Riskanalys natur och trafiknämnden 2022
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Bristande
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Uppföljning
fakturor och
fakturaunderlag
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Gör
upphandlingar i
god tid

Uppföljning av
inköp utanför
avtal

Inköpsenheten tar
underlag

Tertial
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Ta fram
riskanalyser och
ha god
bemanningsplanering
Utreda
ansvarsfrågan

Riskanalyser och
bemanningsplanering finns
och används

Uppföljning inför och
under pågående
kris/allvarlig händelse

I samband
med
kris/allvarlig
händelse

Genomföra en
utredning

Samarbete med
kommunjurist

Årsskiftet
2022/2023

Dokument
går inte att
hitta.
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Information
saknas.
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faktureringsrutine
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Fungerande
rutiner för
diarieföring

