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Hej! 

Inför morgondagens möte så kommer jag vilja ta upp några saker på mötet Jag tänkte att 
det är bättre att informera om det innan. 
Jag vill ta upp en punkt om omorganisationen under punkten övriga ärenden. Jag tycker 
att det finns många delar i VD:s organisationsförslag som är positivt men när det gäller den 
delen som handlar om ljudtekniker och producenter tycker jag att risken är stor att det kan 
inträffa att verksamheten brister. Det behöver finnas ljudtekniker i huset som kan den 
ljudanläggning som finns. Jag menar att styrelsen ska ta beslut om att ha en dialog med 
Stadshus AB för att undersöka möjligheterna att få ett större aktieägartillskott som innebär 
att ingen personal på UKK ska behöva sägas upp. 
Dessutom I risk nummer 11 så nämns omorganisationen. Jag tycker att risken behöver 
uppgraderas. Nu är det en risk som bedöms som en 6:a. Risken borde åtminstone vara 12 
totalt med tanke på att alla ljudtekniker ska sägas upp med undantag av en chef. 

Hälsningar Monica 

Monica Petersson Reykjaviksgatan 51 75263 Uppsala 0703267447 
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Förvaltning/Enhet: 
Uppsala Konsert och Kongress AB 

Datum: 
2021-09-15 

Diarienummer: 

Handläggare:  
Camilla Karlsson 

Riskhanteringsrapport 

Sammanfattning 
I nedanstående sammanfattningen återfinns lista med de prioriterade riskerna samt en 
beskrivande text av identifierade risker som kopplar in i den prioriterade riskerna.   

Lista risker som skall prioriteras: 

Nyckelkompetenser 
Verksamheten har några områden som på grund av personberoende blir sköra. Detta gäller bl a 
roller som controller, löneadministratör, biljettadministratörer och hovmästare där bolaget 
behöver säkerställa att det finns backup eller andra lösningar för att säkerställa verksamhet. 
Arbetet är påbörjat.  

IT-utveckling 
Bolaget har behov av att genomlysa och säkerställa IT-området avseende kompetens och resurser 
gällande både den interna IT-miljön och arbetsverktyg som affärssystemet Dynamics, samt våra 
digitala kunderbjudanden.  

Bolaget är inne i en förändringsfas och utveckling av affärssystem och en modernisering av 
bolagets IT-struktur kommer innebära förändrade risker för bolaget och medarbetare. 
Medvetenheten kring dessa risker i bolaget som helhet och den enskilde medarbetaren behöver 
säkerställas och utbildningar om direkta och indirekta hot genomföras.  

Den ökade digitaliseringen kommer innebära behov av förändringar i bolagets IT-säkerhet samt 
kvartalsvisa sårbarhets- och stresstester av system. Upprättande av en handlingsplan för 
incidenter och handlingsplan för återställning av IT-miljö vid eventuellt intrång. Här ser vi att 
behöver vara aktiva som arbetsgivare avseende den ökande kriminalitet som utövas digitalt, s k 
cyberbrott. 

Den framtida arbetsplatsen, som efter pandemin kommer innebära en större mobilitet kring 
arbetsplatsen, behöver beaktas ur IT-säkerhetssynpunkt och driftsäkerhet.  

Med digitaliseringen följer flertalet risker som uppstår vid upphandling, implementering och i den 
fortsatta driften. Här ser vi att ett helhetsgrepp behöver tas då flertalet system just nu 
implementeras och andra ska implementeras och handlas upp.  Åtgärder som behövs är bl a 
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framtagande av tydlig strategi, kompetenshöjning och uppdatering av teknikpark/implementering 
av nya rutiner. 
 
Omsättning M&E 
Vi ser en förändrad omvärld med nya konsumentbeteenden, förändrade resvanor, större 
klimatmedvetenhet. Både privatpersoner och företag har fått en förändrad ekonomisk situation 
och gör andra prioriteringar, någon som kan påverka vårt inflöde av affärer. Ökad konkurrens från 
bl a Arlanda Xpo, nya stadshuset, och på sikt nya Sivia Torg kan också bli påverkande faktorer.  
 
Ordningsstörning - säkerhet  
Husets öppenhet samt den öppna arkitekturen ökar risken för ordningsstörningar i huset. UKK ses 
som ett “torg inomhus” och blir därmed en attraktiv plats att vistas på, även för mindre 
skötsamma Uppsalabor. Detta leder till ökat behov av säkerhetsinsatser och att trygga 
arbetsmiljön för våra medarbetare och besöket för våra kunder.  
 
Ekonomi och flexibilitet  
Att bibehålla och utveckla kvaliteten i innehåll och verksamhet, och samtidigt konkurrera på en allt 
tuffare marknad inom såväl konsert- som konferensverksamheten ställer högra krav på 
verksamhetens flexibilitet och anpassningsförmåga.  
 
Vi ser risker i att en framtida potentiell underfinansiering tvingar bolaget till att minska utbudets 
mångfald, framförallt inom de kulturformer som inte kan fullt ut bära sina egna kostnader men 
som är viktiga för att erbjuda ett rikt, brett och nyskapande utbud.  
 
Pandemins långsiktiga effekter  
Även om vi nu ser slutet av pandemin kommer dess effekter ha stor påverkan på bolaget över lång 
tid. Pandemin har påverkat köpbeteenden, lusten att samlas i stora sällskap, vår syn på fysiska 
möten och digitala möten, Uppsalabornas privata ekonomi etc.   
 
Arbetslivet har förändrats under pandemin och vi som arbetsgivare behöver erbjuda större 
flexibilitet och bättre lösningar för digitalt arbete och distansarbete.  
 
Redan innan pandemin så var den ökade miljömedvetenheten en faktor vi behövde räkna med. 
Många arbetsgivare har infört stränga företagspolicys kring resande och transportmedel. Det 
innebär för oss en möjlig volympåverkan på nationella och internationella möten.  
 
I kölvattnet av coronapandemin så har vi sett ökande krav på nya samarbetsformer från 
bokningsbolag för att minska sina ekonomiska risker. Detta risktagande kommer förmodligen att 
behöva tas över av konserthusen. Det kan skapa risker för större ekonomiska konsekvenser om 
utbudet inte säljer som planerat eller andra omständigheter som påverkar kunders köpbeteenden. 
 

Inledning 
Riskhanteringsanalysen är ett gemensamt arbete av ledningen. 
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Respektive avdelningschef har gjort avdelningsvisa bedömningar utifrån sin horisont och bransch. 
I vissa fall har det medfört att riskregistret tar upp flertalet likartade risker som har värderats olika. 
Ett exempel är att uppfattad risknivå avseende rekrytering/tillförsel av kompetens är lägre 
respektive högre beroende på bransch.  
Den slutliga analysen över prioriterade risker är en sammanvägning av samtliga identifierade risker 
och dess värderingar. 
Risker som inte beskrivs här bland prioriterade risker, men som är upptagna i riskregistret (se 
bilagan ”Riskregister alla avdelningar 2021/2022”) hanteras självklart och följs upp. Det görs på 
avdelningsnivå och inte som prioriterat ledningsarbete.  
 
 
 

Syfte 
Övergripande syfte: 
Uppfyllande av riktlinje för säkerställande att bolag inom Uppsala Kommun har en god kontroll-
miljö och därmed möjliggör för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och 
uppdrag.  
  
Riskhanteringens tre specifika syften: 

1. Upptäcka och motverka olika hot som kan försvåra för UKK att nå sina mål. 
2. I möjligaste mån säkerställa att bolagets uppdrag nås. 
3. Ge underlag för verksamhetsutveckling och säkerställa god arbetsmiljö. 

 

Avgränsning 
Riskhanteringen avser inte angränsande verksamheter, anslutande system eller användare utanför 
bolaget.  
 

Deltagare  
Ledare: Henrik Lillsjö, VD 
Deltagare: Gabriella Gullberg, Surte Norin, Hanna Holm, Robin Akrap, Karin Sävström, Johan 
Jacobsson, Camilla Karlsson 
 

Underlag 
Externa dokument 
Uppsala Kommuns omvärldsanalys 2021 med uppdateringar utifrån covid-19 
Interna dokument 
Uppföljning internkontrollplan halvår 2021 
Riskregister samtliga avdelningar 2021/2022 
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Metod 
Ledningen har valt att göra en kvantitativ analys med risknivå redovisad såsom sammantagen 
avvägning avseende sannolikhet och konsekvens (enligt nedan riskmatris). 

Utförandet har baserats på en riskanalysgenomgång i ledningen där instruktioner och 
grundläggande underlag delats ut. Utöver det har respektive avdelningschef tagit hänsyn till 
avdelningsvisa relevanta dokument så som incidentrapporter, dokumentation från 
arbetsplatsträffar, branschspecifika rapporter mm. 
 
Detta har gett en systematisk process för identifiering och behandling av risker på UKK ner på 
detaljnivå och för respektive bransch (restaurang, kultur, konferens) där syftet hela tiden varit att 
säkerställa verksamhetens uppdrag.  
Ytterligare instruktion i det avdelningsvisa arbetet har varit att  

- förebygga, begränsa och förhindra att risker drabbar verksamheten på ett negativt sätt  
- riskminimera, ev medvetet tagna risker ska vara ytterst välavvägda med måluppfyllelse 

som är högst sannolik och vida överskrider konsekvens av ev riskhändelse 
- fokus på arbetsmiljörisker 

Processen har därefter slutförts i ledningen med gemensam värdering av den detaljerade 
riskanalysen för att få samsyn och identifiera vilka hot som ska prioriteras. Dessa presenteras 
nedan.   
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Resultat i riskmatris  
För beskrivning av respektive risk (angivet som ID-nummer) se nedan resultat.  

Ko
ns

ek
ve

ns
 Mycket allvarlig 4  9 4, 5, 6 1, 2 

Allvarlig 3  11 8 7 

Betydande  2  13 10, 12  

Liten  1    14 

   1 2 3 4 

   Liten Viss Stor Mycket stor 

   Sannolikhet 
 

Resultat i text 
 

ID Risk (rubrik) Beskrivning av risk (scenario) Sanno-
likhet 

Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärdsförslag 

1 IT-utveckling Resursbrist (tid, kompetens och pengar) inom bolaget 
avseende IT-området.  
 
Detta gör att IT-frågor, både gällande intern IT-miljö och 
för våra digitala kunderbjudanden, riskerar att bli 
eftersatta. 
 
Bolaget missar utveckling inom områden som påverkar 
våra affärer. 

4 4 16 Ta fram strategi och färdriktning för IT 
och digitalisering.  
 
Minska sårbarheten avseende 
personberoende och öka den digitala 
mognaden och kompetensen i bolaget.  
 
Väga in IT-kompetens i kommande 
rekryteringar.  
 
Samverka med kommunens IT-stab.  
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2 Nyckelkompetenser 
försvinner vid sjukdom, 
annan frånvaro, avslut 

Nyckelkompetenser i verksamheten som inte har 
"naturlig vikarie" i verksamheten, ex. controller, 
Dynamics-projektledare, löneadministratör, 
biljettadministratörer, hovmästare festvåning, gör 
verksamheten skör och personberoende.  

4 4 16 Identifiera de mest sårbara 
situationerna och rollerna.  
Skapa rutin för att hantera dessa, 
utbilda fler, skapa manualer, säkerställa 
backup-lösningar internt eller externt.  
Externa lösningar kan vara samarbete 
med andra bolag eller 
outsourcning/användande av 
kommunens gemensamma 
serviceenheter m.m.  

4 Minskad omsättning på 
Möten & Event  

Minskade besökare på konferens leder till minskad 
omsättning.  
 
Detta i kombination med utveckling av digitala 
mötesformer, nya konkurrenter och ett förändrat 
resande kan påverka inflödet av bokningar och intäkter.  
 
Pandemin kan ha lett till försämrat ekonomiskt läge för 
företagen som förlägger sina aktiviteter hos oss som 
kan göra att dom väljer ett enklare utbud/eller prioriterar 
bort mat och drycken helt.  
 
Kraftigt ökad konkurrens i form av bl a det nya 
stadshuset, arenabolaget, nya hotellet på Storgatan, 
nya Sivia, nya konsertarrangörer, fler aktörer som har 
konferenslokaler, Scand-expo mfl 

3 4 12 Analysera konkurrenssituationen, jobba 
på våra USP:ar, anpassa erbjudanden 
och maximera affärer. Undersöka 
samarbeten med nya aktörer. 
 
Tydliga säljstrategier och aktivitetsplan, 
hur var och när vi ska synas.  
 
F&B för en dialog med M&E för att hitta 
anpassande måltidslösningar som 
kunderna trots allt kan tänkas köpa. 
 
Vidhålla kvalitet och servicenivå. 

5 Driften avseende nya 
affärssystemet Dynamics 
vid återstarten av 
verksamheten. 

Driftsrisk om var och en inte fyller i data och/eller fel 
data utifrån sitt ansvarsområde= fel data in är lika med 
fel data ut.  
 
Risk även för handhavandefel och/eller systemfel då 
det ej använts fullt ut i skarpt driftsläge tidigare.  
 
Risk att buggar och fel i systemet upptäcks först när 
bolaget går in i full drift.   

3 4 12 Utbildningar av alla användare. 
 
Ansvarsfördelning till tre ”main super 
users” samt avsättande av arbetstid för 
dessa personer.  
 
Avtal med leverantör för att hantera 
buggar och utveckling säkerställs. 
 
Stödresurs från kommunens IT-stab 
som går in fr o m 210914.  

6 Långsiktig strategi kring 
Dynamics 

Utveckling ska fortsatt ske för att vi ska få full effekt av 
Dynamics. 
 
Ökat antal externa medarbetare kräver att dessa 
utbildas och får access/licens till information i systemet.  

3 4 12 Resurs från kommunens IT-stab tar, 
tillsammans med Dynamics styrgrupp, 
fram en strategi och färdplan för 
Dynamics för att säkerställa fortsatt 
utveckling och förvaltning samt hur 



 7 (9) 

externa medarbetare ska hanteras i 
detta.  
 
Fortsatta utbildningar och 
repetitionstillfällen.  

7 Ordningsstörning på 
allmänna ytor  

Husets öppettider samt den öppna arkitekturen ökar 
risken för ordningsstörning och oönskade besökare. 
Detta kan leda till otrygg arbetsmiljö för våra 
medarbetare. 
 
Nuvarande roll på T&F som är ansvarig för säkerhet 
försvinner i nya organisationen. 

4 3 12 Befintlig ordningsvakt kan kompletteras 
med kameraövervakning.  
Rusta personalen för olika situationer 
som kan uppstå genom 
utbildning/genomgångar.  
En tydlig överlämning samt tydlighet i 
vem som tar ansvaret samt leder och 
fördelar säkerhetsarbetet och håller tät 
dialog med vaktbolag, samt håller 
säkerhetsutbildningar. 

8 Risk för förändrat 
koncernbidrag och 
förändrade förutsättningar 
att leva upp till ägaridé och 
affärsplan. 

Ekonomiska förutsättningar som inte står i relation med 
ambitionsnivån i ägaridé och affärsplan. Följder kan bli 
icke-kvalitivt program, svårigheter att rekrytera stark 
kompetens, tappade konkurrensfördelar etc.  

3 3 9 Ledningsstrategi för att säkra 
koncernbidrag, budget och krav på 
ekonomin. Ägardialog. 
 
Söka mer extern finansiering, arbeta 
med stärkt affärsmässighet och större 
försäljningsfokus. 

9 Bristande samsyn kring 
ägaridén 

Nyval och ev politiska svängningar kan medföra 
förändrade krav från ägare och/eller förändrat 
ägarbidrag. Kan ge bristande samsyn mellan 
bolagsledning, styrelse, ägare och politiken kring den 
praktiska omsättningen av ägaridén och riskerar att 
skapa konflikter, otydliga styrningsdirektiv och/eller 
undermåliga förutsättningar för verksamheten. 
 
Okunskap om våra branschers förutsättningar hos 
styrelse, ägare och politiken riskerar att skapa brist på 
meningsfull dialog samt mål och direktiv som inte står i 
relation med förutsättningar. 
 
Bristande samsyn kring UKK:s roll för Uppsala och 
vilken roll man tycker att UKK ska ha i förhållande till 
andra aktörer, skapar risker för ukk:s bidrag till 
besöksnäring, näringsliv och lokalsamhället. 

2 4 8 Vd och ledning skapar rutiner för att 
berätta om verksamheten och skapa en 
ökad förståelse i alla led.  
 
Ägardialogen.  
 
Utbildning av styrelsen.  

10 Arbetsmiljö vid driftsstart  Hård nystart med helt släppta restriktioner vid sidan av 
nya driftssystem, omorganisation och utbildningar 
(inom säkerhet som görs löpande i vanliga fall men inte 

3 2 6 Tydlig nystartsplan från ledning och 
chefer, steg för steg.  
Möjlighet att få ta in extra resurser 
externt.  
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kunnat genomföras under pandemin och nu behöver 
”komma i kapp”) kan leda till stor arbetsbelastning.  

Utbildning på driftssystem inför starten. 

11 Omorganisation som del av 
omställningsarbetet 
 

Risk för större arbetsbelastning på personalstyrkan 
under en period med nyanställningar och uppbyggnad 
av externa resurser.  
 
 Risk för att de medarbetare som är inarbetade blir 
överbelastade under en övergångperiod mellan gamla 
och nya organisationen.  
 
De nya chefsrollerna driftschef, program och 
planeringschef samt teknikplaneringschef blir 
omfångsrika och ställer krav på prioritering- och 
delegeringsförmåga. Risk för stor arbetsbelastning och 
stress som påverkar hälsan innan den nya 
organisationen har balanserats.  
 
Psykosocial arbetsmiljö behöver bevakas extra under 
omställningsarbetet.  

2 3 6 Tydlig nystartsplan från ledning och 
chefer, steg för steg. Möjlighet att få ta 
in extra resurser externt. Utbildning på 
driftssystem. 
 
Samma inhyrda tekniker som är 
återkommande. Alltid utbildad scenchef 
på plats. En/någon tekniker/med-
arbetare med jourtid. Bör finnas en 
artistvärd om ingen ansvarig producent 
från UKK är på plats. 
 
Göra en inventering av befintlig 
extrapersonal samt vid behov göra ett 
rektryteringsevent för 
behovsanställningar. 

12 Brister i säkerställande av 
GDPR och 
dokumenthantering  

Resursbrist (tid, kompetens och pengar) inom bolaget 
avseende IT-området. 

3 2 6 Nytt HR- och lönesystem.  
Utbildad konsult tar fram IH-plan med 
samtidigt utb/kompetenshöjning hos 
ansvarig personal (minst två för att inte 
bygga in personberoende). Med detta 
följer även införande av diariesystem 
och gallringsrutiner. Utbildning hos all 
personal.  
Aktivera och ev ändra GDPR-gruppens 
sammansättning så att de får rätt 
förutsättningar att arbeta med GDPR. 
Info i Personalhandboken.  

13 Rekrytering  Större konkurrens på arbetsmarknaden kring viss typ 
av kompetenser gör det svårare att rekrytera 
spetskompetens. 

2 2 4 Sträva efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Utveckla starka nätverk 
inom våra branscher. Vi kan inte 
konkurrera med lön - men med andra 
värden.   
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14 Rivning av Sivia Torg  Lägenhetskomplexet mitt emot UKK:s huvudentré blir 
byggarbetsplats. Risker att bevaka:  

• Riv- och byggperioder förväntas pågå i flera 
år. Det kan komma att påverka tillgängligheten 
och trevnaden för UKK:s gäster. 

• Utsikten från UKK:s foajé på plan 6 kommer 
påverkas.  

• Framtida konkurrenssituation för vår 
mötesverksamhet samt 
restaurangverksamhet.  

• Förändrade planer kring bygget och 
kommande verksamheter på grund av det 
ekonomiska läget under och efter pandemin. 

 

4 1 4 Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för 
att bevaka bolagets intressen.  

 
 



Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: Uppsala.kommun@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Avrapportering av internkontrollplan för 
januari – juni 2021 

Uppsala Konsert och Kongress AB Datum: Diarienummer: 
2021-09-13 NNN-20##-#### 

Handläggare:  
Camilla Karlsson 
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Sammanfattning 
Granskningen inför september månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment: 

- Granskningen är genomförd med anmärkning avseende: 
o Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut  

 
- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende: 

o Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende: 
o Personalhälsa  
o Otrygg arbetsmiljö 
o Affärsplanens efterlevnad 
o Affärs- och lönesystem samt digitalisering 
o IT: nätverksåtkomst, systemfel och systemberoende 
o Ledningsbeslut, likvärdigt genomförande mellan avdelningarna 
o Felaktiga utbetalningar 

 

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna 
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut  
Rutinen ”Varje år uppdateras bolagets samtliga policys och regler” har inte efterlevts och därmed har 
bolaget några policys som inte är uppdaterade. Detta åtgärdas i takt med att bolagets HR-funktion 
tillställs mer tid.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Avsteg från antal medarbetarsamtal har gjorts då omställningsarbetet tagit personella resurser i 
anspråk och informella medarbetarsamtal ökat varför uppföljningen av Q2 slagits ihop med Q3 (som 
genomförs i oktober).   

Bilagor 
Internkontrollplan 2021. 

Arbetet med intern kontroll under året 
Vid årets första styrelsemöte fastställde styrelsen VDs instruktioner, styrelsens arbetsordning samt 
godkändes bolagsstyrningsrapport och uppföljning av internkontrollplan för det gångna året. 

Under våren har plan tagits fram för rutinsäkrande åtgärder, så som införande av IH-plan och initiering 
av övergång till kommunens IT-drift. Detta borgar för säkerställande i hantering av datorer, telefoner, 
och IT-beställningar samt ger förutsättningar för övergång till kommunens dokumenthandläggarstöd 
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(DHS). Handledarstödets införande ger god kontroll och kvalitetssäkring av bolagets dokument-
hantering, bl a införs diarieföring i systemet.   

Vidare har ett gediget upphandlingsarbete gjorts för införskaffande av digitalt HR- och lönesystem där 
internkontrollen avseende HR- och löneprocesser effektiviseras och kvalitetssäkras ytterligare samt 
minskar sårbarheten.  

Det arbete som inte kunnat bedrivas under första halvåret och går att hänföra till pandemin,  är 
ledningens kontroll av vissa uppföljningsparametrar som kräver verksamhet, t ex så som 
decibelmätningar eller social oro i lokalerna.  
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Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Redovisning av kontrollmoment 
UA: Utan anmärkning 
A: Anmärkning 
MA: Mindre anmärkning 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

Verksamhets-
kontroller 

Arbetsmiljö:  
Personalohälsa vid hemarbete och 
permittering, både fysisk och psykisk 

Upptäckande och förebyggande: 
Avdelningsmöten med dialog kring 
arbetsmiljö och mående.  
Ledningsmöten med diskussion kring 
personalens situation. 
Samverkan/skyddskommittémöten där 
skyddsombud, fackliga representanter, 
HR och VD deltar. 
VD har veckovisa digitala personalmöten 
med bl a information om nuläge och 
framtid avseende hemarbete och 
permitteringar. Här inbjuds personalen 
att skicka funderingar till närmaste chef. 
HR och VD ger personalinformation via 
mejl och chatt när ändringar som 
påverkar arbetsmiljön sker. Tips & trix 
om hemarbete sammanställt och 

UA: 
Avdelningsmöten en gång i veckan 
(ansvarig: avd.chef). 
 
Ledningsmöten en gång i vecka med 
diskussion kring personalens situation 
(ansvarig: vd) 
 
Samverkan/skyddskommittémöten en 
gång i månaden (Ansvarig: HR) 
 
Sjukanmälningar granskas månadsvis 
(Ansvarig: chef m personalansvar)  
Avstämning på insatta åtgärder via 
företagshälsovård månadsvis  
(ansvarig: närmaste chef och HR-chef) 
 

Vid uppföljning av 
interna kontrollen 
halv- och helår 
samt vid behov. 



Sida 5 (9) 

Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

informerad till personalen via mejl samt 
utlagt i webbaserad personal-handbok.    
Närmaste chef granskar sjukanmäl-
ningar och dess orsaker.  
Korrigerande: 
Närmaste chef har tätare kontakt med 
medarbetare som uppvisar symtom för 
riskbruk eller annan ohälsa. Tydlig 
kommunikation mellan HR, chef och vid 
behov företagshälsovård.   

Verksamhets-
kontroller 

Otrygg arbetsmiljö p g a kriminalitet och 
social oro hos besökare 

Förebyggande: 
Dialog med vakter vid händelser. 
Statistik förs över händelser.  
Polis och ungdomsjour vidtalas inför 
evenemang som vi tror kan orsaka social 
oro utanför huset. 
Vid mer eller mindre stadigvarande social 
oro och kriminalitet bland yngre 
kontaktas ungdomsjouren som då 
förlägger sina turer till UKK.  
 
Förebyggande och upptäckande: 
Vakter när vi har öppet (antal efter 
estimerat behov).  
Vaktrapport skickas till ledning och 
säkerhetsansvarig.  
Ansökan inskickad om kameraöver-
vakning. 

UA:  
Vaktrapport skickas dagligen (Ej de 
dagar då huset varit stängt). 
(ansvarig: Teknik- & fastighetschef) 
 

Vid uppföljning av 
interna kontrollen 
halv- och helår 
samt vid behov. 

Verksamhets-
kontroller 

Affärsplanen följs eller kontrolleras inte. 
Därmed riskerar bolaget att missa 
uppfyllnad av kommunfullmäktiges 
angivna mål i det övergripande 
styrdokument Mål och budget 2021 – 
2023 

Förebyggande och upptäckande: 
Avstämning mot affärsplanens 
indikatorer. 
Korrigerande: 
Vid upptäckta avvikelser genomförs 
händelseanalys samt sätts åtgärder in. 

UA:  
Ledningen stämmer av indikatorerna en 
gång i månaden vid ledningsmöte. Visa 
indikatorer som kräver verksamhet har ej 
kunnat följas då huset varit stängt. 
(Ansvarig VD) 
 

Rapport från VD vid 
styrelsemöte halv- 
och helår 
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Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

Kontroller av system 
och rutiner  
 

Arbetsmiljö:  
Otydlig process för medarbetarutveck-
ling, målsättning, uppföljning av 
medarbetare och deras mål. När denna 
typ av process saknas eller är bristfällig 
riskerar vi få medarbetare som inte styr 
mot bolagets övergripande mål. En risk 
är även att det inte styrs överhuvudtaget 
vilket resulterar i oengagerade 
medarbetare som riskerar att skapa 
arbetsmiljöproblem. 

Förebyggande: 
Uppdaterad och förbättrad process för 
HR-året med tydliga ansvarsområden 
och väl genomförd implementering av 
densamma. Förhoppningen är att 
processen även digitaliseras för 
underlättande av hantering och kontroll. 
Framtagande av tydliga målbilder på alla 
nivåer i bolaget 
Ge alla medarbetare möjligheten till att 
förstå exakt vad hens roll bidrar till i 
UKKs verksamhet och ge utökat eget 
ansvar för att uppfylla förväntningarna på 
just den rollen.  

MA:  
Löneprocess för samtliga medarbetare 
inrapporteras till HR och VD en gång per 
år (Ansvarig: HR) 
 
Check på att medarbetarsamtal 
genomförts inom utsatt tid och enligt 
vald metod görs på ledningsmöte 4 
gånger per år (Ansvarig: VD) 
 
Medarbetarsamtal utöver lönesamtal 
utförs tre gånger per år. Vid samtalen 
utvärderas bl a att målbilden är tydlig för 
respektive medarbetare (Ansvarig: 
Samtliga chefer med personalansvar) 
 
 

Vid uppföljning av 
interna kontrollen 
halv- och helår 
samt vid behov. 

Kontroller av system 
och rutiner  

För låg kompetens och för få resurser för 
att klara den utökade digitaliseringen 
optimalt eller överhuvudtaget: 
Driftstart av affärs-, boknings- och 
ekonomisystem (Dynamics). 
Uppstartat tidrapporterings-, 
schemaläggnings- och lönesystem som 
inte fungerar fullt ut. 
Behov av ökad digitalisering inom flera 
områden (tillgänglighet, inköp, 
konferenser, HR, dokumenthantering m 
m). 

Förebyggande och upptäckande: 
Projektledare i Dynamics stämmer av 
med super users. 
Förebyggande, upptäckande och 
korrigerande: 
Manuellt säkerställande av rätt 
löneuträkningar. 
Skapa ett helhetsgrepp och säkerställa 
digitaliseringen i företaget som helhet 
(strategi och t ex kompetenshöja och 
uppdatera teknikpark) 
Byta lönehantering. 

UA:  
Säga upp nuvarande lönesystem nu 
(gjort) (ansvarig: VD) 
 
Manuell kontroll vid varje lönekörning, d 
v s en gång i månaden (ansvarig: 
personalansvarig chef) 
 
Projektledare stämmer av med super 
users en gång i veckan (ansvarig: 
controller i egenskap av ordf i styrgrupp 
för Dynamics) 
 
Slutför upphandling av nytt lönesystem 
under hösten 2021. Initierat arbete med 
att upprätta digitalstrategi för bolaget. 
(ansvarig: adm.chef/vd-ass) 
 

Vid varje styrelse-
sammanträde 
rapport avseende 
implementerings-
status 
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Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

Kontroller av system 
och rutiner 

Kort- eller långvarigt bortfall av 
nätverksåtkomst eller systemfel i 
kombination med systemberoende, 
drabbar allt från biljettförsäljning/digitalt 
skyltsystem till interna system, ger 
ekonomiska konsekvenser. 

Förebyggande: 
Krav mot IT-leverantör 
Förebyggande och upptäckande: 
Säkerhetsansvarig gör kontroller och 
säkerställer kontinuitet i uppdatering och 
flaggar för system som måste bytas ut 
eller uppgraderas 

UA: 
Krav mot IT-leverantör: Vid upphandling, 
ny avtalsperiod samt utöver det 
halvårsvis avstämning för uppfyllande 
mot upphandlad kravbild. 
(Ansvarig: Teknik- och fastighetschef) 

Vid uppföljning av 
interna kontrollen 
halv- och helår 
samt vid behov. 

Kontroll av system 
och rutiner 

Systemberoende, leverantörer som går i 
konkurs, byter ägare, ändrar 
affärsmodell 

Förebyggande: 
Kravställa på likviditet och omsättning i 
upphandlingar. 
Kvalitetssäkra leverans i avtal.  
Kompetensutbildning för upphandling. 

UA: 
Vid upphandling.  
Vid förlängning av avtal. 
Halvårsvis kvalitetssäkring på leverans. 
(Ansvarig: upphandlande chef)  
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov eller 
förfrågan. 

Kontroll av 
efterlevnad av regler, 
policyer och beslut 

Ledningsbeslut feltolkas, eller blir ej 
utförda, medför bl a olikbehandlande av 
avdelningar vilket skapar förvirring och 
otrygghet  
 

Förebyggande: 
Ledningen använder sig av ”Planner” där 
uppdrag och beslut skrivs in med datum 
och följs upp på ledningsmöte. 
VD har kort informationsmöte med all 
personal en gång i veckan. 
VD skriver månadsberättelse tillgänglig 
för all personal. 
Strategi för internkommunikation tagen 
och implementerad. 

UA: 
Veckovis uppföljning av uppdrag och 
beslut vid ledningsmöten (Ansvarig: VD) 
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov. 

Kontroll av 
efterlevnad av regler, 
policyer och beslut 

Utebliven regel- och policyefterlevnad Förebyggande: 
Alla policys och regler är uppdaterade. 
Alla policys och regler finns lättillgängligt i 
personalhandboken.  
Personal informeras. 
Upptäckande: 
Avdelningsmöten och ledningsmöten 

A: 
Varje år uppdateras bolagets samtliga 
policys och regler. (Ansvarig: VD) 
 
En gång i veckan, vid avdelningsmöten 
stämmer avdelningschef av efter-
levnaden. (Ansvarig: avdelningchefer) 
 
Samtliga i bolaget gör tjänsteanteck-
ningar (Ansvarig: avdelningschefer) 
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov. 
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Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

Finansiell kontroll Felaktiga utbetalningar: 
Lön, attest, inköp 

Förebyggande: 
Att attestrutiner finns och efterlevs. 
Att attest- och delegationsordning 
uppdateras och efterlevs. 
Att utbetalningar sker på rätt underlag. 
Att rätt person har attesterat. 
Upptäckande: 
Alla betalfiler går via tjäntsen Inyett som 
kontrollerar bedrägerier, avvikande 
summor o s v 

UA: 
Attestrutin och delegationsordning 
uppdateras varje år och vid förändring 
(Ansvarig: controller) 
 
Lön kontrollräknas manuellt varje månad 
(Ansvarig: controller) 
Kontroll av månatligt löneunderlag, innan 
löner skickas för utbetalning (Ansvarig: 
HR) 
 
Rätt attest säkerställs löpande på varje 
faktura (Ansvarig: controller) 
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov eller 
förfrågan. 

Finansiell kontroll Ekonomiska rapporteringen ej 
uppdaterad eller fel utformad:  
Att adekvat rapportering finns tillgängligt 
löpande för ägare och styrelse 

Förebyggande: 
Återkommande genomgångar och 
ifrågasättande av befintliga rapportpaket 

UA: 
Månadsvis avstämning mellan controller 
och vd (Ansvarig: Controller) 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov eller 
förfrågan. 

Finansiell kontroll Felaktig budgetering: 
Svarar ej mot ägaridé eller 
avkastningskrav 

Förebyggande: 
Granskning av budgetprocess 
Målbild förankrad hos budgetansvariga 
chefer 
Rutin för budgetarbetet 
Avstämning med VD 

UA: 
Årlig granskning av budgetprocess 
(Ansvarig: VD) 
 
Månadsvis avstämning för förankring av 
målbild. (Ansvarig: VD) 
 
Årlig avstämning av rutin för 
budgetarbete (Ansvarig: Controller) 
 
Månadsvis avstämning med VD 
(Ansvarig: Controller) 
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov eller 
förfrågan. 
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Attest av ovan utförda kontroller:  _________________________________________________________________________________________________mmm 

 

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Resultat och utförd kontroll inkl attest 
respektive ansvarig 

Tidpunkt för 
rapportering  

Kontroll avseende 
oegentligheter, mutor 
och jäv 

Inköp för egen vinning, olämplig 
representation, oförstånd vari mut- eller 
jävssituation uppstår, exempelvis vid 
införsäljning av leverantör, intresse-
konflikt m m som utöver regel/lagbrott 
även ger oss trovärdighetsproblematik 
och varumärkeshot 

Förebyggande: 
Styrelseutbildning. 
Kontroll mot kommunens 
representationspolicy 
Införande av inköpsattestering. 
Utbildning av ledningen 
Upphandlingsutbildning av anställda 
Bisysslodeklaration fylls i och lämnas in 
till HR. 
 

UA: 
Styrelseutbildning valår (Ansvarig: USAB) 
Daglig fakturakontroll (Ansvarig: 
kostnadsställeansvarig och controller) 
Bisyssloblankett fylls i och lämnas in till 
HR en gång per år (Ansvarig: HR) 
 

Halv- och helårs-
rapportering av 
internkontroll och 
vid behov. 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risken för cyberbrottslighet ökar i takt 
med teknikutvecklingen/digitaliseringen 
samt ökar cyberkriminaliteten vid tider av 
osäkerhet. er, tredjepartsrisker vid 
samverkan och outsourcing. 

Förebyggande: 
Utbildning i upphandling för att 
säkerställa att it-säkerhet beaktas vid val 
av leverantören/systemet 
Samlat grepp och ökat fokus avseende 
IT-utveckling/digitalisering 

UA:  
Via vår IT-partner har UKK följande 
skydd: brandvägg, virus- och 
intrångsskydd samt mailtvätt och 
geofencing. Serverrack hyrs i 
högsäkerhetshall. Automatisk 
systemkontroll och övervakning, 
bemannad 24/7. Lösenordskyddade 
profiler med byte av lösenord var tredje 
månad. 
(Ansvarig: Teknik- och planeringschef) 

 

Finansiell kontroll Misstag i hanteringen av 
offertarbete/bekräftelse/köp- och 
leveransvillkor/förhandling/avtal/egenpr
oduktion 

Förebyggande: 
Utbildning i upphandling 
Ge de som gör affärer tydligt stöd, klara 
ramar och instruktioner. 
Inte betala ut förskott till externa parter, 
säkra kundmedlen tills leveransen är 
genomförd. 

UA:  
Controller säkerställer utbetalningar 
Fåtal personer som hanterar offerter och 
upphandlingar. Kontroll sker vid varje 
tillfälle samt attesteras alla belopp större 
än 50 000 kr av VD 
(Ansvarig: Controller och VD) 
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