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Arbetet med intern kontroll under året  
Vid årsuppföljningen summeras under denna rubrik årets utveckling av arbetet med den 
interna kontrollen inom bolagets verksamhetsområde, t.ex. avseende organisering, 
bolagsstyrelsens involvering, ansvarsfördelning och arbetssätt. Här framgår även vilka 
styrdokument som ev tagits fram eller reviderats under året. 

Sammanfattning av granskningar 
Avrapporteringen per helår ska redovisa resultatet av alla de kontroller som genomförts 

under året. Nedan redogörs för de kontroller som gjorts under första halvåret 2022. 

 

Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Resultat av 

granskning 
Åtgärd med slutdatum 

1 Arbetsmiljö: Generellt 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. 

Här inbjuds personalen att skicka 

funderingar till närmaste chef. 

HR och VD ger personalinformation 

via mejl och chatt när ändringar 

som påverkar arbetsmiljön sker.    

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.   
 

Avdelningsmöte

n en gång i 

veckan 

(ansvarig: 

avd.chef). 

Ledningsmöten 

en gång i vecka 

med diskussion 

kring 

personalens 

situation 

(ansvarig: vd) 

Samverkan/sky

ddskommittémö

ten en gång i 

månaden 

(Ansvarig: HR) 

Sjukanmälninga

r granskas 

månadsvis 

(Ansvarig: chef 

m 

personalansvar) 

Avstämning på 

insatta åtgärder 

via 

företagshälsovå

rd månadsvis 

2(ansvarig: 

närmaste chef 

och HR-chef) 

Mindre 

anmärkning: 

Skyddskommitté/

samverkan har 

inte genomförts 

på lokal nivå då 

inga lokala parter 

funnits. 

 

2 Arbetsmiljö:  

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.  

Vaktrapport 

skickas dagligen 

till 

säkerhetsansva

rig och 

ledningen. 

Säkerhetsansva

rig för 

dokumentation 

över händelser 

Utan anmärkning.  
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Resultat av 

granskning 
Åtgärd med slutdatum 

 

Förebyggande och upptäckande: 

Vakter när vi har öppet (antal efter 

estimerat behov).  

Vaktrapport skickas till ledning och 

säkerhetsansvarig.  

Ansökan inskickad om 

kameraövervakning. 

för att löpande 

kunna anpassa 

förebyggande 

åtgärder.  
 

3 Affärsplanen följs 

eller kontrolleras 

inte. Därmed 

riskerar bolaget att 

missa uppfyllnad av 

kommunfullmäktige

s 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. 

Ledningen 

stämmer av 

indikatorerna en 

gång i månaden 

vid 

ledningsmöte. 

(Ansvarig: VD) 

Utan anmärkning..  

4 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, förbättrad och 

digitaliserad process för HR-året 

med tydliga ansvarsområden och 

väl genomförd implementering av 

densamma.  

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.  

Löneprocess för 

samtliga 

medarbetare 

inrapporteras till 

HR och VD en 

gång per år 

(Ansvarig: HR) 

Medarbetarsam

tal utöver 

lönesamtal 

utförs tre gånger 

per år (Ansvarig: 

Samtliga chefer 

med 

personalansvar) 

Check på att 

medarbetarsam

tal genomförts 

inom utsatt tid 

och enligt vald 

metod görs på 

ledningsmöte 4 

gånger per år 

(Ansvarig: VD) 

Vid samtalen 

utvärderas bl a 

att målbilden är 

tydlig för 

respektive 

medarbetare 

(Ansvarig: 

Samtliga chefer 

med 

personalansvar) 

Mindre 

anmärkning: 

Osäkerhet i 

processen, 

cheferna behöver 

stärkas i detta 

arbete. 

Nytt digitalt HR-system 

införs i oktober 2022, 

chefsstärkande åtgärder 

görs utifrån HR-strategisk 

plan som färdigställs 

september 2022.  

5 För låg kompetens 

och för få resurser 

för att klara den 

utökade 

digitaliseringen 

Förebyggande och upptäckande: 

Systemägare stämmer av med 

super users och rapporterar till vd. 

Förebyggande, upptäckande och 

korrigerande: 

 Utan anmärkning. Denna kontrollpunkt 

kommer att utgå vid nästa 

internkontrollplan då detta 

är ett moment som 

aktualiserades under 
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Resultat av 

granskning 
Åtgärd med slutdatum 

optimalt eller 

överhuvudtaget: 

Driftstart av affärs-, 

boknings- och 

ekonomisystem 

(Dynamics). 

Uppstartat av nytt 

tidrapporterings-, 

schemaläggnings-, 

hr- och lönesystem 

Behov av ökad 

digitalisering inom 

flera områden 

(tillgänglighet, 

inköp, konferenser, 

HR, 

dokumenthantering 

m m). 

Skapa ett helhetsgrepp och 

säkerställa digitaliseringen i 

företaget som helhet (strategi och 

resurser) och påbörja 

digitaliseringsarbetet 

 

pandemin men nu är en del 

av vardagen.   

6 Kort- eller långvarigt 

bortfall av 

nätverksåtkomst 

eller systemfel i 

kombination med 

systemberoende, 

drabbar allt från 

biljettförsäljning/dig

italt skyltsystem till 

interna system, ger 

ekonomiska 

konsekvenser. 

Förebyggande: 

Krav mot IT-leverantör 

Förebyggande och upptäckande: 

IT-beställare/ansvarig gör kontroller 

och säkerställer kontinuitet i 

uppdatering och flaggar för system 

som måste bytas ut eller 

uppgraderas 

Krav mot IT-

leverantör: Vid 

upphandling, ny 

avtalsperiod 

samt utöver det 

halvårsvis 

avstämning för 

uppfyllande mot 

upphandlad 

kravbild. 
 

Utan amärkning  

7 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. 

Vid 

upphandling.  

Vid förlängning 

av avtal. 

Halvårsvis 

kvalitetssäkring 

på leverans. 

(Ansvarig: 

upphandlande 

chef)  
 

Anmärkning: 

Leverantör som 

gick i konkurs där 

rådande 

artistavtal inte 

täckte vårt bortfall.  

Nya avtal, som täcker 

denna situation tas fram 

under hösten 2022.  

8 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.  

Varje år 

uppdateras 

bolagets 

samtliga policys 

och regler. 

(Ansvarig: VD) 

En gång i 

veckan, vid 

avdelningsmöte

n stämmer 

avdelningschef 

av efter-

levnaden.  

Samtliga i 

bolaget gör 

tjänsteanteck-

ningar.  

Utan anmärkning.  
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Resultat av 

granskning 
Åtgärd med slutdatum 

9 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 

Attestrutin och 

delegationsordn

ing uppdateras 

varje år och vid 

förändring 

(Ansvarig: 

controller) 

Lön 

kontrollräknas 

manuellt varje 

månad 

(Ansvarig: 

löneadministrat

ör) 

Kontroll av 

månatligt 

löneunderlag, 

innan löner 

skickas för 

utbetalning 

(Ansvarig: HR) 
 

Anmärkning: 

Kapat mejlkonto 

(VDs) föranledde 

risk för utbetalning 

till bedragare. 

Förtydligande till alla 

ansvariga chefer att inga 

utbetalning görs utanför 

våra digitala system där de 

automatiska 

säkerhetskontrollerna 

ligger. 

10 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 

Månadsvis 

avstämning 

mellan 

controller och vd 

(Ansvarig: 

Controller) 

Utan anmärkning. Detta kontrollmoment utgår 

nästa år då kontrollen för 

att rapportering sker ligger 

hos ägarna. Rapporteringen 

till ägarna går även till 

styrelsen vid styrelsemöten 

och är därmed redan 

säkerställd. 

11 Felaktig 

budgetering: 

Svarar ej mot 

ägaridé eller 

avkastningskrav 

Förebyggande: 

Granskning av budgetprocess 

Målbild förankrad hos 

budgetansvariga chefer 

Rutin för budgetarbetet 

Avstämning med VD 

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) 

Utan anmärkning.  

12 Inköp för egen 

vinning, olämplig 

representation, 

oförstånd vari mut- 

eller jävssituation 

uppstår, exempelvis 

vid införsäljning av 

leverantör, intresse-

Förebyggande: 

Styrelseutbildning. 

Kontroll mot kommunens 

representationspolicy 

Införande av inköpsattestering. 

Utbildning av ledningen 

Upphandlingsutbildning av 

anställda 

Styrelseutbildnin

g valår 

(Ansvarig: USAB) 

Daglig 

fakturakontroll 

(Ansvarig: 

kostnadsställea

nsvarig, 

Utan anmärkning.  
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Resultat av 

granskning 
Åtgärd med slutdatum 

konflikt m m som 

utöver 

regel/lagbrott även 

ger oss 

trovärdighetsproble

matik och 

varumärkeshot 

Bisysslodeklaration fylls i och 

lämnas in till HR. 

 

bokföringsassist

ent och 

controller) 

Bisyssloblankett 

fylls i och 

lämnas in till HR 

en gång per år 

(Ansvarig: HR) 
 

13 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 

Information till personal. 

Via vår IT-

partner har UKK 

följande 

skydd: 

brandvägg, 

virus- och 

intrångsskydd 

samt mailtvätt 

och 

geofencing. 

Serverrack hyrs i 

högsäkerhetsha

ll. Automatisk 

systemkontroll 

och 

övervakning, 

bemannad 

24/7. 

Lösenordskydda

de 

profiler med 

byte av lösenord 

var tredje 

månad. 

Mindre 

anmärkning: 

Kapat mejlkonto 

(VDs) föranledde 

risk för utbetalning 

till bedragare. 

Byte av IT-leverantör juni 

2022 med än högre 

säkerhet. Information och 

upplysning till all personal 

om vaksamhet i 

mejlhantering.  

14 Misstag i 

hanteringen av 

offertarbete/bekräft

else/köp- och 

leveransvillkor/förh

andling/avtal/egen

produktion 

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. 

 Anmärkning: 

Missad gräns för 

offentlig 

upphandling.   

Grundläggande utbildning i 

LOU för alla chefer. 

Fördjupad utbildning för 

ytterligare tre personer. 

Digitalt bevakningssystem 

kopplas på avtal- och 

leverantörsfakturor hösten 

2022.  

 

Fördjupad redovisning av kontrollmoment 

Kontrollmoment 1, 4, 7, 9 13, 14 

4, 9, 13 och 14 (rutiner och processer) 

Bolaget har genomgått en omorganisation med nya chefstillsättningar och nya arbetssätt. 
Denna omstrukturering beräknas vara helt klar och implementerad vid årsskiftet. 
Parallellt med det arbetet har och ska implementering av flertalet nya system landas. 

Sammantaget är det många förändringar och alla rutiner är inte fullt ut på plats hos alla 
chefer och medarbetare.  
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1 (samverkan och lokala fackliga parter) 
Arbetsgivaren ställer sig odelat positiv till att nya lokala fackliga klubbar bildas och 
därmed ger förutsättning för en samverkansprocess på lokal nivå.    

7 (rättslig tvist) 
Detta föranleddes av en helt unik situation (pandemi) med ett utfall avseende 
biljettintäkter som återbetalades enligt ARN och konsumentskyddslagen som varken 
bolaget eller branschen kunde förutse. Bolagets avtal skrivs nu om utifrån denna 
hovrättsdom.  



2 Kategori Risk Riskbeskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Strategi Åtgärd (beskriv) Åtgärd till IKP eller VP Meddelas annan
Ansvarig för 
åtgärd

Planerat 
åtgärdat 
(datum) Status

1 Operativ
Bortfall vitala tekniska 
problem system Vitala delar ljud- eller ljusanläggning slutar fungerar. 3 1 3 Riskreducering Kontinueligt uppehåll och uppdatering DO 20230730

2 Operativ IT-Hårdvara Långvarigt bortfall av nätverksåtkomst 3 1 3 Riskreducering Redundans i IT-struktur (Inkommande) DO 20210630

3 Finansiell
Extrabeställningar faktureras 
inte vidare

Att vi inte får rätt betalt av extern kund/Att egna produktioner 
blir dyrare än budgeterat 1 2 2 Riskreducering

Implementera Dynamics och dess medföljande appen där du 
kan direkta beställningar av kund på plats samt nytt 
lönesystem där all tekniker- och humptid projektssätts. DO 20230630

7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0

etc.

Riskregister Teknik avdelningen 2023



2 Kategori Risk Riskbeskrivning

Kons
ekve
ns

Sanno
likhet

Riskv
ärde Strategi Åtgärd (beskriv)

Åtgärd till IKP eller 
VP

Meddelas 
annan

Ansvarig för 
åtgärd

Planerat åtgärdat 
(datum)

4 finansiell

Undermåliga 
ekonomiska 
förutsättninga
r

ekonomiska förutsättningar som 
inte står i relation med ägaridé 
och affärsplan. Följder kan bli 
icke-kvalitivt program, svårigheter 
att rekrytera stark kompetens, 
kompetensflykt.

4 3 reducera risk

bearbetning av ägare för 
förbättrade ekonomiska 
förutsättningar, söka mer extern 
finansiering, arbeta med stärkt 
affärsmässighet och 
försäljningsfokus

x
Henrik, 
ledningsgru
pp

20221231

5 strategisk

eftersatt 
kompetens- 
och 
nätverksutve
ckling

svårigheter att bygga program 
som är intressant och relevant 
och i linje med ägaridé. Ej 
tillräckliga yrkesnätverk och 
kompetenser för att vara 
affärsmässiga och 
konkurrenskraftiga.  

3 4 Reducera risk

frigöra medel för stärkt 
kompetensutveckling hos 
medarbetare, ökad närvaro på 
nationella och internationella 
branschsammankomster, 
kreativa rådet

Henrik, 
Fredrik

20221231

6 strategisk

förändrade 
resevanor och 
miljömedvete
nhet

Uppsalas geografiska usp 
urholkas som gör det svårare att 
konkurrera med stockholm, att 
locka exklusivt innehåll och 
därigenom försämrad 
besöksnäring 2 2 reducera risk

stärka yrkesnätverk, vara mer 
proaktiva i uppsökande 
programarbete, skapa fler egna 
produktioner som är exklusiva för 
ukk, skapa ett digitalt utbud i 
framkant 

Henrik, 
Fredrik 20221231

7 strategisk

bristande 
samsyn kring 
ägaridén

bristande samsyn mellan 
bolagsledning, styrelse, ägare 
och politiken kring den praktiska 
omsättningen av ägaridén 
riskerar att skapa konflikter, 
otydliga styrningsdirektiv och/eller 
undermåliga förutsättningar för 
verksamheten 3 3 Reducera risk ökad dialog med alla parter x henrik 20221231

8 strategisk

Okunskap 
kring vår 
bransch

okunskap om vår branschs 
förutsättningar hos styrelse, 
ägare och politiken riskerar att 
skapa brist på meningsfull dialog 
samt mål och direktiv som inte 
står i relation med förutsättningar 3 3 Reducera risk

ökad dialog med alla parter, mer 
kommunikativa insatser för att 
bygga förståelse hos andra aktörer x

Henrik, 
Karin 20221231

11 strategisk

bristande 
samsyn kring 
UKK:s roll i 
Uppsala

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. 3 3 Reducera risk ökad dialog med alla parter x henrik 20221231

Programs riskregister 2023



2 Kategori Risk Riskbeskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Strategi Åtgärd (beskriv) Åtgärd till IKP eller VP Meddelas annan
Ansvarig för 
åtgärd

Planerat 
åtgärdat 
(datum)

3 Operativ
Bortfall vitala 
fastighetstekniska system Exempel: Hiisar och rulltrappor slutar fungera 2 2 4 Risköverföring

Säkerställa att service och underhållsarbete utförs enligt plan 
och att rutoner för jourservice finns. UKAF Robin

4 Operativ
Ordningsstörning på 
allmänna ytor

Husets öppettider samt den öppna arkitekturen ökar risken för 
ordningsstörning och oönskade besökare 2 1 2 Riskreducering

Befintlig ordningsvaktkan kompletteras med 
kameraövervakning Robin

5 Operativ IT-Hårdvara Långvarigt bortfall av nätverksåtkomst 3 1 3 Riskreducering Redundans i IT-struktur (Inkommande) Robin, Camilla

6 Finansiell Extrabeställningar
Att vi inte får rätt betalt av extern kund/Att egna produktioner 
blir dyrare än budgeterat 2 2 4 Riskreducering

Implementera Dynamics och dess medföljande appen där du 
kan rikta beställningar av kund på plats. Nytt lönesystem där 
arbettid sätts upp på projekt varpå extra arbetad tid sätts 
upp på kund och kommer med i avräkning. 

Samtliga 
attesterande 
chefer

7 Operativ Leveransproblem Att leveranser dröjer/ej anländer pga världsläge 2 2 4 Acceptera risk
8 Operativ Städmaskin Krångel med skurmaskin, föråldrad 1 2 3 Undvika risk Se över upphandling/leverantörer för ny skurmaskin Robin

9 Operativ

Personal som slutar leder till 
brist på kunskap inom 
områden såsom festvåning/
bankettmiddagar

Personaltapp p g a pandemi och naturlig personalomsättning. 
Risk finns att detta kommer göra att kvaliten på festvåningarnas 
genomförande blir lidande.

2 2 4 Riskreducering

Rekrytera en ny hovmästare med gedigen erfarenhet inom 
festvåning och bankettmiddagar. Och under tiden säkra upp 
med fler resurser för att säkra upp att kvalitetsnivån 
upprätthålls.

Restaurant 
manager och F&B 
manager

10 Finansiell

Minskade intäkter mat och 
dryck i samband med 
konferens/
festvåning/mässor

Nya omvärldsläget, inflation och ändrat konsumtionsmönster ger 
ett 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. Även den 
enskilde konsumenten på t ex konserter förutspås ha en mindre 
köpkraft. Detta blir ett bortfall i intäkt 2 3 6 Riskreducering

Införsäljning nya områden i samarbete med program och 
möten&event. Ökad tillgänglighet i pausförsäljning. 

Möten&Event och 
F&B 

11 Finansiell
Råvaror som går ur datum 
pga dålig försäljning

Risk att varor hinner gå ur datum innan dessa hinner säljas pga 
dålig försäljning och svårt att beräkna åtgång, beställer vi hem 
för lite varor finns risk för att kvaliten på vårt utbud sänks 
gentemot våra gäster, men beräknar vi fel och beställer hem för 
mycket finns risk att det ej går åt och måste kasseras. 1 2 2 Undvika risk

Prata med leverantörer och se om återskick efter genomfört 
evenemang kan ske om försäljningen varit dålig. Beställ hem 
mindre partier oftare och ställ högre krav till leverantörer 
gällande hållbarhets datum. Fortsätt med löpande 
datumkontroller och jobba aktivt med att sälja dom varor 
som är närmast utgångsdatum. F&B
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2 Kategori Risk Riskbeskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Strategi Åtgärd (beskriv) Åtgärd till IKP eller VP Meddelas annan
Ansvarig för 
åtgärd

Planerat 
åtgärdat 
(datum) Status

8 Finansiell Minskad köpkraft

Omvärldssituation som troligtvis ger minskat antal besökare på 
konserter och konferens samt en lägre konsumtionsbenägenhet 
vid evenemangen. 2 2 4

Tydliga säljstrategier och marknadsplan, hur var och när vi ska 
synas. Aktivitetsplan för M&E.

12 Operativ

Misstag i genomförande av 
evenemang/konferenser p g 
a otydlig ansvarsbild vid 
förarbetet till evenemang

Osäkerhet kring vem som gör vad i den nya organisationen, vart 
går gränsdragningen för ansvaret mellan införsäljning, 
projektledning, möblering, teknik, mat m m 2 2 4

Kartläggning av arbetsprocesser ihop med berörd personal 
för tydliga gränsdragningar, rutiner och ansvarsområden

Riskregister M&E 2023



2 Kategori Risk Riskbeskrivning
Konsekv
ens

Sannolik
het

Riskvärd
e Strategi Åtgärd (beskriv) Åtgärd till IKP eller VP Meddelas annan

Ansvarig för 
åtgärd

Planerat 
åtgärdat 
(datum) Status

2 strategisk risk rekryteringsbehov större konkurrens på arbetsmarknaden, svårare att rerytera kompetens 2 3 Riskreducering 
Sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kan inte 
konkurrera med lön - men med andra värden. HR 2022

3 strategisk risk digital tillgänglighet 
högre krav på digital tillgänglighet medför kostnader och större krav på 
kompetens och resurser. 1 1 Riskreducering 

Löpande kompetensutveckla, kravställa på tillgänglighet i 
upphandlingar som rör det digitala, delta i kommunala 
samarbeten kring tillgänglighet, flerspråkighet (alt enkel 
svenska) IT 2022

4 strategisk risk fler med sämre ekonomi
prioriterar bort kulturupplevelser för att ekonomin inte tillåter, speciellt bland 
unga och äldre 3 4 Riskreducering 

medveten prissättning, rimliga kalkyler, diversifierad 
prissättning Ledning 2022

7 operativ risk handhavande fel 
tryckfel, informationsfel, mänsklig faktor, systemavbrott  kan innebära att 
kunder får fel information eller inte får information i rätt tid 2 1 Riskreducering friskriva sig i trycksaker och avtal, Marknad 2021

8 efterlevnadsrisk köp- och leveransvillkor 
UKK äger kundrelationen och står också ansvarig vid exempelvis konkurser hos 
underleverantörer av evenemang. 4 1

Undvika risk
inte betala ut förskott till externa parter, säkra kundmedlen 
tills leveransen är genomförd, se över formuleringar i 
hyresavtal Ekonomi 2020

9 operativ risk elavbrott, nätverksfel 
problem att exempelvis publicera biljettsläpp vid rätt tidpunkt kan få 
ekonomiska konsekvenser. 1 1 Riskreducering friskrivning i avtal Program, Marknad 2021

10 efterlevnadsrisk förtroendeskada

Uttalanden, åtaganden, aktiviteter hos extern samarbetspart som går emot UKK 
och Uppsala kommuns värderingar kan leda till avtalsbrott, 
trovärdighetsproblematik, varumärkeshot. 3 1 Riskreducering 

styra värderingsfrågan i samarbetsavtal, bryta samarbeten, 
dementera i nödvändiga fall Ledning 2021

11 strategisk risk pandemi, krig, samhällskris 
stora och övergripande effekter på bolaget som helhet, resurskrävande för 
marknad/kommunikation. 4 2 Riskreducering uppdaterad kriskommunikation och krisgrupp. Ledning, marknad 2021

12 strategisk risk politik politiska svängningar - förändrade krav från ägare, förändrat ägarbidrag 4 3 Acceptera risk 

13 operativ risk annonsavtal 
annonsavtal skrivs ofta på längre period för att trycka ned priserna, vid 
förändringar i strategi/ekonomi/organisationen kan dessa inte bokas av. 3 3 riskreducering styras i avtal Marknad 2021

14 strategisk risk logistik och transport 
 strejk, avbrott, förseningar som leder till uteblivna leveranser eller att artister, 
kunder inte kan ta sig till UKK 4 1 riskreducering styras i avtal, Ledning 2021

16 operativ risk hemarbete

mer hemarbete ställer högra krav på ledarskapet, arbetsmiljö, motverka psykisk 
ohälsa, svårare för arbetsgivaren att ha kontroll över arbetet och arbetsmiljön. 
Men nödvändigt för att vara en attraktiv arbetsgivare! 2 2 riskreducering 

förstärka internkommunikation, utbilda chefer, nära 
samarbete med samverkan, bra digitala arbetsverktyg, MC, HR, Ledning 2021

17 operativ risk systembyten 
vid systembyte krävs migrering av data, utbildning. Risk för att fel uppstår, data 
försvinner. 2 2 riskreducering 

säkerställa kompetens vid systembyten, avsätta tid för 
utbildning, parallellköra system Ledning, IT 2021

18 strategisk risk varumärkesskada Artiklar och mediarapporterting, SoME-drev,etc. 4 4 riskreducering 
transparent förhållningssätt internt och extern, bemöta kritik 
omgående, korrigera faktafel. Bemanna kriskommunikation. MC, VD

20 operativ risk vikariat På grund av ekonomi inte ersätta föräldraledigheter etc med vikarie acceptera risk Omfördela internt Ledning

21 strategisk risk IT-utveckling

För få resurser (tid, kompetens och pengar) inom bolaget samt för lite fokus på 
IT-frågor, både för intern IT-miljö och arbetsverktyg och för våra digitala 
kunderbjudanden, IT-upplevelsen (service till kund etc). Missa utveckling inom 
områden som påverkar våra affärer. 2 2 Riskreducering 

Höja kompetensen inom IT. Förtydliga ansvarsområden och 
roller. Säkerställa systemansvar. Säkerställa medveten 
utveckling. VD

strategisk risk 
Förändrad 
konkurrenssituation

Nya stadshuset, arenabolaget, nya hotellet på storgatan, nya sivia, nya 
konsertarrangörer, fler aktörer som har konferenslokaler, Scand-expo, 4 4 Riskreducering 

Analysera konkurrenssituationen, jobba på våra USP:ar, 
anpassa erbjudanden och affärer. Undersöka samarbeten 
med nya aktörer. Avd.chefer

strategisk risk Avtalsfrågor tolkningar i avtal, mindre seriösa arrangörer, tvister pga avtal, 2 1 Riskreducering 
Förtydliga avtal, endast skriftliga överenskommelser med 
externa parter. Våga tacka nej till affärer! Avd.chefer/VD

Ny 
Avtalsfrågor/förtroendefråg
or

Flera arrangörer vill få tillgång till biljettkundernas data. Datan är värdefull och 
för UKK är det viktigt att vara en trygg plats att handla på. Men om vi inte delar 
kunddata med arrangörer - riskerar vi att tappa deras affärer? Riskreducering 

Förtydliga i avtal, följa branschens riktningar och förhålla sig 
till dessa. 

Program-
planeringschef/VD 
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2 Kategori Risk Riskbeskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Strategi Åtgärd (beskriv) Åtgärd till IKP eller VP Meddelas annan
Ansvarig för 
åtgärd

Planerat 
åtgärdat 
(datum) Status

3

Bryter vi mot GDPR i 
löneadministrationens 
mejlkonversation pga 
otillräcklig utbildning i 
frågan?

Personuppgifter som mejlas, t ex anställningsbevis och artistavtal. 
Hanteringen osäker, får vi mejla? Ska det vara ett godkännande 
mellan parter inblandat? Ska mejl med personuppgifter kastas? 
När är det berättigat att spara? Och hur länge? Och i vilken form?

4 2 8 Reducera risk

Nytt HRsystem. GDPR- och 
informationsförvaltningsutbildning all personal under hösten 
2022. Ny IH-plan samt nytt dokumentsystem (läs diarieföring) 
under hösten 2022. Info i Personalhandboken.

Camilla, Åsa, 
Ingeborg

2022-12-31

8
Ingen back-up på de kritiska 
uppgifterna controller

momsdeklaration, rapportering till ägarna, revisorerna och 
styrelsen. 2 1 2 Reducera risk

Uppdaterade/upprätta manualer och rutiner. 
Redovisningsekonom (Åsa) som kan ta över en del av 
uppgifterna. Konsult från redovisningfirma tas in för övrigt. Åsa, Hanna 2022-12-31

11

Felskrivna avtal ger felaktiga 
fakturor som kan bli svåra 
att upptäcka Ex: Artistavtal skrivs i "kr", vi avsåg SEK, leverantören avsåg NOK. 3 1 3 Risköverföring

Dialog med programavdelningen, göra om avtalsmallar där 
"kr" byts ut mot "SEK" Camilla och Henrik 2022-10-01
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	Bilaga 1_Uppföljning halvår IKP 2022
	Bilaga 2_Riskregister 2023

