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Ärende nr 4 

Granskningsrapport för 2016 års 
interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde ; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22) ~Tingsryds 
~kommun 

"!i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

~ 

Justerare 

§ 363 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Intern kontroll år 2016 -
Granskningsrapport. Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

,}fy 
I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 363 2016-12-12 

~ 
~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2016-11-30 
Dnr: 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapport "Intern kontroll år 2016- Granskningsrapport. Ansvarig 
nämnd/ styrelse: Kommunstyrelsen". 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rap
portera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en 
granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en 
granskningsrapport tagits fram utifrån den interna kontroll som utförts på kommunled
ningsförvaltningen. 

KOMMUNKANSLIET 

~~·· 

Säkerhets samordnare 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ 
~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2017-01-xx 

Intern kontroll år 2016 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr 1: "Säkerställa att kommunens tjänstegarantier uppfylls" 

Resultat/bedömning: 

Det är en låg kännedom om vilka tjänstegarantier som gäller för förvaltningen. De som 
har varit anställda längre tid har mer kunskap om dessa medan de som är nyanställda 
inte ha fått någon information om vad som gäller. Någon chef tar upp frågan på sina 
personalmöten medan andra inte gör det. 
Den totala bedömningen är att det finns liten kunskap inom kommunledningsförvalt
ningen när det gäller vilka tjänstegarantier som gäller. 

Åtgärdsförslag: 

Förslag till förbättringar: 
1. Upprätta en introduktionsplan för nyanställda där denna information ingår. 
2. Skapa rutiner för kontinuerlig återkoppling vid ex.vis personalmöten. 
3. Informera allmänhet genom reportage i SMP, Allehanda. 
4. Göra medskick med annan information som går ut till allmänhet. 
5. Information om tjänstegarantier kan ingå som en del i kommunens arbete med 

"Värdskap" 

Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Störningar uppstår i verksamhet vid längre frånvaro 
hos personal 

ROV-poäng: 9 

Resultat/bedömning: 

Granskningen har ännu inte blivit utfört. 

Ätgärdsförslag: 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (2) 
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2(2) 

2. Atgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
nr 
1 Information om tjänstegarantier ska ingå som en del i kom- 2017-12-31 

munens värdegrunds arbete under år 2017. 
2 Information om tjänstegarantier tas med i den regelbundet 2017-02-30 

återkommande centrala information som kommunlednings-
förvaltningen utför i enlighet med kommunens riktlinjer för 
introduktion. 

3 Information till allmänheten om tjänstegarantier ska ske lö- 2017-12-31 
pande i lämpliga forum under kommande år med startår 
2017. 

3. Samlad bedömning av 2016 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kon
troll har fungerat under 2014. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Svag 

Kommentar/förbättrings behov: 

Endast ett av de två granskningsuppdrag som KS har beslutat har blivit genomfört, 
d.v.s. 50%. Detta är inte ett godkänt resultat. 

Orsaker till att en granskning uteblir kan vara sjukdom, att granskaren slutat sin tjänst, 
eller helt enkelt på grund av arbetsbelastning inte hunnit med granskningen. När det 
gäller arbetsbelastning har granskarens närmaste chef ett ansvar för vilka uppgifter som 
ska prioriteras. Det är därför chefens ansvar att ett granskningsuppdrag kan överlåtas till 
någon annan om den utsedda granskaren av olika orsaker inte kan utföra granskningen. 
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Ärende nr 5 

Handlingsplan för 
intern kontroll 2017 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

7



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 

S' 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 ":$ 

Justerare 

§ 364 

Handlingsplan för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Dnr 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 
2017 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) 
årligen upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal riskbilder som skulle 
kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen har två kontrollmål föreslagits för granskning i 2017 
års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål finns även det 
kommunövergripande kontrollmålet med. I bifogat förslag till handlingsplan 
finns kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificerade 
i tabell 1. 

Beslu tsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för intern kontroll 2017 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

I Ot3ragllbest;yrkande 
8



Bilaga Ks Au§ 364 2016-12-12 

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ah lgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd .se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2016-11-28 
Dnr: 2016/376 007 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna med utgångs
punkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en handlings
plan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal 
riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på 
dessa. 

Utifrån ROV-analysen har två kontrollmål föreslagits för granskning i 2017 års interna 
kontroll. Utöver dessa kontrollmål finns även det kommunövergripande kontrollmålet 
med. I bifogat förslag till handlingsplan finns kontrollmålen och beskrivning av hur 
kontrollen ska ske specificerade i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens två egna kontrollmål har valts ut av kommunlednings
förvaltningens chefsgrupp (KLCG). Kommunstyrelsen har 2016-10-17 beslutat om det 
kommungemensamma kontrollmålet 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens verk
samhetsområde. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
Säkerhetssamordnaren 

c:::;:-~· 
Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ 
~ (!}1ingsryds 

~ kommun 
Kommunlednings

förvaltningen Beslutad 2017-

Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens 
verksam hets om råde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kornmunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings
förvaltningen är uppdelad i fyra avdelningar; kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, 
utvecklingsavdelningen och personalavdelningen. 

Varje avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 
som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet samt utför en risk- och väsent
lighetsanalys. Samtliga avdelningars risk- och väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan 
i kornmunledningsförvaltningens chefsgrupp (KLCG) under ledning av kommunchefen. 
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen föreslår KLCG de kontrollområden för årets 
interna kontroll som ska med i denna handlingsplan och sedan fastställas av kommun
styrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kornmun
övergripande samordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra kon
trollen för respektive kontrollmål (kontrollansvariga) tas fram av förvaltningen och dis
kuteras/fördelas sedan av den kommungemensamma samordningsgruppen. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har i beslut 2016-10-17, på förslag från centrala chefsgruppen (CCG) 
fastställt 1 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin hand
lingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys 2 st. kontroll
mål, specifika för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsförvaltningen, 
valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell 1 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns nya och tidigare framtagna riskbilder med. Av tabellen framgår också på vilka 
grunder som kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon -fax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

5 
* 
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Tabell 1 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen 

Kontroll
område 

RiskbHd för rutin/arbetsmoment I Risk- och I Kontrollmoment/metod 

Kommunövefittivande kontrollmål 
Personal 

Nämnden/s 
Ärende
hantering 

Ärende
hantering 

Rutiner för utlämning och återtagande av 
nycklar, passer/IDkort, inloggningar etc. 
vid upphörande eller byte av tjänst eller 
uppdrag inom kommunen samt för 
utlämning av sådana till utomstående. 

Deadline för inlämning av handlingar 
inför sammanträden/ au-beredning 

Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks eller 
Kf) 

väsentlighets
analvs 

S/K I ROV 

3/2 6 

2/3 6 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 

Kontrollera så att rutiner finns för återtagning av 
nycklar, passer/IDkort, inloggningar mm när 
anställda och förtroendevalda slutar, alternativt får 
rätt behörigheter då de internt byter jobb eller 
uppdrag, samt rutiner för tillfälligt utlämnande av 
nycklar, passerkort, inloggningar mm till konsulter 
och andra privata aktörer som utför arbete för 
kommunen. Kontrollen innebär också att granska 
huruvida eventuella rutiner följs. 

Ta fram en ungefärlig statistik på hur vanligt 
förekommande det varit under år 2016 att 1) 
handlingar och ärenden inte kommer in i tid innan 
KSAU-beredningen, 2) extra ärenden eller 
kompletterande handlingar läggs fram direkt på 
sammanträdet. Notera om det i något/några fall 
inneburit att beslutet tagits för sent med efterföljande 
negativa konsekvenser för 3 :e man eller att fel beslut 
fattats. 
Granska c:a 10 utvalda ärenden som beslutats under 
år 2016 där det är av vikt att besluten är tagna i rätt 
instans. Exempel på sådana ärenden är avtal, 
godkännande av ekonomiska medel, 
organisationsförändringar/tillsättande av tjänster och 
deltagande i projekt. Kontrollera att besluten följer 
vad som sägs i reglemente och delegationsordning. 

Ar 2017 

Kontroll
ansvarig 

Klart 
senast 

.-- -·c 
7"'--4/ 

\V\ 
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\V\ 
Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
S/K ROV 

Kommunöverpripande kontrollmål 
Ja 

Nämnden/styrelsens el{na kontrollmål 
Ärende- Deadline för inlämning av handlingar 3/2 6 Det är vanligt förekommande att handlingar och ärenden inte Ja 
hantering inför sammanträden / au-beredning kommer in i tid före au-beredning, oftast tas ändå dessa ären-

den med på föredragningslistan eller som ett extra ärende di-
rekt på sammanträdet. Ärendet hinner inte beredas. 
Skulle det hållas hårt på "stopptiden" - att försent inkomna 
handlingarna fick vänta till nästa sammanträde - skulle det få 
konsekvenser som fördröjda beslut vilket kan drabba 3:e man. 
Remissärenden från myndigheter kan yttrandetiden gått ut för 
innan beslut fattats. 

Även kompletterande handlingar till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige kan komma in sent så de inte kommer med 
ut i kallelsen, utan får delas ut på sammanträdet eller läggas i 
mapparna till kommunfullmäktige. 
Fel beslut kan fattas om komplett beslutsunderlag saknas. 
Ofta görs extra kallelseutskick - vilket kan utgöra en stressfak-
tor för personalen runt kallelserna. 

Ärendehan- Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks 2/3 6 Det är viktigt att besluten i arbetsutskottet, kommunstyrelsen Ja 
tering eller Kf) och kommunfullmäktige tas i rätt instans. Beslut som fattas i fel 

instans kan bli ogiltiga om detta uppmärksammas. 
Det kan bli ekonomiskt kännbart för kommunen om icke giltiga 
beslut verkställs, t ex ingångna avtal (t ex försäljningar, köpe-
avtal), godkännande av ekonomiska medel, godkännande av 
byggnationer, organisationsförändringar/tillsättande av tjänster, 
deltagande i projekt m.m. 

\\~ 12
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
S/K ROV 

Registrering/ Inkommande e-post som borde regi- 3/2-3 7,5 Det är viktigt att handlingar som kan betraktas som allmänna Nej 
diarieföring streras/diarieföras lämnas utan åtgärd registreras/förs in i diariet för att de lättare ska kunna hittas och 

för att ha god ordning på handlingarna. Inkommen e-post som 
Arbetsmomentet bedöms lämpligt kan utgöra allmän handling eller allmänna handlingar som 
som kommunövergripande kontrollmål kommer via e-post är inget undantag från denna registrerings-
år 2017 plikt. Att inte registrera e-post som utgör allmän handling kan 

innebära bl.a. att offentlighetsprincipen åsidosätts genom att 
det tex. inte framgår att en allmän handling finns hos kommu-
nen. Resultatet kan bli att allmänhetens och tillsynsmyndighet-
ers möjligheter till insyn i verksamheten går förlorade. 

överklaganden som inkommer via e-post och inte registre-
ras/diarieförs blir svåra att bedöma huruvida de inkommit inom 
lagstadgad överklagandetid om det inte framgår vilket datum 
som handlingen inkommit. Konsekvensen kan vara att över-
klagandet kan komma att avvisas av en domstol. 

En risk som kommunen måste räkna med utifrån ovan nämnda 
konsekvenser är att eventuella skador som kan uppstå för den 
enskilde kan resultera i en skadeståndstalan mot kommunen , 
framför allt för ekonomisk skada. Risken att personlig skada 
skulle uppstå bedöms däremot som mycket liten. 

Frånvaro Störningar uppstår i verksamhet vid 3/3 9 Kommunledningsförvaltningens verksamhet utgörs av olika Ej utförd 
längre frånvaro hos personal kompetenser där var och en i personalen har sina speciali- 2016 

serade uppgifter. Detta gör det svårt att gå in och täcka för 
varandra vid frånvaro, exempelvis semester eller sjukdom. 
Sannolikheten att störningar ska uppstå i verksamheten om 
någon i personalen är frånvarande en längre tid är därför på-
taglig då det inte kan förutsättas att personal utan vidare kan 

\\lt1 13



'"' Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja I nej 
S/K ROV 

träda in för varandra. 

Eftersom kommunledningsförvaltningen bistår så många av 
kommunens verksamheter och även allmänheten kan konse-
kvenserna vid en längre bortavaro bli kännbar. Det kant.ex. 
handla om ansökningar som blir liggande eller hålltider som 
överskrids. 

Övriga Arbetsmoment/rutiner med ROV-
poäng under 6 

Info/IT Bristande behörighetsrutiner Det kan få konsekvenser om fel behörigheter tilldelas. Det kan 
även få konsekvenser då någon slutar eller byter befattning om 
inte detta meddelas till IT. 

Behörighetsrutinerna har förbättrats och en blankett som ska 
användas av chefer när någon börjar eller slutar alternativt att 
en tjänst förändras. Dessa rutiner kommer att implementeras 
före årsskiftet 2015/2016. 

Styrande Kännedom om kommunens styrande Hur kända är de policydokument som gäller för kommun led-
dokument dokument ningsförvaltningens verksamhet och hur efterföljs de? 

Risken är att dokumenten inte är kända/aktualiserade och där-
för inte efterföljs. Detta kan ge en fel bild av kommunen och 
dess verksamhet. 

Arkiv Brandsäkerhet i kommunarkivet Brandspjället i dörren till kommunarkivet klarar av 60 minuters 
brand. Standard nuförtiden är spjäll som klarar 120 minuter. 
Om det börjar brinna utanför arkivet kan allt material i arkivet 

i"' 14
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
S/K ROV 

förstöras. Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som 
låg, däremot kan konsekvensen bli tämligen kännbar om brand 
skulle inträffa. 

Info/IT Dataförlust av större väsentlig data Konsekvenserna vid en större dataförlust kan bli. allvarliga då 
flera verksamheter inte har tillgång till arbetsrelaterat material 
och blir "stillastående" under åtgärdstiden. 
Ny serverplattform och backup-lösning har installerats 

Info/IT Obehörig i IT-enhetens lokaler Konsekvensen om känslig information kommer i orätta händer 
kan bli kännbar beroende på hur informationen används. 

Info/IT E-posttjänsten är otillgänglig Konsekvenserna om e-posttjänsten inte är tillgänglig skulle 
efter en viss tid bli kännbar för verksamheterna då detta är en 
av kommunikationsvägarna mot medborgarna och andra ex-
terna kontakter. Tidsberoende. Redundans finns mellan Växjö-
Tinqsrvd-Lessebo 

Info/IT Brand i serverrum Antändligt material som ligger i serverrummet samt brister i 
städning är en hög riskfaktor. Brand i serverrummet får allvar-
liga konsekvenser. 

Info/IT Virusangrepp Konsekvenserna vid ett virusangrepp kan bli kännbart för verk-
samheterna då isolering och driftstopp av verksamhetssystem 
(server/klient) kan ske under åtgärdstiden. 

Kommunen följer de virusprogram som Växjö har. 

Info/IT Telefonisystem ur funktion Konsekvensen kan bli kännbar då kommunikation via fast tele-
foni används av de flesta verksamheterna idag. Sannolikheten 
för avbrott har minskat efter uppgradering av telefonisystem. 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja I nej 
S/K ROV 

Mbk Skrivaren går sönder innan en viktig Tar längre tid att trycka i andra skrivare och hinner ej bli klar i 
kallelse ska tryckas. tid att skickas till ledamötena. 

Ny skrivare är på väg att installeras. Det går att skriva ut på 
andra skrivare alternativt köpa in tjänsten från tryckeri. 

Mbk Hemsida och intranät havererar Besökare kan inte ta del av information och service från hem-
sidan. Samma gäller personal som använder intranätet. En ny 
hemsida har implementerats under 2104. 

Mbk Posten kommer inte iväg Fördröjning av post, speciellt berörs a-post och annan post 
som måste komma iväg snabbt. 

Det finns ersättare som kan .hjälpa till att skicka iväg posten. 

Rehabilite- Bristfälliga eller för sena åtgärder till Vi har rutiner och ett rehab-system där allt dokumenteras, så 
ring sjukskriven medarbetare sannolikheten är inte så stor. 

Kompetens- Bristfällig eller för lite utbildning till Central kompetensutveckling beslutas av CCG alternativt PU. 
utveckling organisationen Innan beslut tas diskussionerna på flera nivåer. 

Utbetalning • Felaktig lönesumma utbetalas Finns rutiner för ovanstående. Sannolikheten är inte så stor. 
av löner, • Utbetalning av lön till eget eller 
reseräkning- felaktigt konto 
ar och arvo- • Medarbetare avslutas inte i löne-
den systemet 

Körningar • Lönekörning kraschar Tekniken kan haverera, men det finns rutiner för det. Sårbarhet 

• Bankfil går ej iväg till bank har hanterats med rutiner och utbildning, men behandlas också 

• Arbetsuppgifter kan inte genomfö- i en annan punkt. 
ras oaa sårbarhet vid frånvaro 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja I nej 
5/K ROV 

Uppgrade- Arbetsuppgifter kan inte genomföras Sårbarhet har hanterats med rutiner och utbildning, men be-
ring av sy- pga sårbarhet vid frånvaro. handlas också i en annan punkt. 
stem 

Pensioner • Felaktig pension utbetalas Rutiner finns för ovanstående. Sårbarhet har hanterats med 

• Felaktig pensionsfaktura betalas rutiner och utbildning, men behandlas också i en annan punkt. 

• Arbetsuppgifter kan inte genomfö-
ras pga sårbarhet vid frånvaro 

Utdatasys- Rapportuttaget från lmpromptu have- Nytt PA-system håller på att implementeras 
temet rerar 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV = Risk- och väsentlighetspoäng 
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Ärende nr 6 

Återrapportering av 
samt beslut om kurser och konferenser 
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Ärende nr 7 

Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 
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Ärende nr 8 

Kommunledningsförvaltningen 

informerar 
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