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Intern kontrollplan 2019 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

- Anta den interna kontrollplanen för 2019 enligt bilaga  

 

Internkontrollplan 2019 
Intern kontrollplan för 2019 har upprättats enligt bilaga. Uppföljning av internkontrollplanen för 2018 

visade att två punkter behövde kvarstå även under 2019: uppföljning av provning rörande 

automatiska brandlarm samt utbildning och rutiner kring den nya dataskyddsförordningen. Den 

tredje punkten i 2019 års internkontrollplan rör efterlevande av rutinen kring alkometern.  
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Intern kontrollplan 2019 

Varje kontrollområde har bedömts utifrån risk och konsekvens. En risk är en oönskad händelse som, om 

den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs. Risken för varje kontrollområde har 

värderats på en femgradig skala. Riskbedömningen beskriver sannolikheten för att den oönskade 

händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av händelsen. 

 

 

Risker med värde 3 och 4 innebär att konsekvenserna uppfattas om besvärande för intressenter och/eller 

förbundet. Dessa moment ska prioriteras före risker med värde 1 och 2. 

Risker med den högsta riskbedömningen (5) måste åtgärdas omgående eftersom de får oacceptabla 

konsekvenser om de inträffar. 

 

Riskmatris

Hög 3 4 5

Medel 2 3 4

Låg 1 2 3

Lindrig Betydlig Allvarlig

Sa
n

n
o

li
kh

et
  -

--
--

--
--

--
--

--
->

Konsekvens---------------->



Intern kontrollplan 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Område/ rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

(per år) 

Metod Rapport till 

direktion 

Risk- och konsekvensbedömningar  

S= Sannolikhet, K=Konsekvens, 

R=Riskbedömning 

Uppföljning av 

provning av 

automatlarm 

Samtliga avtal om provning ska 

följas upp- att vi har aktuella avtal 

och att provningen genomförs och 

debiteras vid årets slut.  

Ekonomichef 1 Samtliga 

kontrolleras 

Kv 4 S= 3 K=3, R= 4. Sköts inte provningarna 

kan detta leda till eventuella fel i larmet 

inte upptäckts- vilket kan leda till att 

automatlarmet faktiskt inte fungerar 

efter ordning vid skarpt läge.  

GDPR Ta fram rutiner som följer den nya 

lagstiftningen.  

Ledningsgruppen 1 Uppföljning 

av rutiner 

Kv 4 S=3 K= 2 R=4, Kan leda till resursbrist 

om inte fungerande rutiner finns- då 

mycket tid kommer att tas i anspråk vid 

eventuell förfrågan om 

personuppgifter.  

Uppföljning av 

alkoblås 

Kontrollera att rutinen för 

användande av alkometer efterlevs.  

Personal- och 

löneadministratör 

4 Stickprov Varje kvartal S=2 K=3 R= 3.  


