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Inledning

Den interna kontrollplanen för 2021 omfattar 3 stycken områden som Räddningstjänsten vill
granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året. Områdena har valts utifrån den
tidigare utförda risk- och väsentlighetsanalys som upprättades kommungemensamt under våren
och hösten 2019 samt erfarenheter från internkontrollarbetet under 2020. På grund av
tjänstledigheter under 2020 har någon kommungemensam analys inte genomförts.
I de följande granskningsområdena har riskerna/faktorerna rangordnats utifrån en tre - gradig skala.
Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att multiplicera
sannolikheten för att faktorn inträffar med konsekvensen om faktorn inträffar.
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Underlag för kontroll, ansvar samt eventuell samverkan dokumenteras och hanteras i
räddningstjänstens verksamhetssystem.

Granskningsområde

Riskvärde
(SxK)

Rapport

Reformerad lagstiftning, Lag om skydd mot olyckor

3 (3x1)

Maj 2020

Samverkan, Hörby/Höör

3 (1x3)

Maj 2020

Otillräcklig ekonomistyrning

4 (2x2)

December 2020

Uppföljning
Reformerad lagstiftning, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
LSO har setts över under 2019 och 2020 och riskdagen har beslutat om förändringar i den
nuvarande lagstiftningen i syfte att stärka räddningstjänstens förebyggande och operativa förmåga
i kommunerna. Bland annat ställs krav på förändrad tillsyn, effektivare ledning samt en ökad
förmåga att genomföra flera insatser samtidigt. Förändringarna ii lagstiftningen trädde i kraft den 1
januari 2021 med möjlighet för kommunerna att anpassa verksamheten till den 1 januari 2022.
Nämnden har sedan 2020 träffat avtal om räddningsledning med RC-syd som är en anpassning till
den nya lagen och kommer att föreslås ett beslut om tillsynsplan för 2022 som är anpassad till de
nya tillsynsföreskrifterna.
Samverkan, Hörby/Höör
Under våren har räddningstjänsten genomfört en fördjupad utredning angående förstärkt operativ
bemanning samt en förstudie till ny brandstation i samverkan med kommunerna. Uppdragens
genomförande och inriktning syftar till att framtidssäkra den gemensamma räddningstjänsten.
Politiska beslut om vidare inriktning förväntas under sommaren 2021.

Framtida granskningsområden

I avvaktan på att arbetet med kommungemensamma risk- och väsentlighetsanalyser återupptas
under 2021 lämnas inga förslag i nuläget på framtida granskningsområden.
Per Björkman
Räddningschef

3

