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1 Inledning 

I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från riskanalys för den 

verksamhet som nämnderna 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. Nämndernas rapport sammanställs i en 

kommunrapport som går till kommunfullmäktige. 

 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet har 

nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

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

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra 

och säkert sätt. Sveriges kommuner och regioner beskriver arbetet med intern kontroll som en sammantagen 

process som kan beskrivas med fyra byggstenar: 

En robust organisation. Omfattar organisationsstruktur, reglementen, rutiner, verksamhetssystem, 

kvalitetskontroller, avtal, information, kommunikation, arbetsplatskultur etc.   

Riskanalyser som riktar arbetet. Ett reflekterande och framåtsyftande förhållningssätt. Omvärldsanalys och 

faktainsamling inom och utom den egna organisationen. 

Planerade åtgärder och kontroller. Utgår från riskanalysen  och prioriterar och planerar uppföljande 

kontroller.   
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Uppföljning. Den interna kontrollen behöver följas upp och analyseras. Resultatet återkopplas till ansvarig 

nämnd.   

Internkontrollen kan förenklat sägas hjälpa till att ha ”koll på kollen”.   

Varje nämnd tar utifrån sitt uppdrag fram sin egen riskanalys och intern kontrollplan. I Kommunstyrelsens 

riskanalys och plan för intern kontroll ingår ett antal gemensamma kommunövergripande risker med tillhörande 

granskningar som också återkommer i nämndernas planer. 

Intern kontrollplanens granskningar innebär en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. till 

exempel attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av direktupphandlingar. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämndens arbete med intern kontroll följer den kommunövergripande mall och tidsplan som tagits fram centralt 

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 2023 innehåller sammantaget 12 risker som prioriterats för granskning. Det är 

åtta kommungemensamma och fyra verksamhetsspecifika risker. Det totala antalet risker är samma som 

föregående år. Jämfört med 2022 har antalet kommungemensamma risker ökat från sex till åtta och de 

verksamhetsspecifika riskerna minskats från sex till fyra. 

Nämndens internkontrollplan för 2023 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 ledningsgrupp 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. De risker som inte prioriterats till plan redovisas i avsnittet "Risker - Ej till plan" 

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, informationsöverföring till tredje land, samt informationssäkerhet. Inom området verksamhet 

granskas den kommungemensamma risken om risk för korruption. De två sistnämnda kommungemensamma 

riskerna är nya inför 2023. 

De verksamhetsspecifika granskningar som planeras under 2023 syftar till att säkerställa kvalitet och väl 

fungerande processer samt rättssäkerhet. Granskning planeras av utbildning av personal när det gäller digital 

information i som gäller GIS/kartan samt handläggningstid av bygglovsärenden. Vidare ska kvalitet på 

myndighetsbeslut både för förvaltning och nämnder granskas samt risk för fel i statistikrapporter från 

verksamhetssystem. Den sistnämnda risken är ny inför 2023. 

De verksamhetsspecifika risker som tagits bort jämfört med 2022 är "risk för bristande rutiner för beredskap för 

livsmedelskriser". Risken är åtgärdad och en beredskapsplan för livsmedelskriser framtagen. "Risk för 

påtryckningar utifrån/otillbörlig påverkan" stryks eftersom en snarlik kommunövergripande risk lagts till. "Risk 

för bristande leverans av myndighetsuppdraget" stryks också eftersom löpande rapportering sker till respektive 

nämnd och omhändertas på det sättet. 
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3 Omvärldsanalys 

Snabba förändringar   

Bygg- och miljöförvaltningens arbete är i många delar händelsestyrt, vilket medför vissa utmaningar i att ha rätt 

mängd tillgängliga resurser i förhållande till ärendeflödet. 

Konjunkturinstitutet skriver i augusti "att konjunkturläget har försämrats under sommarmånaderna och att 

Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. Orsakerna till den är höga inflationsnivåer och omfattande störningar i 

de globala värdekedjorna som en följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina."  BRG skriver i september om 

läget i Göteborgsregionen bl. a att "Nybyggnationen av bostäder har sjunkit dramatiskt under starten av 2022, 

ned 47,5 procent på årsbasis. Det gäller särskilt byggnationen av nya lägenheter i flerbostadshus som har mer 

än halverats"  

Förvaltningens bedömning är att det kommer att dröja till 2023 innan ett sämre konjunkturläge slår igenom och 

påverkar verksamheternas myndighetsutövning. 

Ny nationell strategi för en enhetlig och effektiv tillsyn inom Miljöbalkens område  

En treårig nationell strategi för miljöbalkstillsynen har presenterats av Naturvårdsverket och kommer gälla 

2022–2024.  En ny nationell strategi förväntas öka förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs bland 

annat genom att strategin innehåller 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. Per 

augusti 2022 har det ännu inte beslutats om ett nytt regelverk. 

Nya regler om certifierade byggprojekteringsföretag och förenkling och effektivisering av 

byggnadsnämndens tillsyn  

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna 

görs för att: 

Förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsyn. 

Möjliggöra för byggherrar att använda ett certifierat byggprojekteringsföretag vid nybyggnad av vissa 

bostadshus för att underlätta repeterbara processer i bostadsbyggandet. 

Sänka kraven för att få överklaga detaljplaner för så kallade MKB-projekt. 

Syftet med ändringarna är att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens 

ansvarsområde. Ändringarna förväntas även öka takten i åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder mot 

tillgänglighet och användbarhet. Ändringarna ökar även byggnadsnämndens möjligheter att förebygga olyckor i 

och i anslutning till byggnadsverk med säkerhetsbrister. Det införs även nya byggsanktionsavgifter. 

Certifierade byggprojekteringsföretag 

Syftet med ändringarna är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen genom att byggherrar kan 

använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för att underlätta repeterbara processer. Ändringarna innebär att 

det införs en ny aktör i lagen, ett så kallat certifierat byggprojekteringsföretag. Om ett sådant företag används 

ska byggnadsnämnden inte pröva sådana krav som omfattas av certifieringen, varken inför beslut om bygglov 



Byggnadsnämnden  Kungsbacka kommun 
Intern kontrollplan 2023 

 

   

 7 

eller startbesked. Möjligheten införs inte för alla byggnader utan enbart för vissa bostadshus. 

Eftersom det kommer att dröja innan nödvändiga föreskrifter finns på plats och tills det finns certifierade 

byggprojekteringsföretag att anlita, kommer en byggherre kunna använda ett certifierat 

byggprojekteringsföretag i ett projekt tidigast någon gång under åren 2023–2024. 

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 

befintliga data och geodata ska tillgängliggöras som så kallad öppen data så långt det är möjligt. 

 

En ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog en ny översiktsplan i november 2021. Översiktsplanen är ett viktigt 

styrdokument för nämnderna. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla Kungsbackas Vision 2030 genom att 

den innehåller övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens 

tätorter, landsbygden och kustområden. Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla 

områden för bebyggelse, grönområden, vägar och kollektivtrafik. Kungsbacka förväntas fortsätta att växa. Fler 

invånare betyder behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. 

Omvärldsanalys HR-perspektiv  

Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till arbetskraft i förhållande 

till behov av tjänster påverkar även vår förvaltning då konkurrensen om arbetskraften ökar. Detta innebär behov 

av att tänka nytt inom kompetensförsörjning, personalplanering, digitalisering samt att nyttja våra resurser på ett 

klokt sätt. 

Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, eftersom 

arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att ha ett hälsofrämjande 

perspektiv i våra processer och fortsätta arbeta med vår arbetsplatskultur och vara en attraktiv arbetsplats. 

Den tidigare pandemin i kombination med en sedan tidigare ökad digitalisering ställer nya krav på kompetenser 

och förhållningssätt hos våra medarbetare. Andelen distansarbete ligger på en högre nivå hos medarbetarna 

jämfört med innan pandemin. Genom en enkätundersökning Kungsbacka kommun har genomfört, har vi fått 

kunskap om att distansarbetet till största del varit positivt för förvaltningens medarbetare i form av ökad 

effektivitet och större balans mellan arbetet och privatlivet, vilket är viktiga aspekter att ta vara på in i 

framtidens arbetsliv. Men det har också visat sig minska medarbetarnas fysiska aktivitet och upplevelse av 

sammanhållning. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2023 

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 gjordes endast 

små justeringar. Inför 2023 gjordes ett större omtag igen med omvärldsbevakning och en utvärdering av de 

risker som togs fram inför 2021. 

Arbetet med riskinventering och riskanalys av verksamhetsspecifika risker inför 2023 har skett stegvis först med 

förvaltningens ledningsgrupp och sedan med Byggnadsnämnden respektive nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

En avstämning med båda nämnderna genomfördes i oktober inför beslut i Byggnadsnämnden i november. Detta 

för att säkerställa att båda nämnderna är delaktiga i identifiering och analys av väsentliga risker i den egna 

verksamheten. 

För samtliga risker som tas med i internkontrollplanen har en person tilldelats ansvar för att granskningen utförs 

enligt den plan som tagits fram. Beroende på risken kan det vara till exempel förvaltningens systemförvaltare, 

jurist, controller eller HR-specialist som ansvarar för genomförandet av granskningen. 

Uppföljning och avstämning av granskningarna sker kontinuerligt i första hand med förvaltningens 

verksamhetschefer 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. Under 2023 planerar verksamheten att även rapportera 

löpande till förvaltningens ledningsgrupp. 

Kommunledningskontoret genomför regelbundet nätverksträffar med nyckelpersoner i förvaltningarna för att 

följa upp och stötta arbetet med intern kontroll och ge tillfälle att utbyta erfarenheter. Förvaltningen har en 

representant som deltar vid dessa nätverksträffar. Inga ytterligare utbildningsinsatser planeras ännu inför 2023. 
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5 Riskanalys 2023 

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. 

S
a
n

n
o
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k
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t 

4 

4 
 

8 
 

12 
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3 
 

6 
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2 
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6 
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1 

1 
 

2 
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  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 12 

 

9 8 2 

12 

10 6 5 4 3 1 11 7 

9 3 
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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 

 7 Kommunövergripande 
risk: 
informationssäkerhet; 
skydd av information 
mot obehörig tillgång 

2. Mindre vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 

Verksamhet 

 
 8 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 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

 9 Risk att 
handläggningstid för 
bygglovsärenden inte 
hålls 

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

Ja 

 10 Risk att 
myndighetsbeslut inte 
håller tillräcklig kvalitet 

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

Ja 

 11 
Kommunövergripande 
risk - Risk för korruption 

2. Mindre vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 

 12 Risk att fel i 
statistikrapporter leder 
till sämre eller felaktiga 
beslut 

2. Mindre 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 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Goda resultat vid 
granskningar 
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 
2023. 

 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. Inte 
prioriterad för 
granskning 2023. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Stor konkurrens 
om kompetent 
personal 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen 
arbetar 
systematiskt med 
frågan i 
verksamhetsplan 
samt 
kompetensförsörjni
ngsplan. Denna 
risk hanteras inom 
ramen för 
kompetensförsörjni
ng och 
verksamhetsplaner
ing. Inte prioriterad 
för granskning 
2023. 

Ekonomi   Kontanthantering 
  

Ingen 
kontanthantering 
på förvaltningen 

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) 

Inga stora 
förändringar av 
processer eller 
verksamhetssyste
m planeras under 
2023. 

 Risk att 
diarieföring inte 
sker korrekt 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

En omfattande 
utbildningsinsats 
har genomförts för 
registraturen under 
2020/2021/2022. 
Inte prioriterad för 
granskning 2023. 

 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) 

Omhändertas i 
kommunövergripa
nde risk 2023 

 Risk för 
oplanerade 
driftstopp eller 
krasch av 
verksamhetssyst
em 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Inte 
Byggnadsnämnde
ns fråga, Digitalt 
Center sköter drift 
av servrar mm 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

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

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Omhändertas i 
kommunövergripa
nde risk 2023. Det 
finns aktuella 
rutiner för 
hantering av 
känsliga 
personuppgifter, 
dessa ska inte 
lagras i 
verksamhetssyste
m. 

 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 prioriterat för 
granskning 2023 

 Utlämnande av 
handlingar sker 
inte enligt rutiner 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

En omfattande 
utbildningsinsats 
har genomförts för 
registraturen under 
2020/2021/2022. 
Inte prioriterad till 
2023. Nya 
arbetssätt på gång 
där kunden själv 
kan hämta 
handlingar digitalt. 

 Hänvisning av 
mail och telefon 
görs inte vid 
frånvaro 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Det finns tydliga 
rutiner som 
marknadsförs på 
Insidan inför 
semesterperioder. 
Inte prioriterat för 
granskning 2023. 
Hanteras genom 
utbildning och 
påminnelser om 
rutiner till 
personalen. 

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. Inte 
prioriterat för 
granskning 2023 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk för 
påtryckningar 
utifrån / otillbörlig 
påverkan på 
personal och 
beslutsfattare 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Liknande risk finns 
med till 2023 som 
en obligatorisk 
kommungemensa
m risk, denna kan 
då strykas för 
2023. 

 Risk för bristande 
leverans av 
myndighetsuppdr
aget 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Behovsutredning 
beslutas i nämnd 
där prioritering av 
tillsynen också 
sker. Tillsynsplan 
och kontrollplan 
beslutas också i 
nämnd och 
revideras vid 
behov av nämnd. 
Denna risk 
hanteras inom 
ramen för detta 
arbete, att lägga 
den till 
internkontrollplane
n också innebär 
dubbelarbete. 
Risken är 
omhändertagen. 

 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 
de senaste åren. 
Från 2024 kommer 
all 
livsmedelskontroll 
efterhandsdebitera
s. Verksamheten 
har rutiner och 
följer upp 
regelbundet. 
Hanteras inom 
ramen för 
tillsynsplan och 
kontrollplan. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Hantering av 
personuppgifter 
sker inte korrekt 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Utvecklingsarbete 
har gjorts, rutiner 
finns för hantering 
av 
personuppgiftsinci
denter, 
rapportering sker 
till nämnderna 
löpande. Hanteras 
inom annan 
process. Inte 
prioriterat för 
granskning 2023. 

 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. 
Rutiner är kända 
och följs av 
personalen. 

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

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Detta hanteras 
inom 
verksamhetsrisker
na 
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6 Planerade granskningar 2023 

6.1 Planerade granskningar 

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 och under 2022 granskas att rutiner för debitering finns, är 

uppdaterade och kända av berörd personal. Under 2023 fortsätter och fördjupas granskningen för att säkerställa 

korrekt debitering av avgifter. 

Inom området informationssäkerhet och administration planeras granskning av fyra kommunövergripande 

risker under 2023. 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. 

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. 

Den tredje kommunövergripande risken 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. 

Den fjärde och sista kommunövergripande risken gäller informationssäkerhet och skydd av information mot 

obehörig tillgång. Denna risk är ny inför 2023. 

Inom området verksamhet granskas en ny kommunövergripande risk, "Risk för korruption". Denna risk avser 

mutor, jäv, otillbörlig påverkan samt välfärdsbrottslighet. 

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. 

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. Granskning av förvaltningens beslut sker i form av en stickprovsgranskning av delegationsbeslut. 

Granskning av nämndernas beslut har avgränsats till granskning av beslut om förhandsbesked. Slutligen 

planeras granskning av rutiner för kontroll av data i statistikrapporter för att säkerställa korrekta 

beslutsunderlag. 

Självskattning för 2023 planeras att genomföras under våren 2023. Självskattningen genomförs i 

förvaltningens ledningsgrupp. 

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. 
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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 en av riskerna görs tätare uppföljning. Ärendemängd och information om aktuella handläggningstider för 

bygglovsärenden redovisas till Byggnadsnämnden varje månad. 

 

6.3 Granskning av privata utförare 2023 

Detta avsnitt är inte aktuellt eftersom Byggnadsnämnden inte anlitar privata utförare i den mening som avses 

här. Byggnadsnämnden anlitar konsulter, till exempel bygglovskonsulter. Men de formella besluten i respektive 

ärende tas av anställd personal. 

En privat utförare är enligt kommunallagen en juridisk person eller enskild (utan kommunalt ägande) som ”har 

hand om vården av en kommunal angelägenhet”. Det är framförallt verksamheter som tydligt riktar sig till och 

rör medborgarna. Exempel är verksamhet som överlämnas till annan genom avtal efter offentlig upphandling 

(LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Det 

kan också vara föreningsdrift av idrottsanläggningar eller partnerskap med civilsamhället. 

  

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2023 

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. 

Kommunens dataskyddsombud genomför årligen såväl regelbundna som behovsstyrda granskningar av 

efterlevnad av dataskyddsförordningen. 

Tillsyn/granskning inom nämndernas verksamhetsområden kan också förekomma från Länsstyrelsen. I nuläget 

känner vi inte till någon planerad granskning av Länsstyrelsen under 2023. 


