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Styra inköp och upphandling

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
Upphandling

Kontrollnummer

Kontrolltitel

Risk

Kontrollbeskrivning

Kontrollägare

Kontrollutförare

Frekvens

Typ av kontroll

Dokumentation

Identifiera behov
Utvärdera behov

Nyckelkontroll

Uppföljning av kontrollens effektivitet

J
J
Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för bristande
beslutsunderlag och tidsplaner vid

2

Granskning mot befintliga
avtal

nyproduktion.

Upphandlingsuppdrag granskas mot befintliga avtal för att säkerställa att ramavtal

Risk för otillräcklig efterlevnad av lagar,

ej finns där denna begäran ryms utan att ny upphandling krävs. Dokumenteras i
Upphandlingsjournalen

Chef Upphandling

Upphandlare

Händelsestyrd

Förebyggande

Dokumentation i
Upphandlingsjournal

Slumpmässigt urval av ett antal upphandlingar
J

för att säkerställa att granskning mot existerande
avtal genomförts.

regler och förordningar.
Upphandling sker där existerande avtal
finns och där avrop bör ske.
Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner
3

Förlängning av utgånget
avtal

Risk för otillräcklig efterlevnad av lagar,
regler och förordningar.
Risk att avtal förlängs utan ny
upphandling.

Förlängning av avtal genomförs i enlighet med formell process. Kontroll av möjliga
förlängning enligt gällande avtal sker för att säkerställa att korrekt upphandling
Chef Upphandling
genomförs när ramavtal löpt ut. Vid förlängning som inte inkluderas i avtalet

Controller upphandling/
Upptäckande
administratör

Förebyggande

Dokumentation i
avtalsdatabasen

J

dokumenteras beslutet.

Slumpmässigt urval av ett antal avtal där
slutdatum inklusive optioner för förlängning
passerat, för att säkerställa att dessa avtal endast
förlängts enligt dokumenterat beslut

Genomföra upphandling

J
Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för bristande
beslutsunderlag och tidsplaner vid
nyproduktion.
Förfrågningsunderlag granskas enligt checklista innan annonsering i

6

Kontrollera
förfrågningsunderlag

Risk för felaktiga eller felplacerade
upphandlingssystemet, för att säkerställa fullständiga handlingar. Detta är en
kravställningar. Risk för dyr produktion
kontrollpunk i upphandlingsprocessen i Antura. Genomförda kontroller sparas för
med felaktiga/onödiga kravställningar.
att säkerställa spårbarhet.
Risk för att snabb tillväxt och krav på
snabba resultat leder till mindre reflektion
och mindre genomtänkta val i
upphandlingen.

Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för bristande
beslutsunderlag och tidsplaner vid
nyproduktion.
8

Prövning av anbud
Risk för att olämpliga anbudslämnare
som ej uppfyller kvalifikationer eller
kravställningar (miljökrav, kvalitet etc.)
samt att ofördelaktiga anbud godtages.

10

Kontraktsskrivning motpart

Anbudsgivare prövas mot kvalificeringsdelar i AF-del för att säkerställa uppfyllnad
av kravställningar. För de anbudsgivare som uppfyller kravställningar prövas de
inkomna anbuden efter det mest ekonomisk fördelaktiga anbudet. Prövning
dokumenteras i Upphandlingsprotokoll. Upphandlingsprotokoll innehåller förslag
på beslut.

Slumpmässigt urval av ett antal annonserade
Chef Upphandling

Ansvarig Upphandlare

Händelsestyrd

Förebyggande

Signerad checklista.

J

upphandlingar för att säkerställa att kontroller
genomförts i enlighet med framtagen checklista.

Chef Upphandling

Ansvarig Upphandlare

Händelsestyrd

Förebyggande

Signerat och godkänt
Upphandlingsprotokoll.

J

Slumpmässigt urval av ett antal upphandlingar
för att säkerställa att upphandlingsprotokoll
signerats och godkänts av behörig person enligt
attestordning.

Chef Upphandling

Administratör
upphandling

Händelsestyrd

Förebyggande

Godkänt kontrakt av
motpart.

J

Slumpmässigt urval av ett antal kontrakt för att
säkerställa att behörig person hos motpart
godkänt.

Chef Upphandling

Administratör
upphandling

Händelsestyrd

Förebyggande

Godkänt kontrakt av
SISAB.

J

Upphandlingsprotokoll granskas och godkänns av behörig person enligt
attestordning.

Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för ekonomisk
Kontrakt godkänns och undertecknas av behörig person hos motpart. Kontraktet
brottslighet.
innehåller avtal samt protokoll från anbudsgenomgång.
Obehörigt godkännande av kontrakt

11

Kontraktsskrivning SISAB

Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för ekonomisk
Kontrakt godkänns och undertecknas av behörig person på SISAB enligt
brottslighet.
attestordning. Kontraktet innehåller avtal samt protokoll från anbudsgenomgång.
Obehörigt godkännande av kontrakt.

Slumpmässigt urval av ett antal kontrakt för att
säkerställa att behörig person enligt
attestordning godkänt på SISAB.

Inköp

J

Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för ekonomisk
13

Beslut om

brottslighet.

direktupphandling
Risk för felaktiga direktinköp och/eller att
icke godkända direktinköp utförs.

Begäran för direktupphandling över direktupphandlingsgränsen dokumenteras i
formaliserat underlag och inkluderar beslut av avdelningschef och VD. Kontrollera

Slumpmässigt urval av ett antal Underskrivna

Underskrivet
beslutsunderlag
Chef Upphandling

Avdelningschef/VD

Händelsestyrd

Förebyggande

dokumentationsmall för direktupphandlingar över 100 000 kr (enligt lagkrav)

direktupphandlingar
överstigande
direktupphandlingsgränse
n.

beslutsunderlag för direktupphandlingar
J

överstigande direktupphandlingsgränsen för att
säkerställa att godkännande skett av behörig
person innan genomförande. Slumpmässig urval
av direktupphandlingar över 100 000 för att
säkerställa att korrekt dokumentation bifogats.

Stickprovsanalys över genomförda inköp genomförs på månatlig basis. Analysen
Risk för kompetensbrist och bristande
kontrollfunktioner. Risk för bristande

baseras på genomförda inköp över ett formaliserat tröskelvärde för att säkerställa
korrekta inköp. Parametrar som inkluderas i stickprovsanalysen är:

beslutsunderlag och tidsplaner vid
15

Analys av genomfört

nyproduktion. Risk för ekonomisk

- Rimlighetsbedömning av inköp

inköp

brottslighet.

- Huruvida inköp är korrekt enligt avtal
- Avsikt med inköp överensstämmer mot ramavtal/projekt

Risk för ofullständiga och felaktiga
transaktioner.

Eventuella avvikelser utreds och informeras till beställare. Stödjande
dokumentation sparas för att säkerställa spårbarhet.

Chef Upphandling

Controller upphandling

Månatligen

Upptäckande

Dokumenterad
stickprovsanalys

J

Slumpmässigt urval av 5 beställningar per månad
för att säkerställa att stickprovsanalys över inköp
genomförts och dokumenterats.

Styra ekonomi

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
Ekonomi och affärsutveckling

Kontrollnummer

Kontrolltitel

Risk

Kontrollbeskrivning

Kontrollägare

Kontrollutförare

Frekvens

Typ av kontroll

Dokumentation

Nyckelkontroll

Uppföljning av kontrollens
effektivitet

Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.
1

Avkastning, lönsamhet,
budget/prognosavvikelser

Risk för fel nivå på resultatet. Risk att det
förekommer avvikelse mot uppsatt mål.
Risk att Sisab inte är affärsmässig och

Genomföra avvikelserapportering per kontogrupp på företagsnivå samt att månatligen analysera bolagets
resultat, månadsavstämningar.

2 ggr/år, juni och

Ekonomienheten

Controller Ekonomienheten

Ekonomienheten

Ekonom Momsansvarig

2 ggr/år, juni och
december.

Ekonom momsgruppen via peer-

Månatligen.
Internkontroll

december.

Månadsrapporter, samt genomfört
Upptäckande

avvikelserapportering på
kontrogrupper

J

Upptäckande

Stickprovsdokumentation

J

Upptäckande

Momsdeklarationer och tillhörande
underlag sparas ner i mapp

J

Skriv en sammanfattande text
om bolagets ekonomiska
utveckling under
kontrollperoiden.

förlorar konkurrenskraft.

Risk för kompetensbrist samt bristande
2

Moms

kontrollfunktioner och
ekonomistyrning.

Kontroll av värdematrisen samt fastighetsdatabasen. För att säkerställa att momsschablonen är korrekt.

Skriv en förklarande text till det
dokumenterade stickprovet.

Risk för att lagar/regler för moms och
policy för redovisning m.m. inte följs
Risk för kompetensbrist samt bristande
kontrollfunktioner och
3

Momsdeklaration

ekonomistyrning.

kontroll av dem genomförda momsdeklarationer, för att säkerställa dokumentation och att
momsdeklaratinen är genomförts i tid utan dröjsmål.

Ekonomienheten

review

Risk för att lagar/regler för moms och

halvårsvis.

månatligen.

Dokumentera att kontrollen
utförts på samtliga månader
under perioden.

policy för redovisning m.m. inte följs
Risk för kompetensbrist samt bristande
kontrollfunktioner och
ekonomistyrning.
Slumpmässigt urval av 5 underlag som finns med i EFH. Kontroll av beloppsgränser, ej alkohol,
4

Representation EFH
Representationspolicy, attestregler, etisk

2 ggr/år, juni och

Ekonomienheten

Ekonom/Ekonomi assistent

Dokumenterat underlag till skatteberäkningen

Ekonomienheten

Ekonom Redovisningsansvarig

1 ggr/år Juni

Upptäckande

skatteberäkningen enligt rutin för
dokumentation.

J

tydliga underlag i
bokslutsmappen.

Varje tertial görs 10 stickprov på förändring av fastadata, BG-nummer jämförs mot Bankgirocentralen

Ekonomienheten

Ekonom Redovisningsansvarig

1 ggr/år December

Upptäckande

Spara ner listan i mapp per tertial.

J

Lista enligt doumentation

Genomgång av passiva projekt för att säkerställa att det inte finns projekt där man har missat skicka in
ibruktagandeblanketten. Dokumentation av Controllers på respektive avdelning skall göras på

Ekonomienheten

Ekonom Redovisningsansvarig

2 ggr/år, juni och
december.

Upptäckande

Spara ner listan i mapp per tertial

J

Lista enligt doumentation

Ekonomienheten

Chef Ekonomienheten

2 ggr/år, juni och
december.

Upptäckande

Spara ner protokoll från möten

J

Dokument finns nersparade

Chef Affärsstöd

Mearbetare affärsstöd

december.

Upptäckande

Excellista med kommentarer

J

Se kontrollbeskrivning

deltagarlista, syfte, eventuellt dagordning. Säkerställ att rätt attestand har attesterat, deltagare får ej
attestera.

policy. Risk för oegentligheter och att
lagar/regler inte följs.
Risk för kompetensbrist samt bristande
6

Skatteberäkning

kontrollfunktioner och
ekonomistyrning.

Dokumenterat underlag till

Bokföringslagen, skattelagen. Risk för att
lagar/regler inte följs.

7

Förändring fastadata

Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomisk brottslighet.

Nersparad skatteberäkning med

Risk för oegentligheter
Risk för kompetensbrist, felaktig
bemanning, samt bristande
kontrollfunktioner och
8

Genomgång av Stillaståendeprojekt

ekonomistyrning.
Risk för försenad
anmälan/kostnadsaktivering och
förgävesprojekt.

9

Samordning av Controllermöte

sammanställning av passiva projekt. Redovisningsansvarig sparar dokumentationen.

Risk för kompetensbrist samt bristande
kontrollfunktioner och
ekonomistyrning.
Löpande (veckovis/månatligen) har Controllergruppen möte.
Risk för att vi arbetar i stuprör
Risk för kompetensbrist samt bristande

10

Upplägg av ny personal/förändring av
roll i attestflöde

kontrollfunktioner.
Varje tertial görs en genomgång (stickprov om 10 st) av It-listan för att säkerställa rätt behörigheter.
Risk för felaktigt upplägg av ny
personal/förändrining av roll i attestflöde

2 ggr/år, juni och
december.

Spara ner dokumentation om
Upptäckande

behörigheter vid ny upplägg eller
ändring av roll

J

Attrahera, utveckla och behålla medarbetare

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
HR

Kontrollnummer
1

Kontrolltitel
Representation

Risk
Risk för bristande kompetens och bristande kontrollfunktioner.

Kontrollbeskrivning
Kontroll av beloppsgränser mm. Säkerställ att rätt attestant har attesterat,
deltagare får ej attestera. Kontroll av underlag (kvitton) mot belopp i Agda.

Kontrollägare
Chef HR

Kontrollutförare
HR Controller/Löneadministratör

Risk för att Representationspolicy, attestregler och etisk policy inte följs.

2

Löneutbetalningar

Risk för bristande kompetens och bristande kontrollfunktioner.

Rehabilitering

Typ av kontroll
Upptäckande

Dokumentation
Underlag till representationer skall finnas i
samband med utlägg.

Nyckelkontroll

Uppföljning av kontrollens effektivitet

J

Slumpmässigt urval av 5 underlag. Kontroll av
beloppsgränser mm.

J

Slumpmässigt urval av 10 st anställda per år, varav
hälften skall vara chefer.

J

Säkerställ att dokumentationen finn, Stickprov 1 st

halvårsvis i internkontrollen.

Kontroll av underlag, redovisad tid, utlägg, underlag för bilersättning m.m. Lista tas Chef HR
månatligen ut från Agda där större beloppsdifferenser framgår och kollas upp.

HR Controller/Löneadministratör

Risk för att regler och policy för personal, tidredovisning,
löneutbetalningar, sjukfrånvaro m.m. inte följs
3

Frekvens
Månatligen sker denna
kontroll löpande, följs upp

Månatligen sker denna
kontroll löpande avseende

Upptäckande

större avvikelser. Halvårsvis i
internkontrollen.

Risk för bristande kompetens, bemanning och bristande

Kontroll av att alla delmoment i rehabiliteringsprocessen är uppfyllda och

kontrollfunktioner.

dokumenteratde enligt gällande rutin

Chef HR

HR BP

Halvårsvis

Upptäckande

Dokumentation enligt
rehabiliteringsprocessen

på genomförda rehabiliteringar under perioden.

Risk för att rehabiliteringsprocessen inte följs.
Risk att medarbetaren inte får stöd tillbaka i arbetet.
4

Rekryteringar

Risk för bristande kompetens, bemanning och bristande
kontrollfunktioner.

Kontroll av att alla delmoment i rekryteringsprocessen är uppfyllda och
dokumenterade enligt enligt gällande rutin.

Chef HR

HR BP

Årligen

Upptäckande

Dokumentation enligt rekryteringsprocessen J

Säkerställ att dokumentation enligt rutin finns
sparad. Stickprov (5 st) på genomförda rekryteringar
under perioden.

Chef HR

Arbetsmiljö och säkerhetsstrateg / HR

Årligen

Upptäckande

Åtagandeblanketten samt deltagarlistor vid

Genomföra ett stickprov på 10 st. nyanställda under

Risk för att rekryteringsprocessen inte följs
Risk för att rätt kompetens vid givet tillfälle inte finns.
5

Arbetsmiljö - rutiner vid

Risk för bristande kompetens och bristande arbetsmiljö pga.

Kontroll av att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet efterlevs.

nyanställning

hemarbete.

Samtliga nyanställda ska ha skrivit under "Åtagandeblanketten" och deltagit i
intoduktionsutbildningen om Arbetsmiljö.

BP

J

utbildningstillfällen.

året för att se om dessa skrivit under
åtagandeblanketten samt deltagit i
introduktionspasset.

Risk för att personalpolicy och arbetsmiljölagen inte följs.
6

Arbetsmiljö - årlig intern
rapport

Risk för bristande kontrollfunktioner.

Kontroll av att årlig rapportering av SISAB:s arbetsmiljöarbete utförts.

Chef HR

Arbetsmiljö och säkerhetsstrateg / HR
BP

Årligen

Förebyggande

Rapportering av arbetsmiljöarbetet.

J

Kontrollera att rapport upprättats och rapporterats
in.

Chef HR

Arbetsmiljö och säkerhetsstrateg / HR
BP

Årligen

Förebyggande

Dokumenterade möten finns.

J

Kontrollera att samtliga möten utförts under året.

Chef HR

HR Controller/Löneadministratör

Löpande, samt en större
kontroll efter

Upptäckande

Registreras på fellista med aktuellt datum
(månad)

J

Korrigeringen är genomfört i systemet. 5 stickprov.

Kvittens av inlämnad deklaration,
utbetalningsorder, "AGI huvudrapport" och
"AGI" (på individnivå) som görs i Agdas
rapportcentral.

J

Säkerställ att lönekörningar har gjorts i tid utan
stopp i system.

Dokumentation av beräkningar

J

Säkerställla att rätt premie betalas ut och

Risk för att personalpolicy och arbetsmiljölagen inte följs.
7

Arbetsmiljökommittén

Risk för bristande kontrollfunktioner och bristande arbetsmiljö pga. Arbetsmiljökommittén sammanträder minst 4 ggr per år.
hemarbete. Ris för olyckor i fastigheterna.
Risk för att personalpolicy och arbetsmiljölagen inte följs.

8

9

Växeldagar/Semesterdagar

Arbetsgivaravgifter/skatter

Risk för bristande kompetens och bristande kontrollfunktioner.

Kontroll av att turordningen för nyttjande av semester- och växeldagar följs.
Eftersom detta inte är något som Agda kan hantera behövs manuell kontroll från

Risk för att växeldagar tas ut innan åretssemesterdagar är uttagna

HR:s sida. En större kontroll görs efter sommarens semesterperiod av HR

semesterperiodens slut.

Controller.

Halvårsvis i internkontrollen.

Risk för bristande kompetens, bemanning och bristande
kontrollfunktioner.
Risk för att månatliga deklarartioner blir fel eller ej skickas in.

Kontroll att AGI rapporterats in och betalats ut. AGI rapporteras via xml fil som
skapas i Agdas rapportcentral och laddas upp på Skatteverkets hemsida runt den
5:e varje månad. De ansvariga på HR/lön är de som kan komma åt filen samt har
behörighet att deklarera AGI och måste efter uppladdning godkänna med Bank-id.

Risk att lagar och regler inte följs

Kvittens sparas och ligger med som underlag till utbetalningsordern som signeras

Chef HR

HR Controller/Löneadministratör

Löpande hanteras AGI
Förebyggande
beloppet av både HR/Lön och
ekonomi som kontrollerar att
betalning sker. Halvårsvis gör
kontroll för internkontrollen.

av Claes. Utbetalningsorder går sedan till ekonomi för utbetalning vid
deklarationsdatum.
10

Pensionspremie

Risk för bristande kompetens och bristande kontrollfunktioner.

Kontroll av beräknad pensionsavsättning.

Chef HR

HR Controller/Löneadministratör

Halvårsvis

Förebyggande

budgeteras för.
Risk för att planerade avsättning ar blir lågt i budget/prognos siffrorna.

11

Extern utbildning

Risk för bristande kompetens och bemanning.
Risk för att personalen skickas till utbildningar inte är relevanta för den
aktuella rollen eller är en del av personalens utvecklingplan.

Kontroll av att beslutsunderlag är komplett ifyllt.

Chef HR

HR BP

Halvårsvis

Upptäckande

Beslutsunderlag för utbildning

J

Säkerställ att beslutsunderlag för utbildning är
signerat och komplett med innehåll som syfte och
motivering. Stickprov 5 st.

Utveckla fastigheter

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
Projekt och Fastighet

Kontrollnummer

Kontrolltitel

Risk

Kontrollbeskrivning

Kontrollägare

Kontrollutförare

Ansvarig för internkontroll

Frekvens

Typ av kontroll

Dokumentation

Nyckelkontroll?

Planering
Förstudie
Utredning
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
8

Hyreskontraktsmöte/
beställstyrgruppsmöte (externt)

vid nyproduktion.
Risk att utredning ej är i enlighet med målbild (kostnad,

Slumpmässigt urval av
Hyreskontraktsmöte/beställstyrgrupp hålls regelbundet där målbild (Projektbeskrivning,
kostnad, tid) diskuteras och stäms av. Protokoll med beslutspunkter dokumenteras.

Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Mötesanteckningar

hyreskontraktsmöten/beställargruppsmöten för att

J

säkerställa att protokoll med ev. beslutspunkter
förts .

tid, innehåll) vilket kan leda till förväntansgap.

11

Fakturering av
utredningskostnader

Uppföljning av kontrollens effektivitet

J
J
J

Faktura över

Risk för bristande kompetens och bemanning. Risk
för bristande kontrollfunktioner och

Stäm av projekt i utredningsskedet så att fakturering skett.

Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

ekonomistyrning.

utredningskostnader vilken
matchats med faktiska

Slumpmässigt urval av utredningar för att
J

säkerställa att fakturering genomförts och
överensstämmer med faktiska kostnader.

kostnader.

Risk för felaktig och/eller ofullständig fakturering.
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
12

Beredande Intern Styrgrupp inför

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

projektgenomgångar

och ekonomistyrning.

(Finns även under Föslag)
Risk för att riskfyllda, mindre lönsamma projekt

Innan Intern Projektgenomgång ska ett Beredande Internt styrgruppsmöte hållas i syfte att
kvalitetssäkra skedesleverans, kalkyler och kostandsuppskattningar samt
lönsamhetskalkyler. Mötet syftar även till att redan ut oklarheter och risker i projektet.

Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Protokoll från Beredande Intern
styrgrupp

Kontroll av 2-3 projekt som varit upe för beslut i

J

SISABs styrelse

Kontroll att mötet hållits och protokollförts

offereras till HG och lyfts för beslut
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
13

Uppdragsgenomgång
(Finns även under Förslag)

vid nyproduktion.
Risk för att projekt startas utan tillräcklig och relevant

Inför varje nytt skede och inför uppstart av projektet ska PÄ hålla Uppdragsgenomgång med
PA. Kontroll att mötet hållits och protokollförts

Protokoll från
Uppdragsgenomgång

Kontroll av 2 projekt som startats upp eller har

J

startat nytt skede.

information om projektets förutsättningar.

Förslag

J
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion.

16

Hyreskontraktsmöte/
beställstyrgruppsmöte (externt)

Slumpmässigt urval av
Hyreskontraktsmöte/beställstyrgrupp hålls regelbundet där målbild (Projektbeskrivning,

Risk att förslagshandlingen ej är i enlighet med målbild

kostnad, tid) diskuteras och stäms av. Protokoll med beslutspunkter dokumenteras.

Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Mötesanteckningar

hyreskontraktsmöten/beställargruppsmöten för att

J

säkerställa att protokoll med ev. beslutspunkter

(kostnad, tid, innehåll) vilket kan leda till

förts .

förväntansgap.
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
19

Beredande Intern Styrgrupp inför

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

projektgenomgångar

och ekonomistyrning.

(Finns även under utredning)
Risk för att riskfyllda, mindre lönsamma projekt

Innan Intern Projektgenomgång ska ett Beredande Internt styrgruppsmöte hållas i syfte att
kvalitetssäkra skedesleverans, kalkyler och kostandsuppskattningar samt
lönsamhetskalkyler. Mötet syftar även till att redan ut oklarheter och risker i projektet.

Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Protokoll från Beredande Intern
styrgrupp

Kontroll av 2-3 projekt som varit upe för beslut i

J

SISABs styrelse

Kontroll att mötet hållits och protokollförts

offereras till HG och lyfts för beslut
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
20

Uppdragsgenomgång
(Finns även under Utredning)

vid nyproduktion.
Risk för att projekt startas utan tillräcklig och relevant

Inför varje nytt skede och inför uppstart av projektet ska PÄ hålla Uppdragsgenomgång med
PA. Kontroll att mötet hållits och protokollförts

Protokoll från
Uppdragsgenomgång

Kontroll av 2 projekt som startats upp eller har

J

startat nytt skede.

information om projektets förutsättningar.

Projektering

J
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

22

Momsanmälan skickas

och ekonomistyrning.

Momsanmälan skickas efter att behörig beställning inkommit. Samtliga dokument sparas
för att säkerställa spårbarhet.

Slumpmässigt urval av 10 st projekt med
Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Momsanmälan

J

tillkommande yta för att säkerställa att
momsanmälan inkommit.

Risk för ej anmäld yta; pausad moms; att moms får ej
dras på hyresgäst.
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion.
23

Hyreskontraktsmöte/beställstyrg
ruppsmöte (externt)

Slumpmässigt urval av
Hyreskontraktsmöte/beställstyrgrupp hålls regelbundet där målbild (Projektbeskrivning,

Risk att projektering ej är i enlighet med målbild

kostnad, tid) diskuteras och stäms av. Protokoll med beslutspunkter dokumenteras.

Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Mötesanteckningar

J

(kostnad, tid, innehåll) vilket kan leda till

hyreskontraktsmöten/beställargruppsmöten för att
säkerställa att protokoll med ev. beslutspunkter
förts .

förväntansgap.

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner
25

Projektkostnadskontroll

och ekonomistyrning.
Risk för att projektkostnad ej överensstämmer med
beställning.

Innan entreprenören handlas upp ska inkomna inkomna anbud stämmas av mot kalkylerad
projektkostnad och beställningar från PÄ. detta görs med hjälp av mallen
projektkotnadskontroll.Efter genomgång av kontrollen med POC signeras den av PA och

Signerad

POC. Ändringar och avvikelser mot beställning från PÄ (Hyresgäst) ska lyftas till styrgrupp
för beslut. Tilläggsbeställning ska erhållas på ändringen.

Chef projektavdelningen

Projektansvarig

Projektstab / Projektkoordinator

4 gånger per år

Upptäckande

projektkostandskontroll och

Kontroll av 2-3 projekt som är aktuella för

protokollförd godkänd avvikelse J

kontrollen (i samband med

samt tilläggsbeställning på

entreprenadupphandling mellan skede 4-5)

Internkontrollen ska kontrollera att, i det fall projektkostnadskontroller visar på avvikelser
mot kalkylerad projektkostnad och beställningar (beslutad budget för projektet), det finns

avvikelsen

protokollförda beslut för avvikelsen på beställarstyrgruppsmöten och /eller interna
styrgruppsmöten samt ev tilläggsbeställningar.

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
Beställningar och
26

tilläggsbeställningar
(finns även under Produktion)

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

Kontrollera att det finns beställningar (från SISAB eller HG) och eventuella

och ekonomistyrning.

tilläggsbeställningar alternitv protokollförda beslut från Intern
styrgrupp/Beställarstyrgrupp/Hyreskontraktsmöte som motsvara projektets

Risk för att projekt genomförs utan formella skriftliga
beställningar och eller att projekt genomförs med en
slutkostnadsprognos som är högre än beslutat budget

slutkostnadsprognos

Tilläggsbeställningar alt
Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

protokollförda beslut i Intern
styrgrupp/Beställarstrygrupp/Hy
reskontraktsmöte

J

Kontoll av 2 projekt per skede 4,resp 5

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
27

Granskning av projekterade
handlingar

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.

Kontroll att det finns avprickade granskningsprotokoll från projekteringen. Kvalitetskontroll
av granskningshandingar och ritningsleveranser

Chef projektavdelningen

Projektansvarig

Projektstab / Projektkoordinator 2 gånger per år

Upptäckande

Granskningsprotokoll samt av
prickade granskningprotokoll

J

Kontoll av 2 projekt i skede 4

Risk att projektet inte innehåller korrekta kalkyler,
vilket leder till dyrare produktion än offererat pris.

Produktion

J
Risk för olyckor i fastigheterna.

32

Arbetsmiljö

Kontroll av att det finns utsedd BAS U samt att det finns månatliga skyddsrondsprotokoll
alternativt att genomförda skyddsronder är dokumenterade i byggmötesprotokoll.

Risk att arbetsplatsolyckor inträffar och någon person

Dokuementen återfinns i i Antura. Dokumentation att eventuella anmärkningar är

blir skadad.

åtgärdade. Kontroll att arbetsmiljö finns med på agendan på Byggmöten

Chef projektavdelningen

Projektansvarig

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Protokoll byggmöte
Ev skyddsrondsprotokoll

J

Kontroll av 2-3 projekt som befinner sig i
produktion

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
34

Ibruktagandeblanketten är

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

inskickad

och ekonomistyrning.

Godkänd
Ibruktagandeblankett ska skickas in innan inflyttning för aktivering av projekt.

Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Slumpmässigt urval av 10 st avtal inflyttade projekt

ibruktagande/aktiveringsblanke J

för att säkerställa att blankett är inskickad.

tt

Risk för försenad anmälan/kostnadsaktivering.
Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
35

Preliminär hyresrapportering

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.

Projektets kostnader som ska ligga till grund för hyresändring samt eventuellt ändrad yta
sammanställs och översändes till controller (projektavdelningen, PA eller
fastighetsavdelningen, FA) samt till hyresspecialist. Preliminär hyresrapportering görs i

Månadsvis avstämning med hyresspecialister och
Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Hyresrapportering

J

controllers görs enligt en lista med planerade

samband med avslutade projekt.

hyrestillägg.

Risk för försenad hyresrapportering

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
Beställningar och
36

tilläggsbeställningar
(finns även under Projektering)

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner

Kontrollera att det finns beställningar (från SISAB eller HG) och eventuella

och ekonomistyrning.

tilläggsbeställningar alternitv protokollförda beslut från Intern
styrgrupp/Beställarstyrgrupp/Hyreskontraktsmöte som motsvara projektets

Risk för att projekt genomförs utan formella skriftliga

Tilläggsbeställningar alt
Chef projektavdelningen

Förvaltare/Projektägare

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

slutkostnadsprognos

protokollförda beslut i Intern
styrgrupp/Beställarstrygrupp/Hy

J

Kontoll av 2 projekt per skede 4,resp 5

J

Kontroll av 2-3 projekt aktuella för kontrollen

reskontraktsmöte

beställningar och eller att projekt genomförs med en
slutkostnadsprognos som är högre än beslutat budget

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
37

Intern slutrapportering av projekt
till projektägaren

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.

Kontroll att projektleverans från PA till PÄ är genomförd enligt process samt dokumenterat i
Slutrapport inkl bilagor

Chef projektavdelningen

Projektansvarig

Projektstab / Projektkoordinator 4 gånger per år

Upptäckande

Slutrapport inkl bilagaor

Risk att projektet inte slutredovisas inom given tid och
med rätt information

Projektavslut

J
Risk för bristande kompetens och bemanning. Risk
för bristande kontrollfunktioner.

38

Slutredovisning

Risk att projektavslut inte är kommunicerat till

Slutredovisning, inkluderande utvärdering av projekt, mål och tid, rapporteras ett halvår efter
godkänd slutbesiktning till styrelse och kund. Upp till styrelsen när det är över 10 mnkr.

Slumpmässigt urval av ett antal stängda projekt för
Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Rapporterad slutredovisning

J

att säkerställa att slutredovisning genomförts och
rapporterats till styrelse och kund.

intressenter och det uppstår ett förväntansgap som leder
till missnöjdhet.

Risk för bristande beslutsunderlag och tidsplaner
vid nyproduktion. Risk för bristande kompetens och
39

Slutlig hyresrapportering

bemanning. Risk för bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.

Projektets kostnader som ska ligga till grund för hyresändring samt eventuellt ändrad yta
sammanställs och översändes till controller (projektavdelningen, PA eller
fastighetsavdelningen, FA) samt till hyresspecialist. Definitiv hyresrapportering görs i

Månadsvis avstämning med hyresspecialister och
Chef fastighetsavdelningen

Projektägaren

Händelsestyrd

Förebyggande

Hyresrapportering

J

controllers görs enligt en lista med planerade

samband med att slutredovisning utförs.

hyrestillägg.

Risk för försenad hyresrapportering

Generellt

J
Risk för ekonomisk brottslighet.Risk för bristande
kompetens och bemanning. Risk för bristande

41

Uppföljning fakturering mot avtal kontrollfunktioner och ekonomistyrning.
Risk för att leverantör inte fakturerar enligt avtal

Genomlysningen dokumenteras
Avstämning av leverantörsavtal. Kontroll mellan fakturerat belopp och överenskommelse i
ekonomimötesprotokoll och eller leverantörsbeställning.

Chef projektavdelningen

Projektansvarig

Projektstab / Projektkoordinator 2 gånger per år

Upptäckande

och resultatet redovisas i
sammanställning

2 ramavtalade leverantörer och 2 upphandlad.
J

Förslag att titta på de leverantörer som har stora
volymer. 2 st i skede 2-4 samt 2 st i produktion. 4-6
fakturor per leverantör

Förvalta fastigheter

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
Fastighet

Kontrollnummer

Kontrolltitel

Risk

Kontrollbeskrivning

Kontrollägare

Kontrollutförare

Frekvens

Typ av kontroll

Dokumentation

Nyckelkontroll

Uppföljning av kontrollens
effektivitet

Bedömning av kontrollens
effektivitet

Åtgärd vid avvikelse

Signatur och datum

Sannolikhet

Konsekvens

Kommentar

Årsvis görs ett stickprov om 5 omförhandlade och/eller nya avtal. Vid genomgången
säkerställs att följande parametrar är rimliga och följer de underlag som finns:

1

Avtalsvillkor / priser samtliga hyresgäster

Risk för ökat fokus på
kommunen som hyresgäst.
Risk för bristande kompetens,
bemanning och
kontrollfunktioner.
Hyressvillkor, priser och rabatter
är ej i linje med ramavtal eller
avtal med övriga hyresgäster

5

Uppsägning och
omförhandling av hyresavtal

Risk för ökat fokus på
kommunen som hyresgäst.
Risk för bristande kompetens
och bemanning. Risk för
bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.
Avsaknad av en formaliserad
rutin för avslut/omförhandling
ökar risken för att ett avtal
avslutas felaktigt i Vitec och
Agresso och avisering blir
felaktig.

Privata avtal:
- Hyra (rimlighet stäms av mot Datscha)
- Ev. rabatter
Omförhandlingslista fylls i och signeras som bevis på att kontrollen är utförd. Stödjande
dokumentation sparas för att säkerställa spårbarhet

Chef
fastighetsavdelning

Hyresspecialist/Ekonomi
administratör
fastighetsavdelning

Årsvis

Upptäckande

Signerad checklista

J

Verifiera att årlig genomgång är
genomförd och signerad för
privata hyresgäster. Verifiera att
avvikelser från samarbetsavtalet
diskuteras och utreds under de
kvartalsvisa uppföljningsmöten
där protokoll förs.

Använd omförhandlingslistan och jämför mot avtal. Länk till den

Halvårsvis skickar hyrespecialisterna ut en lista över vilka avtal som ska omförhandlas till
respektive förvaltare. Hyresspecialisten erhåller ett bekräftelsemail från respektive
förvaltare och håller en uppdaterad logglista med kommentarer om beslut kring
omförhandlingen . Stödjande dokument sparas för att säkerställa spårbarhet.

Chef
fastighetsavdelning

Hyresspecialist

Halvårsvis

Förebyggande

Ifylld omförrhandlingslista från
J
förvaltare.

Verifering att halvårvis logglista
över omförhandlingar är
uppdaterad med kommentarer
kring beslut och checklista över
steg i processen.

Omförhandlingslista skickas ut 2 gånger per år och följs upp av
hyresspecialisterna. Senast utskickad version har deadline 18/6.
Omförhandlingslista (underlag) sparas här: \\ad.stockholm.se\clisd\cc2sd003\004479\Fastigheter\Fastighet
gemensam\Vitec\Fastighetsdatabasrapport

Utfall på vidarefaktureringskontot stäms av månatligen mot fakturerade intäkter.

Chef
fastighetsavdelning

Ekonomi administratör på
fastighetsavdelningen

Månatlig

Upptäckande

Avprickad beställningslista

J

Ett slumpmässigt urval av 10
vidarefaktureringar ur de
månatliga genomgångarna av
beställningslista för att säkerställa
att korrekt vidarefakturering gjorts
under perioden.

Utförs månadsvis av administratör på förvaltningsutveckling. Underlag sparas
här: \\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd003\004479\Fastigheter\Fastighet
gemensam\Fastighetsstöd\Internkontroll\Underlag\09 Bokföringslistor 4428,
4678 och Beställningar\2019

Momsanmälan skickas efter att behörig beställning inkommit. Samtliga dokument sparas
för att säkerställa spårbarhet. Gäller underhållsarbeten

Chef
fastighetsavdelning

Controllers
fastighetsavdelningen

Händelsestyrd

Förebyggande

Momsanmälan

J

Slumpmässigt urval av 10 med
tillkommande eller avgående yta
för att säkerställa att behörig
beställning inkommit och att
momsanmälan har gjorts. Avser
samtliga projekt.

Avstämning av controllers görs i projektgenomgångarna vid budget och prognos.
Underlag sparas här: \\ad.stockholm.se\clisd\cc2sd003\004479\Fastigheter\Fastighet gemensam\Projektuppföljning per
förvaltningsområden

Ibruktagandeblankett ska skickas in innan inflyttning för aktivering av projekt. Gäller
underhållsarbeten

Chef
fastighetsavdelning

Controllers
fastighetsavdelningen

Händelsestyrd

Förebyggande

Godkänd ibruktagande/aktiveringsblankett

J

Slumpmässigt urval av 10
inflyttade/avslutade projekt för att
säkerställa att blankett är
inskickad. Avser samtliga projekt.

Avstämning av controllers görs i projektgenomgångarna vid budget och prognos.
Underlag sparas här: \\ad.stockholm.se\clisd\cc2sd003\004479\Fastigheter\Fastighet gemensam\Projektuppföljning per
förvaltningsområden. I månadsuppföljningen får förvaltare info om framtida
ibruktanaden som ska skickas in. Lista (Hyresrapport Pavd) över projekt som
kräver ibruktaganden gås även igenom månadsvis med hyresadmin,
projektcontrollers och hyresspecialister. Hyresrapport Pavd sparas här:
\\ad.stockholm.se\clisd\cc2sd003\004484\GEMENSAM\Controllergruppen\Hyrerapportering_gem yta
PA & FA

Avstämning av två leverantörsavtal. Kontroll mellan fakturerat belopp och priser i avtalet.

Chef
fastighetsavdelning

Ekonomi administratör på
fastighetsavdelningen

Halvårsvis

Förebyggande

Rapport som genomlyser
fakturering mot avtal

J

Urval av leverantörsavtal som
används mest på
fastighetsavdelningen.

Offentliga avtal:
En avstämning av vad som borde aviseras och faktiskt aviseras för kommunala avtal sker
mellan två oberoende system, Vitec och Lois. En logglista erhålls över alla avvikelser i
avstämningen. Kvartalsvis hålls ett uppföljningsmöte där avvikelser över 50 kr diskuteras
och utreds. Mötet protokollförs och stödjande dokumentation sparas för att säkerställa
spårbarhet.
- Stäms av mot ramavtal
- Rabatter är enligt avtal

Risk för bristande kompetens
och bemanning. Risk för
bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.
6

Fakturering är ej fullständig
och riktig för
förvaltning/drift

10

Momsanmälan skickas

Risk för att SISAB inte
vidarefakturerar enligt avtal och
på så vis går miste om intäkter.
Exempelvis kan det hända att
beställningsjobb inte blir
fakturerade fullständigt och
riktigt.

Risk för bristande kompetens
och bemanning. Risk för
bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.
Risk för ej anmäld yta; pausad
moms; att moms får ej dras på
hyresgäst.

11

Ibruktagandeblanketten är
inskickad

Risk för bristande kompetens
och bemanning. Risk för
bristande kontrollfunktioner
och ekonomistyrning.
Risk för försenad
anmälan/kostnadsaktivering.

12

Uppföljning fakturering mot
avtal

Risk för ekonomisk
brottslighet.Risk för bristande
kompetens och bemanning.
Risk för bristande
kontrollfunktioner och
ekonomistyrning.
Risk för att leverantör fakturerar
inte enligt avtal.

Verksamhetsutveckla

Avdelningar med nyckelkontroller inom processen:
VD-Stab, Ekonomi och HR

Kontrollnummer

Kontrolltitel

Risk

Kontrollbeskrivning

Kontrollägare

Kontrollutförare

Frekvens

Typ av kontroll

Dokumentation

Samtliga policies granskas av dokumentägare gällande innehåll och riktighet
minst en gång per år. Roller och ansvar för varje process och relaterade
1

Policyhantering (policies & riktlinjer)

Risk för ökad konkurrens och ägarstruktur.

dokument dokumenteras och kommuniceras via Intranätet.

Efterlever ej interna och externa lagar och regler. Risk för förlorad

Policies, inklusive riktlinjer, granskas av VD gällande innehåll och riktighet

konkurrenskraft.

minst en gång per år. Genomgången dokumenteras för spårbarhet.

Godkända styrande dokument för policyer.
VD/Dokumentägare

Chef VD-stab

Årlig

Förebyggande

Justeringar av riktlinjer och policyer
diarieförs.

Styrelsen godkänner nya och reviderade policier årligen.

2

Ägardirektiv

Efterlever ej interna och externa lagar och regler

Genomgång av styrelseprotokoll från koncernen, för att säkerställa att SISAB har
implementerat samtliga anvisade styrande dokument.

VD/Dokumentägare

Chef VD-stab

Årlig

VD/Ekonomichef

Ledningsgrupp (Mona)

Årlig

Förebyggande

Styrelseprotokoll

Riskhantering utförs i enlighet med policy för intern kontroll och riktlinje för
intern kontroll.
Risk för bristande förutsättningar för strategisk planering på lång
sikt med hänsyn till osäkerhet i projektvolymer för investeringar.
3

Riskhantering

Otillräcklig riskhantering kan få allvarliga konsekvenser för
affärsmässiga resultat (t ex verksamhet, omsättning, vinst, rykte,
efterlevnad).

En genomgång av risk- och väsentlighetsanalys genomförs varje år i samband
med verksamhetsplaneringen. Risk- och väsentlighetsanalysen behandlar

Dokumentation om genomgång av risk-

strategiska, operationella, finansiella samt legala risker. Riskerna dokumenteras
i enlighet med riktlinjer för internkontroll. En internkontrollplan utarbetas i
samband med verksamhetsplanering.

Förebyggande/up och väsentlighetsanalysen (Protokoll från
ptäckande

ledningsgruppen)
Uppdaterad riskkarta

Nyckelkontroller (finansiella och operationella) är dokumenterade i en
kontrollmatris.
Avdelningar och enheter följer årligen upp kontrollernas effektivitet genom
egenkontroller.

Risk för bristande förutsättningar för strategisk planering på lång
sikt med hänsyn till osäkerhet i projektvolymer för investeringar.
4

Strategiska mål

SISABs strategiska mål diskuteras och analyseras årligen för den kommande
femårsperioden av bolagsledningen i syfte att analysera och anpassa sig till

Otillräcklig strategisk planering kan få allvarliga konsekvenser på

nuvarande ägardirektiv, situationen inom branschen och marknadsläget.

resultatet för SISAB (t ex verksamhet, omsättning, vinst, rykte). Risk i

Uppdaterad flerårsbudget presenteras och beslutas i styrelsen årligen.

VD

Chef VD-stab

Årlig

Förebyggande

Årlig

Förebyggande

Styrelseprotokoll

konjukturförändringar och konkurrenssituation
Verksamhetsplanering genomförs i enlighet med SISABs riktlinje "Inför arbetet
Risk för bristande förutsättningar för strategisk planering på lång

med Verksamhetsplanering 20XX".

sikt med hänsyn till osäkerhet i projektvolymer för investeringar.
5

Verksamhetsplanering
(övergripande)

Risk för bristande kontrollfunktioner och ekonomistyrning.

Beslutad övergripande verksamhetsplan
Övergripande verksamhetsplan dokumenteras i enlighet med fastslaget format
och beslutas av ledningsgruppen.

VD

Otillräcklig och otydlig planering kan få allvarliga konsekvenser för det
affärsmässiga resultat (t ex verksamhet, omsättning, vinst, rykte) Risk

Övergripande verksamhetsplan är publicerad på intranätet och kommunicerad

för att bolaget ej kan hantera snabb tillväxt.

av ledningsgrupp

Chef VD-stab/ Senior
rådgivare

Övergripande verksamhetsplan är
publicerad på intranätet och kommunicerad
av ledningsgrupp.

Risk för bristande kontrollfunktioner och ekonomistyrning.
7

Verksamhetsuppföljning

Otillräcklig uppföljning kan få allvarliga konsekvenser för det
affärsmässiga resultat (t ex verksamhet, omsättning, vinst, rykte). Risk
för bristande samarbete. Ej genomfört verksamhetsuppföljning skapar

Månadsvis följs delmål på avdelningsnivå upp via avdelningschefer och
enhetschefer. Uppföljningen dokumenteras och sparas för att säkerställa

Avdelningschef/Enhetschef

Affärsutveckling

Månatlig

VD/Avdelningschef/ Enhetschef

Affärsutveckling

Årlig

spårbarheten.

Förebyggande/
Upptäckande

Genomförd månadsuppföljning

risker i en snabb tillväxt.

Ekonomisk planering
Risk för bristande kontrollfunktioner och ekonomistyrning. Risk för
bristande kompetens och bemmaning. Risk för bristande
förutsättningar för strategisk planering på lång sikt med hänsyn till Budget läggs årligen i enlighet med SISABs budgetanvisningar. SISABs budget
8

Budget

osäkerhet i projektvolymer för investeringar.

godkänns av styrelsen. Avdelningens budget godkänns av VD. Enhetens budget
godkänns av avdelningschefen. Godkänd budget rapporteras in i

Otillräcklig och otydlig ekonomisk planering och uppföljning kan få
allvarliga konsekvenser för affärsmässiga resultat (t ex verksamhet,
omsättning, vinst, rykte)

koncerngemensamma systemet Ocra.

Förebyggande

Godkänd budget, Styrelse beslut

Månadsvis görs en uppföljning på budgeten. I uppföljningen tas följande
områden upp:
Risk för bristande kontrollfunktioner och ekonomistyrning. Risk för - Organisationen
bristande kompetens och bemmaning.
9

Budgetuppföljning

- Ekonomi
- Verksamhetsplan

Otillräcklig och otydlig ekonomisk planering och uppföljning kan få

- Aktuella händelser

allvarliga konsekvenser för affärsmässiga resultat (t ex verksamhet,

- Risker

omsättning, vinst, rykte)

- Övrigt arbete

Förebyggande/

Avdelningschef/Enhetschef

Affärsutveckling/VD-stab

Månatlig

VD

Ekonomichef

Löpande

Förebyggande

VD

HR

Löpande

Upptäckande

HR-chef

HR

Upptäckande

Genomförd månadsuppföljning

Uppföljningen dokumenteras och sparas för att säkerställa spårbarheten.
Risk för bristande kontrollfunktioner och ekonomistyrning. Risk för
bristande kompetens och bemmaning. Risk för ekonomisk
brottslighet.
10

Attester
Risk för obehöriga transaktioner, bedrägeri eller fel som ej upptäcks.
Risk för felaktig attestordning. Risk för oegentligheter om det inte finns

Rutiner, ansvar och nivåer för godkännande av olika transaktioner fastställs i
attestinstruktionen av bolagets styrelse. Ändringar av beloppsgränser i bilagor
kan göras och ska godkännas av VD.
Attestinstruktioner med bilagor är publicerade och kommunicerade på

Godkänd attestinstruktion publicerad och
kommunicerad på intranätet.

intranätet.

tydlighet gällande attester.

Krishantering

11

Whistleblowing

Risk för ekonomisk brottslighet.

Visselblåsarfunktion är etablerad och fungerar enligt gällande regler.

Risken att förlora förtroendet i staden och i samhället till följd av att

Om inget ärende inkommit till oss på SISAB kontaktas leverantören för

någon form av oegentlighet skulle inträffa. Inom byggprocessen finns

avstämning av att funktionen fungerar som den ska.

risken att anställda tar emot pengar, tjänster eller varor för egen
vinning. En högre personalomsättning kan även leda till att risken för

Visselblåsarfunktion etablerad och översyn
genomförd

Informationen på hemsidan stäms av årligen så att den är korrekt.

att det interna arbetet med kultur och affärsmässighet kring detta
fungerar sämre.

Risk för samhällskriser. Risk för bristande kontrollfunktioner.
12

Krishantering

HSE-risker. Risken att någon form av katastrofsituation inträffar som
innebär att verksamheten störs och inte kan utföras.

Krisplan uppdateras årligen. Publicerad och kommunicerad på intranätet.
Krisövning genomförs årligen
Krisgrupp har möten kvartalsvis

Årligen/kvartalsv
is

Uppdaterad/publicerad krisplan
Förebyggande

Genomförd krisövning
4 protokollförda möten i krisgruppen

