
 

 

Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2021-02-22 

 

 

 

Internkontroll 2020 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

att godkänna upprättade internkontroller för 2020 

att en internkontroll för 2020 (uppdatering av dokumentplanen) som icke är genomförd enligt plan, 

genomförs under 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Internkontrollen för 2020 omfattar sex kontrollmoment enligt bifogade dokument.  

 

Uppdatering av dokumentplanen är inte klar eftersom arbete pågår med ”SharePoint”, vilket ställer 

nya krav på klassificering och hantering av dokument. Arbetet kommer att slutföras under 2021. 

 

Beträffande punkten ”Uppföljning av sotning” noterades att ”Den rådande situationen” inneburit en 

nedgång av antalet utförda sotningar och brandskyddskontroller. Om detta fortsätter under 

kommande år kan brandsäkerheten ifrågasättas. Detta innebär då att den olycksförebyggande 

avdelningen behöver agera i denna fråga. 

 

Personalenheten måste se över rutinen angående planerade ledigheter för den heltidsanställda 

personalen.  

    

  

Bilagor:  6 internkontroller för 2020. 

 

 

 

Per-Ove Staberyd    

Brandchef     





 
 

Till Brandchefen 

2021-02-04 

 

 

 

Uppföljning av arkiv och dokumenthantering 
Brister i efterlevnad och uppföljning av arkiv och dokumenthantering kan leda till att handlingars 

sökbarhet och arkivering försvåras. Detta kan således innebära att offentlighetsprincipen äventyras. 

Sannolikheten bedöms som mindre medans konsekvens anses allvarlig, då vi som kommunalförbund 

är skyldiga att kunna ge ut allmänna handlingar på begäran. Under 2020 ska därför 

dokumenthanteringsplanen uppdateras.  

En uppdatering av dokumentplanen har påbörjats. Under året har vi startat upp med användning av 

SharePoint, vilket ställer nya krav på klassificering och hantering av dokument. Arbetet är inte klart 

utan kommer att fortsätta under 2021.  

Slutsats och åtgärd 
Uppdatering av dokumentplanen är inte  klar, utan kommer att fortsätta under våren 2021.  

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Helena Luthman 

Ekonomichef 



 

 

 

 

 

 

Teknikenheten 
Nerikes brandkår har ca 100 besiktningspliktiga fordon. Av dessa fordon har vi 2 st stegbilar, 

3 st hävare och 3 st transportfordon som har en utökad besiktningsplikt. Besiktningsplikten 

är på stegbilarna stegdelen. På hävarbilarna kontrolleras bommar samt korg. Stegbil och 

hävare kontrolleras varje år i samband med årlig besiktning av fordonet. Våra 3 st 

transportfordon har bakgavellyft som besiktas vart annat år. Vi har upptäckt att 2 st inte var 

besiktade inom rätt tidsintervall. Vi har kontrollerat och vidtagit åtgärder för att detta inte 

ska hända framöver. Idag har samtliga fordon genomgått besiktningar. 

Vi anlitar Opus ett ackrediterat företag för dessa uppgifter. 

Nerikes brandkår äger 4 st enpelar  fordonslyftar samt en lyft står på brandstationen i Byrsta. 

I  Örebro finns ytterligare en lyft som ägs av Futurum. Dessa besiktas av ackrediterade 

företag årligen. 

Utöver dessa fordon har Nerikes brandkår fallskydd, dessa besiktas i samband med att 

fordonen ska göra årlig besiktning. Nerieks brandkår har utbildat egen personal för detta 

ändamål. 

 

Brandinspektör 

 

Morgan Johansson 

 



 
 

Till Brandchefen 

2021-02-19 

 

 

 

Uppföljning av sotning 
Uppföljning av att sotning och brandskyddskontroll görs i enlighet med gällande frister.  

 

Slutsats och åtgärd 
Avvikelser från gällande planering har noterats.  

Avvikelsen beror till största del på problem kopplat till rådande pandemi. 2019 utfördes sotning med 

98,3% uppfyllnad i förhållande till planerad verksamhet. 2020 är motsvarande siffra 91,9%. Även 

brandskyddskontrollen har påverkats där 19 297 st. har planerats men endast 12 952 genomförts. 

 

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Ulf Smedberg 

Vice Brandchef 



 
 

Till Brandchefen 

2021-02-17 

 

 

 

Uppföljning av löneunderlag 
För att undvika att lön betalas ut på felaktiga grunder ska kvalitén på inkomna löneunderlag 

granskas. Vi kommer att arbeta för att digitalisera underlagen varför det är viktigt att alla 

arbetsledare vet vad som gäller och hur de ska granska innan de attesterar underlagen. 

Sannolikheten bedöms som medel och konsekvensen av ett fel bedöms som betydlig.  

Underlagen för oktober månad har kontrollerats. Stickprovskontroll har genomförts på 10 personer 

på deltid och 10 personer på heltid. Inga avvikelser har noterats. Underlagen har under det senaste 

året blivit bättre och kommer dessutom i tid.  

 

Slutsats och åtgärd 
Inga avvikelser har noterats, vilket bådar gott inför den kommande digitalisering som kommer att ske 

inom området.  

 

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Helena Luthman 

Ekonomichef 



     Örebro 2021-02-22 

 

Internkontroll - personalhantering. 
 

Dagtidspersonal skriver in ledigheter i flexen. En del kompletterar med en ledighetsansökan 

en del inte. Här behöver Nerikes Brandkår förtydliga riktlinjer så att det blir en enhetlig 

hantering av ledigheter.  

Det finns alltid en ansökan vid längre föräldraledigheter eftersom den ska sökas tre månader 

innan. Är det enstaka pass kan det saknas och då blir det lite problem eftersom barnets 

personnummer/namn ska skrivas i lönesystemet. (och det går inte att skriva in det i flexen) 

 

Finns det en ansökan så stämmer det oftast överens i flexsystemet. Det kan vara så att 

personen önskat semester men i stället tagit flex- eller kompledighet men ledigheten är dock 

registrerad.  

Vid eventuell mer- och övertid så registreras det i flexen och respektive chef ska godkänna 

det. (egentligen innan) 

 

Tjänstledigheter beviljas hos närmsta chef och det finns alltid en ansökan.  

 

Vab och sjukledigheter skrivs in av den anställde själv i flexen. 

 

När det gäller utryckningspersonalen så har de inte något flexsystem utan det är lagansvarig 

som registrerar det mesta i Daedalos och skriver på ett löneunderlag som 

löneadministratören registrerar i lönesystemet. Ledigheter och inkallningar finns i Daedalos, 

men inte övertid i samband med ordinarie arbetstid, möten eller fackliga uppdrag. 

 

Över lag har det blivit mycket bättre och att ledighet stämmer överens med ansökningar. 

 

RiB och Värn lämnar löneunderlag digitalt (alla utom en station) som sedan registreras i 

lönesystemet. Löneunderlagen har blivit mycket bättre de senaste åren. Det som saknas 

ibland är sjuklönerapportering så då blir det en påminnelse. 

Tre stationer skickar in en fil med tidrapporteringen som löneadministratören sedan för över  

till lönesystemet.  

 

Stickprov (20 st) 
Rib och Värn –på tre av underlagen var timmarna inte summerade (egentligen inget fel men 

lätt att missa) 

Ett underlag var felregistrerat 1:a timmen – 9 timmen. 

Resten var korrekt. 



 

 

Heltid (20 st) 

1 ansökan men ej registrerat på underlaget (VPT). Underlaget skulle ha tagits bort eller 

någon form av notering att det ej blev av. I dessa fall kollas underlaget mot Daedalos om 

noteringen finns med där. I så fall registreras det i löneunderlaget. 

 1 underlag där det saknas ansökan men ledigheten finns registrerat på underlaget. 

Resten korrekt 

 

Innan lönen går iväg så ”läser vi lönerna”. En läser och en stämmer av på den preliminära 

avräkningen om det har registrerats rätt. Eventuella fel justeras och sedan görs den 

definitiva avräkningen. 

Utifrån de stickprov som genomförts är vår bedömning att frånvaro, arbetstid och 

avvikelser registreras på ett korrekt sätt. Nerikes Brandkår behöver bli tydligare vilka 

administrativa rutiner som gäller vid planerad ledighet. 

 

Jeanette Ekstrand  Anders Larsson.  



 
 

Till Brandchefen 

2021-02-04 

 

 

 

Uppföljning av debiteringsunderlag 
Under våren 2020 startade förbundets värdskap för Räddningsregion Bergslagen. Detta har inneburit 

förändringar i hantering av vissa frågor. Därför är det viktigt att följa upp att våra rutiner för 

debitering av restvärdesinsatser följs. Vid brister av dessa rutiner riskerar förbundet att gå miste om 

intäkter. Sannolikheten bedöms som hög medans konsekvensen bedöms som lindrig.  

Rutinerna kring debitering av restvärde mellan medlemmarna inom RRB har utarbetats under året. I 

samband med bokslutet 2020 genomfördes en kontroll av de insatser som gränsöverskrider 

organisationernas geografiska områden. En avstämning har skett och visade då att vi erhållit hjälp i 

ungefär samma utsträckning som vi själva hjälpt andra. Någon debitering ansågs därför inte 

nödvändig.  

När det gäller restvärde till försäkringsbranschen har det under hösten har rutinen förändrats- 

numera sker självfakturering efter att vi skickat in underlag. Nerikes Brandkår behöver alltså inte 

längre fakturera. Kontroll för att säkerställa att allt underlag skickas in till försäkringsbranschens 

restvärdeshantering samt att vi erhåller betalning har skett löpande under året.  

Rutiner kring månadsdebitering till RRB gällande uthyrning av personal kontrolleras löpande av 

driftchefen samt genom avstämningar av ekonomichefen. Någon liten avvikelse har rapporterats och 

åtgärdats.  

Slutsats och åtgärd 
Rutinerna för debitering finns på plats och fungerar. Inga allvarliga fel har hittats.  

 

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Helena Luthman 

Ekonomichef 
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