
    2020-09-07  1(2) 

  

 
Bilaga 2. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och bygglovsnämnden per augusti 2020 
Nedan beskrivna insatser syftar till att säkerställa en god intern kontroll och att de risker för verksamhetsresultat och tillförlitlig rapportering som har 

identifierats ska kunna undvikas. Internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden vid två tillfällen: Vid delårsrapport per augusti och vid verksamhetsbe-

rättelsen.  

Prioriterat område/Risk Risk- 

Bedömning 

 

Åtgärd  

och kontroll 

Kontrollmetod/ 

uppföljning 

Frekvens Kontroll-

ansvar 

Rapporteras till: Uppföljning per augusti 

2020 

Stor ökning av komplexa in-

kommande ärenden kan leda 

till brister i handläggningen  

Möjlig/ Känn-

bar 
 Skriftliga rutiner 

upprättas/uppdateras 

för att säkerställa 

kvaliteten  

 Kompetensutveckl-

ing kring nya typer 

av ärenden 

 Följa upp antalet 

nya typer av 

ärenden 

 Följa upp ge-

nomförd kompe-

tensutveckling 

knuten till ären-

dena 

 

Månatligen Avdel-

ningschef 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

Kompetensutveckling sker re-

gelbundet 

Otillräcklig ekonomiuppfölj-

ning 

Möjlig/ Känn-

bar 

Skriftliga rutiner upprät-

tas/uppdateras för att sä-

kerställa kvalitén 

Kontroll av om ruti-

nerna följs 

Vid tertial-upp-

följningarna 

Avdel-

ningschef 

Ekonom 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Avdelningschef Ekonom har 

ansvar för rutinerna 

Vakanser/sjukdom hos miljö- 

och hälsoskydd gör att tillsy-

nen blir eftersatt 

Möjlig/ Känn-

bar 

Skriftliga rutiner upprät-

tas/uppdateras för att sä-

kerställa kvaliteten 

Följa upp att hand-

läggningsrutinerna är 

aktuella 

 

Månatligen Avdel-

ningschef 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Vissa rutiner finns, men det 

hjälper ej vid vakanser fullt 

ut.  

Risk för att handläggningsti-

den för bygglovsärenden 

överstiger 10 veckor 

Osannolik/All-

varlig 

Säkerställa handläggar-

processen och en aktiv 

prioritering av de ärenden 

som riskerar att överstiga 

lagstadgad tidsgräns 

Uppföljning av hand-

läggningstider för 

bygglovsärenden 

Löpande Avdel-

ningschef 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Följer upp och håller koll.  

Handläggning av allvarliga 

ärenden genomförs ej. 

Osannolik/All-

varlig 

Skriftliga rutiner upprät-

tas/uppdateras för kritiska 

processer 

 Kontrollera att 

rutiner finns 

 Kontrollera att 

allvarliga ären-

den har hand-

lagts på rätt sätt 

 

Månatligen Avdel-

ningschef 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Rutiner finns 
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Riskbedömning:  
Sannolikhetsnivåer för avvikelser/ att risken infaller:  

Osannolik: Risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig.  

Mindre sannolik: Risken för att fel/avvikelser ska uppstå är mycket liten.  

Möjlig: Det finns risk för att fel/avvikelser ska uppstå.  

Sannolik: Det är mycket troligt att fel/avvikelser uppstår.  

 

 

 

Väsentlighet bedöms enligt följande:  

Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten/kostnad om avvikelser upp-

står/risken infaller  

Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen  

Lindrig: uppfattas som liten av både intressenter och kommunen  

Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen  

Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 

Prioriterat område/Risk Risk- 

Bedömning 

 

Åtgärd  

och kontroll 

Kontrollmetod/ 

uppföljning 

Frekvens Kontroll-

ansvar 

Rapporteras till: Uppföljning 2019 

Ej rättsäkra beslut Osannolik/All-

varlig 

Skriftliga rutiner upprät-

tas/uppdateras för kritiska 

processer 

 Kontrollera att 

rutiner finns 

 Kontrollera att 

det finns rätt-

säkra mallar 

Halvårsvis Avdel-

ningschef 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Mallar uppdateras regelbun-

det 

Beslut kontrolleras av ytterli-

gare en handläggare 

Att kommunens riktlinjer för 

direktupphandling inte följs 

 

Möjlig/ Känn-

bar 
 Att dokumentation 

finns. Att budgetan-

svarig chef har god-

känt direktupphand-

ling överstigande 20 

000 kronor.   

 Att direktupphand-

lingar överstigande 

20 001 kronor ska 

dokumenteras och 

vara diarieförda. 

Stickprov Löpande och ska 

rapporteras i del-

årsbokslut per au-

gusti och verk-

samhetsberättelse 

Avdel-

ningschef 

kvalitet 

och verk-

samhets-

stöd 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Inga direktupphandlingar har 

gjorts under perioden.  

Representation  

Att kommunens riktlinjer för 

representation inte följs 

 

Efterlevanderisk och förtro-

endeskada 

Möjlig/ Känn-

bar 

Syfte med representation 

och deltagarlista ska bifo-

gas fakturan. I represen-

tationen får ingen alkohol 

ingå. 

 

Stickprovskontroll 

av fakturor som av-

ser representation. 

Löpande och ska 

rapporteras i de-

lårs-bokslut per 

augusti och verk-

samhetsberättelse 

Avdel-

ningschef 

ekonomi 

Förvaltningschef 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Rutiner finns på intranätet 

och följs 


