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Till Direktionen för Nerikes Brandkår 
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Svar till revisionen 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

att godkänna upprättade svar till revisionen rörande granskningen av ”förbundets uppföljning av 

intern kontroll”. 

 

Ärendebeskrivning 

Med stöd av KPMG har revisionen genomfört en granskning hur förbundsdirektionen säkerställer den 

interna kontrollen inom förbundet. Mot bakgrund av detta har revisionen lämnat sju 

rekommendationer som stöd för direktionens arbete. Granskningen presenterades och diskuterades 

vid direktionens möte den 19/1 2021. I korthet delade direktionen revisionens synpunkter frånsett 

punkterna om utbildningsbehov.  

  

 

Bilaga 

Svar till revisionen. 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd    

Brandchef     
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Svar angående ”Granskning av förbundets uppföljning av intern kontroll”  
 

Vid direktionens möte den 29/1 2021 presenterades KPMG:s granskning beträffande uppföljning av 

intern kontroll. Direktionens ledamöter delade revisionens synpunkter - om de rekommendationer 

som framförts - frånsett de som handlar om utbildningsbehov av ledamöter och förbundsledningen. 

Anledning till detta är att flertalet ledamöter också får kunskap om internkontroll i sina andra 

uppdrag som ledamöter, kommunalråd, mångåriga revisionsuppdrag mm.  i respektive 

medlemskommuner.  Nästan alla i förbundsledningen har också arbetat och fått 

information/kunskap om intern kontroll under många år. Trots detta är ambitionen att:  

 

1. Riktlinjerna för intern kontroll skall ses över och uppdateras.  

2. Tillämpningsanvisningarna/reglemente ska revideras och utvecklas för att tydliggöra de 

förtroendevaldas delaktighet i riskbedömning och framtagande av internkontrollpunkter. Vid 

ovannämnda möte presenterades 49 förslag som förslag till internkontrollpunkter för 2021. 

Ledamöterna uppmanades att lämna förslag till sekreteraren inför mötet i mars.  

3. Det bör eftersträvas att avrapporteringar av internkontrollarbetet sker flera gånger på år för 

att öka möjligheterna till delaktighet och påverkansmöjligheter för direktionen. 

4. ”Strukturen” rörande metod fanns inte med i internkontrollplan 2020. Kan diskuteras om 

detta behövs men för ordningens skull återinförs denna beskrivning i kontrollplan 2021. 

5. Avvägning skall ske mellan administrativa kontroller och verksamhetskontroller.  

6. Rutin för introduktion av nya chefer (lägst enhetschef) kommer att ses över i syfte att dessa 

erhåller kunskap om internkontrollen vid Nerikes Brandkår. 

 

Målsättning är att ovanstående punkter utförs och redovisas till direktionen senast halvårsskiftet 

2021.        

 

 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Ameer Sachet   

Brandchef    Ordförande 
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