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Sammanträdesdatum
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Räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 2

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Räddningsnämnden
2019/19

Sammanfattning
Räddningsnämnden beslöt att för år 2018, godkänna plan för intern kontroll och omfatta 
”Framförande av tungt fordon vid utryckning” och ”Intern utbildning/övning operativ 
personal”.

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till 
förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen

Räddningsnämnden beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig,

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2018, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Räddningschef
Ekonomichef
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Räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 3

Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden 2019
2019/22

Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern 
kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/ styrelse. 

Den ska minst innehålla;
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras 
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning    

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern 
kontrollplan för år 2019. Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett 
underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019. 
Under år 2019 föreslås intern kontrollplanen omfatta ”Framförande av tungt fordon vid 
utryckning” och ”Intern utbildning/övning operativ personal”.

Yrkanden och propositionsordning
Ronny Nilsson yrkar att medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt gällande regelverk 
för anställda och att tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor sker enligt plan avseende 
förebyggande brandskyddsarbete, 2 ggr per år (juni och december).

Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
räddningsnämnden beslutat i enlighet med dessa, därefter ställer han proposition på 
Ronny Nilssons yrkande och finner att räddningsnämnden avslagit detsamma. Votering 
begärs och genomförs genom att den som röstar på Ronny Nilssons yrkande räcker upp 
handen. Voteringen utfaller med fyra bifall, tre avslag och två som avstår varvid, 

Räddningsnämnden beslutat,

att godkänna bruttorisklista för år 2019,

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2019,

att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen,

att medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt gällande regelverk för anställda,

att tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor sker enligt plan avseende förebyggande 
brandskyddsarbete, 2 ggr per år (juni och december).
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Räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Votering Ronny Nilssons yrkande

Bifall avslag avstår

Torgny Lindau (PF) x
Patrik Ströbeck (M) x
Ronny Nilsson (S) x
Boel Rosdahl (S) x
Hans Stifors (PF) x
Lennart Johansson (PF) x
Pia Galia (SD) x
Jack Henriksen (SD) x
Bengt Marntell (C ) x

4 3 2

Beslutet skickas till
Räddningschef
Ekonomichef
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