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Intern kontrollplan 2021 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid direktionens möte i januari 2021 presenterades och diskuterades 49 förslag till intern 

kontroll som sammanställts i ett särskilt dokument.  

Utifrån detta har direktionens presidium tillsammans med förvaltningsledningen 

sammanställt 6 punkter som förslag till internkontroll för verksamhetsåret 2021. 

Tidigare kontroller har främst handlat om administrativa punkter och med tanke på detta 

har 5 kontroller hämtats från verksamheten och en punkt berör administrationen. 

 

    

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2021 

 

 

Bilaga 

Förslag till intern kontrollplan för 2021  

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd    

Brandchef     
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Intern kontrollplan 2021 

Varje kontrollområde har bedömts utifrån risk och konsekvens. En risk är en oönskad händelse som, om 

den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs. Risken för varje kontrollområde har 

värderats på en femgradig skala. Riskbedömningen beskriver sannolikheten för att den oönskade 

händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av händelsen. 

 

 

Risker med värde 3 och 4 innebär att konsekvenserna uppfattas om besvärande för intressenter och/eller 

förbundet. Dessa moment ska prioriteras före risker med värde 1 och 2. 

Risker med den högsta riskbedömningen (5) måste åtgärdas omgående eftersom de får oacceptabla 

konsekvenser om de inträffar. 

Till underlag för internkontrollplanen finns en riskbedömning med totalt 49 punkter. De som valts ut som 

internkontrollpunkter för 2021 framgår i internkontrollplanen på nästa sida.  

Internkontrollplan för 2021 har dels diskuterats på direktionens möte i januari 2021 och dels vid möte 

med presidiet och förvaltningsledningen inför direktionens möte i mars 2021.  

  

 

Riskmatris

Hög 3 4 5

Medel 2 3 4

Låg 1 2 3

Lindrig Betydlig Allvarlig
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*) = Dokument som upprättades 2020 avseende förslag på interna kontroller, 49 punkter.  2021.02.25/Po, Hn. 

Punkt 

nr. *  

 

Område/ rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

(per år) 

Metod Rapport 

till 

direktion 

Risk- och konsekvens-

bedömningar S= Sannolikhet, 

K=Konsekvens, =Riskbedömning 

16 Brister i bärbar radio-

kommunikation 

Kontroll av radiomateriel för Örebro o 
Byrsta under Q2, samt tre RiB-kårer 
under Q3.  

Daniel Rydell 1 Stickprov Heltiden 

Q3 

RiB Q4 

S=Låg K= Allvarlig R= 3 

18 Brister i elförsörjning Kontroll av reservkraften i Örebro, 
vad avser kringutrustning så att 
kringutrustning ex. Data fungerar.  

Kontroll av batteri-backup på 
övriga stationer (säkerställa 
utalarmering)  

Morgan 

Johansson 

1 

 

Kontroll att kontroller 

genomförs och brister 

åtgärdas för att säkra 

funktionalitet 

Örebro 

Q2 

Övriga 

stationer 

Q3 

S=Låg K= Allvarlig R= 3 

24 Riskbedömning 

genomförs i samband 

med övning 

Att riskbedömningar dokumenteras 
enligt ny rutin 

Per Lindgren 1 Stickprov Q3 S=Hög K=Lindrig R= 3 

26 Brister i efterlevnad av 
väsentliga operativa 
rutiner, instruktioner  
 

Att rutinen/instruktionen kopplat till 
efterbevakning av brand efterföljs. 

Daniel 

Langenbach 

1 Kontroll av samtliga 

händelserapporter “Brand i 

byggnad” under 1-2 månad/-

er. Vid behov uppföljande 

intervju med ansvariga befäl. 

Q4 S= Hög K= Lindrig R=3 

29 Brister i efterlevnad och 

uppföljning av arkiv- 

och dokumenthantering 

Att dokumentplanen är uppdaterad 

och efterlevs. 

Helena 

Luthman 

1 Stickprovskontroll, samt 

kontroll att revidering skett 

Q4 S= Låg K=Betydlig R= 2 

        

36 Verksamhetsregister är 

inte uppdaterat utifrån 

krav på tillsyn 

Att objekt finns med i 

verksamhetsregistret 

Ulf Smedberg 1  Q4 S= Medel K= Allvarlig R= 4 
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