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Granskning av interkontroll Räddningsnämnden 

 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
att översända bifogat svar till kommunrevisionen  
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt svar på sin skrivelse från alla nämnder i Uppsala kommun. 
 
 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun.  
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun. 
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Sid 1 (1) 
 

 Datum Diarienummer 
 2017-09-12 RÄN-2017-0092 
 
 
 
 
 Kommunrevisionen 
 
 

Granskning av internkontroll 
 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande.  
 
Räddningsnämnden vill inledningsvis understryka att nämnden anser att den interna kontrollen 
är ett av nämndens större ansvar enligt kommunallagen och ett viktigt område för att styra och 
förbättra verksamheten. 
 
 
Svar på frågor 1-8 i skrivelsen från kommunrevisionen. 
 

1. Nämnden utvecklar kontinuerligt sitt arbete med den interna kontrollen och ser att den 
ska vara en integrerad del av verksamheten. 

2. Den interna kontrollen följs upp på olika sätt beroende på vilken del av verksamheten 
som det gäller. Bland annat så följs räddningsinsatser upp kontinuerligt för att lära av 
genomförda insatser och minimera risken för att eventuella misstag upprepas. 
Riskanalys genomförs årligen i hela verksamheten och dokumenteras i ett riskregister. 

3. De rekommendationer som revisonen lämnar till alla nämnder anser nämnden vara bra 
och relevanta för att utveckla den interna kontrollen. 

4. Nämnden anser att arbetet med intern kontroll sker enligt fastställda styrdokument och 
anvisningar från KS och KF. 

5. Ja. 
6. Nämnden kan inte bedöma nivån på det egna arbetet i förhållande till andra nämnder. 

Nämnden anser dock att det egna arbetet med intern kontroll är tillfredsställande men 
kan utvecklas och bli ännu bättre. 

7. Kontinuerliga utbildningar genomförs och arbetet med intern kontroll ska vara en 
integrerad del av verksamheten.  

8. Nämnden anser att granskningen är relevant. 
  
 
 
 
Patrik Kjellin  Jonas Bengtsson 
Ordförande  Nämndsekreterare 
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