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Svar till revisionen beträffande genomförda 

granskningar under tiden 2015 - 2018 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta 

• Att anta bilagda förslag på svar till revisionen, samt 

• Att skicka svaret till revisionen  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har inkommit med en skrivelse om uppföljning av noteringar från tidigare granskningar. 

Under den senaste mandatperioden 2015 – 2018 har fem granskningsprojekt genomförts och 

avrapporterats. Revisorerna vill få en uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits som en följd av de 

slutsatser och rekommendationer som lämnats i rapporterna.  

Svaret visar att flera av granskningarna har lett till förändringar. Bland annat har en policy med 

tillhörande riktlinje och rutin för avtal om externa tjänster tillskapats.  
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Svar till revisionen beträffande genomförda granskningar under 

tiden 2015 - 2018 

Revisionen önskar få en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas 

förslag till förbättringar vid några granskningar. Svaret önskas senast 2018-12-03. 

Kommunalförbundet redovisar härmed sina svar. 
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Ameer Sachet                                                        PO Staberyd 

Direktionens ordförande                                     Brandchef 

 

 

  



Granskning av externa avtal och tjänster (rapport 2015-03-06) 
Granskningen landade i följande slutsats och förbättringsförslag: 

”Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår saknar formella fastställda policys och riktlinjer i 

tillräcklig omfattning. I dagsläget sker bedömningar och överväganden som minskar risken för 

konflikt i förhållande till jävs och/eller lojalitetsfrågor. Det sker dock i stor utsträckning på initiativ av 

ett fåtal personer, främst P-O Staberyd, vilket gör det starkt personberoende och svårare att följa upp 

och vidta åtgärder utifrån. Det finns alltså ett behov av att samla skriftliga regler i en policy och låta 

Direktionen ta ställning till hur Nerikes Brandkår ska hantera dessa frågor.  

Vi rekommenderar också att den ekonomiska planeringen (prissättningskalkyler) och uppföljningen 

av utfallet av de externa tjänsterna sker mer detaljerat och dessutom dokumenteras samt arkiveras 

på ett mer enhetligt sätt. Prissättningen bör också ske så att man erhåller full kostnadstäckning för 

kostnader utöver direkta personalkostnader, tex för löpande kompetensutbildning samt för 

overheadkostnader då detta tillgodogörs kunden i samband med tjänsten.”  

Svar: Direktionen antog i maj 2015 (Diarienummer NN2015-62/1) policy, riktlinjer samt rutin för 

extern tjänsteförsäljning. Under 2016 kontrollerades efterlevnaden genom en internkontrollpunkt i 

internkontrollplanen. Rapporten visade då att nyupprättade avtal följde den beslutade riktlinjen och 

rutinen.   

Förstudie avseende rutiner vid taxesättning (rapport 2016-01-26) 

Granskningen landade i följande slutsats och förbättringsförslag: 

”Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår bygger sin beräkning av taxor för den egna 

tillsynsverksamheten på delvis gamla förutsättningar. Arbetet inom avdelningen har förändrats 

varför varje tillsyn idag kräver mer resurser. För att upprätthålla intäktsnivåerna och få 

självkostnadstäckning för tillsynsarbetet behöver kalkyleringen av kostnader, som underlag för 

timpriset, utgå från att också andra resurser tas i anspråk förutom direkta personalkostnader. 

Lokaler, IT-hjälpmedel, utbildning och ledningsfunktioner är exempel på sådana kostnader. Delvis har 

detta också konstaterats av Ulf Smedberg men man har valt att avvakta det förslag från SKL som för 

närvarande är ute på remiss.  

Vi rekommenderar dock att snarast detta är fastställt se över den egna taxesättningen edera genom 

att anpassa sig till förslaget alternativt ta fram egna nya principer. De grundläggande principerna 

som ska gälla inom Nerikes Brandkår bör då dokumenteras och fastställas av Direktionen.” 

Svar: Ny taxa är framtagen och beslutad i samtliga medlemskommuner under första halvåret 2018. 

Den nya taxan för tillsyn och tillståndsgivning av brandfarlig- och explosivvara är framtagen i enlighet 

med den vägledning som SKL publicerat.  

Granskning av kompetensförsörjning för ledning och styrning (rapport 2016-

02-11) 

Granskningen landade i följande slutsats och förbättringsförslag: 

”Vi bedömer att Nerikes Brandkår saknar beslutade strategier och handlingsplaner för hur man avser 

att säkerställa den framtida bemanningen avseende styrnings- och ledningsfunktioner i 

räddningsverksamten och förebyggande verksamheten likväl som för övriga i 

tjänstemannaorganisationen. Även om det via reglerna i Lag om skydd mot olyckor finns en viss 

planering för dessa inte fullständiga i det aktuella avseendet.  



Vi bedömer också att det inom Nerikes Brandkår saknas egna beslutade strategier och 

handlingsplaner för att upprätthålla befintlig kompetensnivå, tex genom utbildning. Även i detta fall 

har man hänvisat till regler i lagen och de specifika fastställda utbildningsplaner som finns för 

räddningspersonal. För administrativ personal saknas dessa planer helt och hållet. Vi ser också att det 

inte finns fastställda enhetliga rutiner för hur gemensam viktig information ska dokumenteras och 

kommuniceras. 

 Vi ser också att det i nuläget saknas fastställda riktlinjer, komptenens och system för att säkerställa 

att viktiga funktioner fungerar vid frånvaro inom den administrativa enheten men att det i nuläget 

finns fungerande alternativ för räddningstjänsten och i viss mån den förebyggande verksamheten. 

Dock gäller detta enbart i den nuvarande situationen medan det saknas fastställda strategiska planer 

för det ska fungera i framtiden.   

Vi rekommenderar att det tas fram och Direktionen fastställs strategiska långsiktiga planer frö hur 

kompetensförsörjningen ska hanteras för framtidens verksamhet och att det också ska avse hela 

verksamheten, även den administrativa delen. I dessa planer bör ingå både vilka funktioner och 

kompetenser som ska finnas samt hur deras kompetens ska utvecklas genom utbildning. Riktlinjer bör 

också fastställas över hur viktig information dokumenteras och kommuniceras.” 

Svar: Rörande administrationen har flera åtgärder vidtagits som följts upp i internkontrollplanen 

under 2016. Uppföljningen visade att det fanns flera sårbara punkter som vi sedan dess arbetat med. 

Växel, in- och utbetalningar och postöppning har idag tillfredställande lösningar. Återstår gör en 

back-upp för löner samt tillfredställande rutiner för diariehantering. Arbetet med att hitta lösningar 

även för detta pågår.  

När det gäller den operativa delen av räddning har åtgärder vidtagits för att skapa en uthålligare 

organisation. Sedan 180503 ingår Nerikes Brandkår i en ledningssamverkan med Västra Mälardalens 

kommunalförbund samt Skinnskattebergs kommun. Samtal pågår med Värmland om ytterligare 

ledningssamverkan vilket kommer att stärka oss ytterligare.  

Under året har antalet befälsövningar ökat. samtliga Insatsledare, Inre befäl, Operativa chefer och 

Räddningschefer i beredskap övar numera 8 dagar/år. 

Kompetens- och personalförsörjning är mycket svår att planera eftersom pensionen idag är väldigt 

individuell och flytande.  

Uppföljande granskning av IT-säkerhet och drift (rapport 2016-11-18) 

Granskningen landade i följande slutsats: 

”Vår slutsats är at det inte skett några avgörande förändringar i IT-rutiner och policys, utöver byte av 

verksamhetssystemet, efter föregående granskning varför våra slutsatser och rekommendationer i 

den tidigare rapporten till stor del kvarstår.” 

Svar: I de delar som berör Nora-IT avseende avtal, rutiner, etc pågår diskussioner. Arbetet ej slutfört. 

 Granskning av tillsynsverksamheten (rapport 2017-10-30) 

Granskningen landade i följande slutsats och förbättringsförslag: 

”Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har övergripande planer och riktlinjer för sin 

inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlingsprogrammet. Då både lagen och 

handlingsprogrammet är relativt övergripande till sitt innehåll krävs ytterligare mera detaljerade och 

operativa instruktioner och planer som stöd för det löpande genomförandet av tillsynsarbetet. I 



nuläget utgör registret över samtliga tillsynsobjekt, som finns i verksamhetssystemet Daedalos den 

enda dokumenterade planen över tillsynsverksamheten, tex hämtas här de intervall med vilka tillsyn 

ska ske. Vi kan dock inte se någon dokumentation över vilka överväganden som görs vid valet av olika 

tillsynsintervall, som underlag för planeringen och heller inte över prioriteringen av vilka objekt som 

får tillsynsbesök under året i det nuvarande läget med resursbrist. Det är därför svår att helt korrekt 

utvärdera om tillsynen genomförts så att hela Nerikes Brandkårs område fått ett likvärdigt och 

tillfredsställande skydd mot olyckor.  

Baserat enbart på geografisk plats för de genomförda och kvarvarande tillsynerna ser vi att en större 

andel av del hitintills genomförda tillsynerna avser Örebro tätort med närliggande områden.  

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet med de 

målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen 

och deras beslut protokolleras.  

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa planeringen av 

tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge tillförlitliga underlag. Det 

vore önskvärt att söka finna en informell informationsgivning enligt överenskommelse med tex 

medlemskommunerna på ett mera regelmässigt och planerat sätt för att säkerställa att registren 

alltid är uppdaterade med förändringar i medlemskommunerna.  

Vi noterar också ett högt personberoende i planeringen av det operativa tillsynsarbetet då mycket av 

bedömningar och inriktningar baseras på chefen för olycksförebyggande avdelningens personliga 

kunskap och insats. Som en följd av detta är sårbarheten hög.  

Vi rekommenderar att planeringen av det operativa tillsynsarbetet dokumenteras skriftligt så att 

bedömningar och prioriteringar bättre kan utläsas både av de som ska genomföra arbetet och av de 

som utvärderar i efterhand. Detta ger också möjlighet för andra att utföra planeringsuppgifter utifrån 

likvärdiga bedömningsgrunder varför personberoendet skulle bli mindre.”  

Svar: Inga åtgärder vidtagna utöver att en ny tillsynstjänst skapats på avdelningen. Detta innebär att 

vid komplett bemanning är målet att klara 500 tillsyner per år. 

 


