Riskanalys natur och trafiknämnden 2021
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Frekvens

Alla projekt gås igenom Tertial
regelbundet. Större eller
avvikande projekten
redovisas i nämnd
Uppföljning av att
besiktningar/kontroller
görs och att underhållsplaner finns
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Förtroendeska
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Ökade
kostnader.
Sämre kvalitet.
Ny vara/tjänst
måste köpas in.
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Bristande
attestrutiner

Ökade
kostnader.
Försämrat
förtroende.
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Otillbörligt
gynnande.
Fel i
redovisningen

Att alla
medarbetare får
utbildning och
informationsinsat
ser om gällande
regler
Bra
omvärldsanalys
Tillse att vi har
bra avtal och
dessa följs

Alla medarbetare
får utbildning och
informationsinsat
ser om gällande
regler och
bisysslor
Att vi upprättar
bra avtal.
Att gällande avtal
följs

Utbildning och
information för alla
medarbetare.
Uppföljning av
bisysslor

Årligen

Uppföljning av avtal
och delegationsbeslut

Tertial

Uppföljning
fakturor och
fakturaunderlag
samt attestrutiner

Genomgång av
Stickprovskontroll
betalade fakturor
avseende
mottagnings- och
beslutsattest,
bifogade underlag
och rutin för attest
av personliga
eller fakturor
utlägg,
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Direktupphand
lingar ger
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Stort personalbortfall ger
sämre
framkomlighet
Svårt att
rekrytera
medarbetare
med rätt
kompetens
Markintäkter
vid upplåtelse
missas
Diarieföring
sköte inte
korrekt
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LOU
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som
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ihop.
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Gör
upphandlingar i
god tid

Uppföljning av
inköp utanför
avtal

Inköpsenheten tar
underlag

Tertial

8

Ta fram
riskanalyser och
ha god
bemanningsplanering
Attraktiv
arbetsgivare. Bra
rekryteringsproce
sser

Riskanalyser och
bemanningsplanering finns
och används

Uppföljning inför och
under pågående
kris/allvarlig händelse

I samband
med
kris/allvarlig
händelse

Dokument
går inte att
hitta.

4

Information
saknas.
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4

Fungerande
faktureringsrutine
r
Fungerande
rutiner för
diarieföring

