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INTERNKONTROLLPLAN  2022 STADSBYGGNADSNÄMNDEN                            Grönt=Kommungemensam kontroll 

                                                                                                                                                                       Vitt= Specifika kontrollmoment för stadsbyggnadsnämnden 

 
 

Risk 
 

Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Uppföljning 

Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 
Kompetens-
försörjning 
/Rekrytering 

Har rekryteringar gått snabbare? Har intern 
rekrytering ökat?  

Verksamhetscontroller Uppföljning av antal rekryteringar inom 
förvaltningen i samband med 
tertialrapporteringar. Avdelningschefer 
rapporterar till verksamhetscontroller som 
sammanställer.  

Delår 2 

Reglemente/ 
Delegationsordning 

Har behov av revidering av reglemente lyfts i 
adekvata forum? Finns aktuell och vägledande 
delegationsordning? 

Verksamhetscontroller Uppföljning i samband med 
tertialrapporteringar 

Delår 2 

Klimatanpassning Har förvaltningen kartlagt och planerat för 
nödvändiga klimatanpassningsåtgärder? 

Verksamhetscontroller Uppföljning av projekt genom rapportering 
från berörd/berörda avdelningschefer. 

Delår 2 

Kemikalier Har förvaltningen tillräcklig planering för hantering 
av brist på kemikalier för rengöring av vatten?  

Verksamhetscontroller Uppföljning av kontinuitetsplan och 
planering för hantering.  

Delår 2 

Informationssäkerhet Finns beredskapsplaner för hantering av 
oförutsägbara händelser? 

Verksamhetscontroller Uppföljning av respektive avdelnings 
beredskapsplaner 

Delår 2 

Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 
     

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer 

Personuppgiftsbehan
dling enligt GDPR. 

Sker behandling av personuppgifter enligt 
riktlinjer avseende 

a. Konsekvensanalys? 
b. Hantering av känsliga personuppgifter i 

extern kommunikation?  
c. Säkerhet för system där känsliga 

personuppgifter förvaras? 

Enheten för 
demokratistöd, 
Kommunstyrelse-
förvaltningen  

Stickprov på efterlevnad av riktlinjer. ÅR 
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Otillåten påverkan –  
 
Felaktiga eller 
lagvidriga beslut som 
fattas av 
tjänstepersoner efter 
påtryckning eller hot 
från utomstående 
aktör. 

Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra 
och upptäcka otillåten påverkan? 

Enheten för trygghet och 
säkerhet, 
Kommunstyrelse-
förvaltningen  
 
 

Analys av inrapporteringar i kommunens 
incidentrapporteringssystem KIA samt 
intervjuer med verksamheterna. 

ÅR 

Tillämpning av 
barnkonventionen –  
 
Prövning av 
barn/barnets bästa 
inför åtgärder och 
beslut som rör barn. 

Sker prövning av barn/barnets bästa inför 
åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med 
kommunens strategi för att stärka barns 
rättigheter i Haninge kommun?  

Kommunens 
barnrättsgrupp  

Stickprov på dokumentation i 
beslutsunderlag. 

ÅR 

Direktupphandlingar 
och inköp enligt 
ramavtal. 

Sker direktupphandlingar enligt gällande 
lagstiftning och riktlinjer? 
 
 Följs ramavtal vid inköp? 

Ekonomiavdelningen, 
Kommunstyrelse-
förvaltningen 

Stickprov på genomförda inköp och 
direktupphandlingar, samt analys av 
rapport om ramavtalsefterlevnad från 
kommunens beslutsstödsystem 
Hypergene. 

Delår 2, ÅR 

     

     

  
 


