












































Risk- och sårbarhetsanalys för Kulturrådet Effektivitet
Datum 2021-05-20 God hushållning med statens resurser

Regelefterlevnad
Tillförlitlig rapportering

ID Risk Beskrivning av risk

Beskrivning av konsekvens 
(3 § myndighetsförordning 
(2007:515))

Datum då 
risken 

inkluderades i 
riskanalysen Riskhantering Ägare Åtgärd Deadline

Kontroll/ Verifiering att fastställda 
åtgärder vidtagits Kommentar

Ta fram en tidsatt plan för arbete med 
informationssäkerhet. Dec 2012

Beslutad plan finns, med tidplan och 
ansvarsfördelning.

Implementera processen för avvikelse-
/incidentrapportering för organisationen, 
bl.a. genom kontinuerliga 
kunskapsuppbyggande insatser.

Pågår löpande Genomförda utbildningsinsatser.

Uppdatera mallen för styrdokument så att 
implementeringsplan blir en obligatorisk 
del där det är lämpligt.

Aug 2021
Ny mall finns tillgänglig. 

Översyn av interna styrdokument. Ny, mer 
ändamålsenlig struktur. 

Dec 2021

Ny struktur för interna styrdokument finns på 
KIN.

A) En presentation av riktlinjer mot 
korruption ingår i introduktionsprocessen 
för samtliga nyanställda.

Pågår löpande 
A) Genomförda introduktionsutbildningar har 
innehållit presentation av riktlinjer mot 
korruption.

B) Information om riktlinjer mot 
korruption för arbets- och 
referensgrupper, ALMA-juryn samt 
styrelsen.

Pågår löpande 
B) Genomförda informationsinsatser i arbets- 
och referensgrupper, ALMA-juryn samt 
styrelsen.

C) Dilemmaövningar. Pågår löpande C) Genomförda dilemmaövningar.

A) Ny rutin implementeras där EC för VS 
har kvartalsvis genomgång av de 10 
största inköpen samt ytterligare 10 
stickprov.

A) Jul 2021 A) Dokumentation av kontrollen.

B) Anpassning av rutiner för utbetalning 
till utlandet.

B) Dec 2021

B) Vid utlandsbetalning till konto (ej IBAN 
eller Swift) säkerställa att intyg från 
mottagarens bank finns. Intyget ska bekräfta 
att rätt kontoinnehavaren är kopplad till 
aktuellt bankkonto. 

C) Undersökande åtgärder i syfte att 
upptäcka ekonomiska oegentligheter 
kopplade till krisstöd. Bl.a. kontakt med 
andra rättsvårdande myndigheter och 
myndigheter som fördelar andra typer av 
krisstöd.

C) Pågår 
löpande

C) Dokumentation av kontakter med andra 
myndigheter.

Korruption, otillbörlig 
påverkan, bedrägeri 
och andra 
oegentligheter Risk för ekonomiska oegentligheter t ex förskingring, 

mutor/bestickning, bedrägerier, inköp av varor och 
tjänster utan koppling till verksamheten, utbetalning till 
ändamål som inte hör ihop med verksamheten eller andra fel 
som inträffar under utbetalningsprocessen. Risken har ökat i 
och med krisstöd eftersom det är många utbetalningar och 
höga belopp som hanteras vid samma tidpunkt. Medför risk 
för ekonomiska förluster samt förtroendeskada.

Regelefterlevnad
God hushållning med statens 
resurser

April 2021

Generaldirektör

Informationssäkerhet

Risk för att brister i informationssäkerheten inte identifieras 
och åtgärdas. Kan exempelvis leda till förlust av skyddsvärd 
information/-resultat,  mm vilket kan medföra bl.a. 
förtroendeskada.

Reglefterlevnad
Tillförlitlig rapportering

April 2021

Styrning och ledning

Risk för bristande regelefterlevnad och bristande kunskap om 
tillämpning av styrdokument. En risk finns att myndigheten 
inte fångar upp alla (nya) krav/förordningar/föreskrifter och 
omhänderta dessa.

Regelefterlevnad
Tillförlitlig rapportering

April 2021 Åtgärdas

1

Åtgärdas Enhetschef VS

Vi följer vår riktlinje för 
korruption som ett led i det 
förebyggande arbetet mot 
korruption.

2

3.1

3.2

Färdiga dilemmaövningar finns 
att tillgå på Statskontorets 
webbplats Förvaltningskultur.

Jävssituationer kan uppstå bland anställda, i myndighetens 
arbets- och referensgrupper samt styrelsen. Om dessa inte 
hanteras på rätt sätt, i enlighet med aktuell riktlinje kan det 
leda till oegentligheter och skadat förtroende för 
myndigheten.

Reglefterlevnad April 2021 Åtgärdas Generaldirektör

Åtgärdas Enhetschef VS

Internrevisionens slutsatser i 
granskningen av arbetet med 
informationssäkerhet beaktas i 
detta arbete.
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