Nedskärning av regionbidraget till Leder till motsvarande
statsbidragsberättigad
nedskärning av
verksamhet.
statsbidraget.

Förändrade direktiv från
regeringen när det gäller statliga
anslag och fördelningen av
tillväxtmedel.

Våld eller hot om våld i samband
med publika arrangemang

Säkerhet i samband med
arrangemang i andras lokaler

Minskad tilldelning av
medel skulle kunna få
förödande
konsekvenser för vårt
län. Medlen är viktiga
för utvecklingen och ger
våra små och
medelstora företag
Kan leda till begränsning
av yttrandefriheten.
Fykisk och/ eller psysisk
skada på person.

Skada på såväl sak som
person.

3

12 Begränsa

Junckerkommissionens
politik och Storbritanniens
utträde ur EU

Påverkansarbete både
politiskt och på
tjänstemannanivå

Förvaltningschef

4

4

16 Begränsa

Region Jämtland
Härjedalens besvärliga
ekonomiska läge

Prioritering inom givna
budgetramar

Förvaltningschef

4

3

12 Begränsa

Starka krafter anser att
bland annat vår region får
för stor andel av kakan.

Påverkans- och
lobbyarbete.

Områdes######## chef
Näringsliv

Utbildning i konflikthantering och riskbedömning inför varje
evenemang

Löpande
på APT

Hantering av risk
(kvarstå,
Beskrivning av
begränsa,
bakomliggande orsaken till Åtgärd för att hantera
eliminera)
risken (varför..? Därför att…) risken

3

4

12 Begränsa

4

3

12 Eliminera

Våra anställda befinner sig
ofta i olika sammanhang där
risk finns för möte med
instabila personer eller
personer med tex politisk
Vi befinner oss i lokaler som
vi inte har full kunskap om
vad gäller bland annat
brandsäkerhet, nödutgångar
etc.

Checklistor,
säkerhetsutbildning

Ansvarig för
genomförande

4

Riskpoäng

Sannolikhet

Beskrivning av
Beskrivning av risk (risken att
konsekven (kan leda till
något händer)
att följande händer)
Påverkar troligen
sammanhållningspolitik
ens struktur- och
investeringsfonder och
Minskning av EU:s nästa
därmed även
långtidsbudget (för perioden efter programområdet
år 2020).
Mellersta Norrland.
Diskussioner som pågår
nu innebär allt från
ingen förändring till en
30% reducering.

Åtgärd genomförd datum

Ta fram och besluta åtgärder
Allvarlighetsåtgärd

Identifiera och värdera risker

Områdescheferna

Områdescheferna

Påverkan, påtryckningar och viljor Kan uppstå svårigheter
när det gäller tillväxtmedlen.
om personalen utsätts.

Bristfälliga digitala verktyg och
rutiner innebär ineffektivt arbete

Slöserier. Vid brand
försvinner viktigt
material. Tungarbetat
för personalen. Tar tid
att hitta i arkiv
gentemot att det
digitaliserats och ligger
på digitalt
lagringsmedia, går
snabbare att återsöka.
Papper kan idag ligga
hos olika medarbetar
dvs bara en kan jobba

3

3

3

4

9 Begränsa

12 Begränsa

Strikta regelverk (finns)
och handlingsplaner för
Region Jämtland Härjedalen
hur medlen ska användas.
beviljar årligen betydande
Regelbundna
Delvis
belopp som projekt- och
genomgångar, utbildning
företagsstöd.
och stöd till personalen.
Uppföljning och kontroll.

Utbildning i de verktyg och
möjligheter som vi har
tillgång til. Styr om
ansökningar om projektoch företagsstöd till den
digitala "min ansökan".
Scanna in övrigt
pappersmaterial

Ansvarig för
genomförande

Hantering av risk
(kvarstå,
Beskrivning av
begränsa,
bakomliggande orsaken till Åtgärd för att hantera
eliminera)
risken (varför..? Därför att…) risken

Åtgärd genomförd datum

Riskpoäng

Sannolikhet

Allvarlighetsåtgärd

Beskrivning av risk (risken att
något händer)

Beskrivning av
konsekven (kan leda till
att följande händer)

Områdeschef
Näringsliv

Områdescheferna

Till 2018 genomförd
förvaltningen besparingar
motsvarande 7,4 mnkr för
att klara beslutade
inpriortiteringar, utan
tillskott av medel.

Riskpoäng

Pågående. Tjänstemän har
påtalat risker med
omföring av medel från
eruffonderna till
socialfonderna.

Sannolikhet

Är åtgärden genomförd?

Allvarlighetsåtgärd

Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder

4

4

16

4

4

Ska risken
ingå i nästkommande
års
riskanalys?

Ja

16

Ja - det
ekonomisk
a läget är
fortsatt
bekymmer
samt.

Tjänstemän har påtalat
risker med omföring av
medel från eruffonderna
till socialfonderna.

0

riskbedömning genomförs
före varje föreställning och
workshop

0

Ja

riskbedömning genomförs
före varje föreställning och
workshop

0

Ja

Projektstöd kommer att
börja använda "min
ansökan" som ör digital vid
årsskiftet. Övrigt material
är inte digitaliserat mao
fortsatt risk. Kulturen
genomför utbildning för
berörda
Hos Kulturen genom
Kulturdatabasen. Med
införandet av Office365
med grupper och teams,
har den digitala
kommunikationen och
gemensamma
dokumentationen
förbättrats avsevärt. VKK
har inventerat för att
erbjuda utbildning/stöd för
olika system, såsom
Office365 och Platina

Riskpoäng

Sannolikhet

Allvarlighetsåtgärd

Är åtgärden genomförd?

Ska risken
ingå i nästkommande
års
riskanalys?

0

Ja

0

Nej

