjni
ngsplan. 
Naturligtvis är 
detta ett viktigt 
område som vi 
arbetar med, men 
inte i detta 
sammanhang. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 

Ekonomi   Kontanthantering 

  

Ingen 
kontanthantering 
på förvaltningen 
förekommer 

Informationssäke
rhet, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproc
esser och system 3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen har 
implementerat två 
verksamhetssyste
m. Fokus framöver 
på att utnyttja 
systemens 
möjligheter och 
kringapplikationer. 
Uppföljning av 
detta sker inom 
ramen för den 
digitala plan som 
beslutats. 

 Risk att 
delegationsordni
ng inte följs 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

För 2022 finns en 
snarlik risk som är 
kommungemensa
m. Se risk 
"Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut" 

 Risk att 
diarieföring inte 
sker korrekt 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Utbildning av 
registratorer har 
genomförts under 
2020 och 2021. 
Inte prioriterat för 
granskning 2022. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk att 
säkerhetsklassat 
material 
avseende 
GIS/Kartan 
lämnas ut eller på 
annat sätt 
kommer i 
obehöriga 
händer. 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

4. Allvarlig/stor 
inverkan (så stor 

att den inte får 
inträffa) 

Geodata har gjort 
en översyn av 
behörigheter till 
säkerhetsklassad 
information och 
därefter infört 
nödvändiga 
begränsningar. 
Enheten har en 
löpande dialog 
med 
säkerhetsansvarig 
och Teknik. Inte 
prioriterat att 
granska 2022. 

 Risk för 
oplanerade 
driftstopp eller 
krasch av 
verksamhetssyst
em 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

1. Försumbar 
(obetydlig för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Digitalt center har 
riskklassat alla 
kommunens 
system. Det har 
bara varit ett 
oplanerat 
driftstopp de 
senaste 10 åren 
för tidigare 
verksamhetssyste
m. Detta är en 
fråga för Digitalt 
Center eftersom 
det gäller 
driftsäkerhet. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 

 Risk för intrång, 
obehörig åtkomst 
eller avslöjad 
sekretess på 
grund av stöld 
och/eller 
oaktsamhet. 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

1. Försumbar 
(obetydlig för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Mycket liten risk. 
Verksamhetssyste
m och filer lagras 
inte lokalt på 
datorn om 
gällande rutiner 
följs. Stöld av 
dator/telefon/iPad 
medför därför 
ingen risk i detta 
avseende. Det 
finns aktuella 
rutiner för 
hantering av 
känsliga 
personuppgifter, 
dessa ska inte 
lagras i systemen. 
Inte prioriterat för 
granskning 2022. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Felaktig 
hantering i 
enskilda ärenden 
på grund av 
förfalskade 
dokument eller 
bluffsamtal 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Inte prioriterad för 
granskning 2022. 

 Utlämnande av 
handlingar sker 
inte enligt rutiner 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Utbildning av 
registratorer har 
genomförts under 
2020 och 2021. 
Inte prioriterat för 
granskning 2022. 

 Hänvisning av 
mail och telefon 
görs inte vid 
frånvaro 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Det finns 
fungerande och 
tydliga rutiner för 
hantering av mail 
och telefon vid 
frånvaro. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 

Verksamhet   Risk för 
felaktigheter i 
mätningsuppdrag 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Utbildning av 
personal och 
service 
(kalibrering) av 
instrument görs 
regelbundet. 
Mycket ovanligt 
med mätfel inom 
verksamheten. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Förskottsbetalad 
tillsyn utförs inte 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Andelen 
förskottsbetalad 
tillsyn har minskat 
2021 när det gäller 
miljöbalkstillsynen 
på grund av den 
nya taxan. För 
livsmedelstillsynen 
kommer den att 
försvinna helt, ny 
lag beslutad, 
planerad 
implementering 
2024. 
Verksamheten har 
koll på detta och 
följer upp 
regelbundet. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 

 Hantering av 
personuppgifter 
sker inte korrekt 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Utbildning av 
registratorer har 
genomförts under 
2020 och 2021. 
Inte prioriterat för 
granskning 2022. 

 Överklaganden 
hanteras inte 
korrekt 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen har 
arbetat med denna 
risk i flera år. Det 
fungerar bra, 
rutiner är kända 
och följs av 
personalen. Inte 
prioriterat för 
granskning 2022. 

Corona   Kommunövergrip
ande risk: Risk 
för 
anhopning/brista
nde leveranser 
avseende 
nämndernas 
uppdrag med 
anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Finns redan 
identifierade 
verksamhetsrisker 
som hanterar 
detta, ex 
handläggningstid 
bygglov. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 

  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: Redovisning 
av representation 

Attest av 
representation 

Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut av 
anställning (eller byte av 
tjänst) 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-01-01 2022-12-
30 

Kontroll av debitering Inventering av 
debiteringsrutiner 

2021-01-01 2021-12-
31 

 Risk för okritisk 
tolkning av all digital 
information i 
kartsystemet 
avseende innehåll, 
aktualitet och 
noggrannhet. 

Genomgång av 
kartportalen vid 
introduktion 

Granskning av utbildning 2021-01-01 2021-11-
30 

 Risk för 
påtryckningar utifrån 
/ otillbörlig påverkan 
på personal och 
beslutsfattare 

Löpande utbildning 
för att förebygga 
oegentligheter, 
mutor och jäv 

Granskning av genomförd 
utbildning om 
oegentligheter, mutor och 
jäv 

2021-01-01 2021-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Inköp 
(granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkänn
ande 

Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-01 2022-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: 
Informationsöverförin
g till tredje land 

Följsamhet till 
lagstiftning avseende 
integritetsskydd och 
Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för 
informationsklassific
ering. 

Inventering av behandling 
av personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för bristande 
rutiner för beredskap 
för livsmedelskriser 

Kontroll att aktuell 
beredskapsplan för 
livsmedelskriser 
tagits fram 

Granskning av att 
beredskapsplan för 
livsmedelskriser tagits fram 

2021-01-01 2021-11-
30 

 Risk att 
handläggningstid för 
bygglovsärenden 
inte hålls 

Kontroll av 
handläggningstider 
för bygglovsärenden 

Granskning av statistik 
handläggningstider bygglov 

2021-01-01 2021-11-
30 

 Risk att 
myndighetsbeslut 
inte håller tillräcklig 
kvalitet 

Kontroll av 
handläggarnas/förval
tningens beslut 

Granskning av 
delegationsbeslut 

2021-01-01 2021-11-
30 

Kontroll av 
nämndernas beslut 

Granskning av nämndbeslut 2021-01-01 2021-11-
30 

 Risk för bristande 
leverans av 
myndighetsuppdrage
t 

Uppföljning av 
planerad verksamhet 
och ekonomi 

Granskning och uppföljning 
av planerad verksamhet och 
ekonomi 

2021-01-01 2021-12-
31 

Inom personalområdet granskas en kommunövergripande risk. Hantering av behörigheter i samband med 
avslut av anställning eller förändrad tjänst. Detta för att säkerställa att inga obehöriga har tillgång till 
kommunens IT-system, lokaler eller andra verktyg. 

Inom ekonomiområdet granskas två kommunövergripande risker. För det första planeras granskning av 
redovisning av representationskostnader. Detta för att säkerställa korrekt redovisning och rätt hantering för den 
enskilde. För det andra granskas debiteringsrutiner. Detta är en risk som lades till inför 2021. Under 2021 
inventerades förvaltningens debiteringsrutiner. Under 2022 fortsätter och fördjupas granskningen för att 
säkerställa korrekt debitering av avgifter. 

Inom området informationssäkerhet och administration planeras granskning av tre kommunövergripande 
risker under 2022. Den första kommunövergripande risken gäller granskning av beställningsgodkännande av 
inköp med belopp över 100 000 kronor. Syftet med granskningen är att säkerställa att beställningar är korrekta 
och kompletta, görs av behörig, på rätt sätt och i enlighet med delegeringsförteckning. Denna risk var ny 2021 
och granskningen fortsätter under 2021. Inköp gör ett stickprovsurval och skickar till förvaltningarna för 
granskning. 

Den andra risken som granskas gäller bristande hantering av delegationsbeslut. Vid granskningen kontrolleras 
att det finns dokumenterade rutiner för anmälan och redovisning av delegeringsbeslut till nämnd. Ett stickprov 
av beslut granskas för att se att rutinerna följs och att delegeringsbesluten är korrekta och kompletta. 
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Den tredje och sista kommunövergripande risk inom området som granskas gäller informationsöverföring till 
tredje land. Varje förvaltning ska inventera om och i förekommande fall vilken behandling av 
personinformation som omfattar tredjelandsöverföring. Granskning ska göras om förekommande behandling är 
dokumenterad i enlighet med styrdokument/rutiner och om det finns avtal med leverantör. 

De verksamhetsspecifika granskningarna syftar till att säkerställa kvalitet och väl fungerande processer samt 
rättssäkerhet. Granskningar planeras av utbildning av personal när det gäller digital information i kartsystemet 
samt otillbörlig påverkan i form av oegentligheter, mutor och jäv. Granskning planeras också av att rutiner för 
beredskap vid livsmedelskriser uppdateras och anpassas till Länsstyrelsens krav. 

Vidare planeras granskning av handläggningstid för bygglovsärenden för att säkerställa att vi kan hålla 
lagstadgade tidsgränser för vår handläggning. Granskning av kvalitet på beslut i form av följsamhet till lagar, 
kommunövergripande policys och liknande planeras också både när det gäller förvaltningens och nämndernas 
beslut. Slutligen planeras granskning av förvaltningens leverans av myndighetsuppdraget i form av följsamhet 
till verksamhetsplan och budget när det gäller planerad verksamhet både i form av utförda timmar och 
debitering/ekonomi. 

Självskattning för 2022 planeras att genomföras under våren 2022. Självskattningen genomförs av 
förvaltningens verksamhetschefer och stäms av med förvaltningsledningen. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 

För de kommungemensamma risker som ska granskas planerar kommunledningskontorets specialister hur 
granskningen ska utföras och motsvarande funktioner på nämndens förvaltning ansvarar för att granskningen 
utförs. 

För de verksamhetsspecifika riskerna har en plan tagits fram för vad som ska granskas, när och med vilken 
metod. För varje risk har en person tilldelats ansvaret för att arbetet blir utfört. Uppföljning av arbetet sker 
kontinuerligt med i första hand förvaltningens verksamhetschefer. 

I de fall granskningen av existerande kontrollmoment i verksamheten visar på brister eller större avvikelser 
planeras åtgärder in och följs upp för att komma till rätta med bristerna. Övergripande dokumentation görs i 
verksamhetssystemet Stratsys. Dokumentation av enskilda granskningar görs i enlighet med de rutiner som 
fastställts i internkontrollplanen. 

De system som berörs av granskningen är Ekonomiportalen (Raindance), E-handelssystemet (Proceedo), HR-
portalen samt verksamhetssystemen ByggR och EDP Vision. 

Rapportering till nämnderna görs i första hand inom ramen för den gemensamma kommunövergripande process 
som tagits fram. En uppföljningsrapport för den interna kontrollen för föregående år tas fram och beslutas i 
Byggnadsnämnden i februari varje år. 

För ett antal risker görs tätare uppföljning till nämnderna. Till exempel följs tillsynsplanen för Miljö- och 
Hälsoskyddsverksamheten upp varje kvartal med nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ärendemängd och 
information om bygglovskön redovisas till Byggnadsnämnden varje månad. 

6.3 Granskning av privata utförare 2022 

Byggnadsnämnden använder sig av externa utförare i mycket liten utsträckning och därmed är en granskning 
inte aktuell. Skulle detta förhållande ändra sig under löpande verksamhetsår så kommer en granskning att ske. 
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6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 

Det förekommer ingen avtalssamverkan enligt kommunallagens definition, 9 kap. 37 § i Kommunallag 
(2017:725), inom Byggnadsnämndens eller nämnden för Miljö & Hälsoskydds ansvarsområden. 

  

  

6.5 Annan granskning 

Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd är främst föremål för granskning av 
kommunrevisionen och dess upphandlade biträde, i nuläget revisionsföretaget EY. Kommunrevisionens plan för 
innevarande år antas omkring maj månad varje år. Löpande granskning, bokslutsgranskning och grundläggande 
granskning ligger som fasta punkter i revisionsplanen varje år. 

Tillsyn/granskning inom nämndernas verksamhetsområden kan också förekomma från Länsstyrelsen. I nuläget 
känner vi inte till någon planerad granskning av Länsstyrelsen under 2022. 



  

Datum 

2021-09-24 
Diarienummer 

BN 2021-002790 
 

 

 
«AnvEnhet» 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Information om Lokalplan 2023-2027 

 

Förslag till beslut  

Byggnadsnämnden lägger information om Lokalplan 2023-2027 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalpolicy säger att kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Varje år ska de nämnder som har 
behov av lokaler beskriva och besluta om sina bedömda lokalbehov för de kommande fem åren med 
fokus på det femte året. Lokalplanen är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av 
kommunfullmäktige varje år.  

Byggnadsnämnden har efter en inventering av verksamheten konstaterat att det inte finns några nya 

behov av lokalyta än de som redan är omhändertagna i Stadshuset och Teknikens hus. En eventuell 

volymökning av personal kommer att rymmas inom kommunens befintliga lokalplan för Stadshuset 

och Teknikens hus. En avstämning med kommunens lokalplanerare har gjorts. Eftersom nämnden inte 

bedömer att verksamheten har behov av nya lokaler under de kommande fem åren behöver nämnden 

inte besluta om en lokalplan för perioden 2023-2027.   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

 

 

Katarina Öryd       Christina Nordberg 

Förvaltningschef      Controller förvaltning 





•
•



 

 
 TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  

2021-09-28 

Diarienummer 

BN 2021–002823 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdagar 2022 för byggnadsnämnden och byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden sammanträder följande datum 2022: 

27 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 16 juni, 7 juli, 25 augusti, 22 september, 20 
oktober, 24 november och 15 december. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum 2022: 

13 och 27 januari, 10 februari, 3 och 24 mars, 21 april, 5 och 25 maj, 9 och 23 juni, 7 juli, 11 och 25 
augusti, 15 och 29 september, 13 oktober, 3 november, 1 och 22 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att 
nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 
finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Årsplanering för nämndadministration 2022 för BNAU och BN, 2021-19-28 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen 
av sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 
kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande: 

BN 2022-01-27 (preliminärt), Beslut om Underlag till kommunbudget 2023, investeringsplan och 
exploateringsplan tas innan 28 januari med omedelbar justering och skickas till KS. 



BN 2022-02-24 Beslut om Årsredovisning 2021 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2021 
tas innan 24 februari med omedelbar justering och skickas till KS. 

BN 2022-05-12 Beslut om uppföljning per april tas innan 17 maj med omedelbar justering och 
skickas till KS. 

BN 2022-09-22 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 23 september med omedelbar justering 
och skickas till KS. 

BN 2022-10-20 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2023 tas innan 31 oktober och skickas 
till KS. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

Mujesira Mesinovic 

Nämndsekreterare 






