
 

 

Uppföljning internkontroll  
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

• Att godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2018 

 

Ärendebeskrivning 

I internkontrollplanen för 2018 finns fyra punkter som nedan avrapporteras.  

Uppföljning av provning av automatlarm 
Samtliga avtal om provning ska följas upp. Med detta avses bl.a. att vi har aktuella avtal och att 

provningen genomföras och debiteras vid årets slut. Rutiner för detta håller på att upparbetas. Alla 

avtal har inte gåtts igenom- utan arbetet med detta kommer att fortsätta under 2019.  

 

Externa kundavtal 
Samtliga kundavtal ska gås igenom för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden. Arbetet med 

detta har pågått under året. Vi har upparbetat kontakt med de flesta av våra avtalskunder för att gå 

igenom vad avtalen innehåller och om något behöver förändras. Vi har dessutom löpande under året 

genomfört flera utbildningar samt även andra åtgärder för våra avtalskunder för att leva upp till det 

som avtalats. Dock kommer vi inte att hinna klart med alla avtal innan året är slut. Arbetet med detta 

kommer att fortsätta under 2019. Detta arbete har uppfattats mycket positivt av våra avtalskunder. 

En person på kåren har detta som sitt ansvarsområde. 

 

Övriga avtal 
Samtliga avtal har gåtts igenom och stämts av mot avtalsliggaren vilket inneburit att flera gamla och 

inaktuella avtal har gallrats bort. Några avtal kommer inom kort att sägas upp. 

 

GDPR 
Ta fram rutiner som följer den nya lagstiftningen. I våras påbörjades arbetet genom att ta fram en 

policy samt utse dataskyddsombud. En utbildningsdag kring hur vi ska arbeta med GDPR kommer att 

anordnas under 2019 som kommer att behandla organisationens rutiner för att uppfylla den nya 

lagstiftningen.  

 

Tjänsteskrivelse 

Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Datum 2018-11-30 

 



Slutsats och åtgärd 
Samtliga punkter är påbörjade. Dock är arbetet med flera av dem ett mer omfattande och långsiktigt 

arbete vilket innebär att det under året inte varit möjligt att kunna slutföra dessa. Arbetet kommer 

att fortsätta under 2019.  

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd 

Brandchef  


