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Rapportering av internkontrollmoment 2021, 
Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig 
kunskap och inblick i brandförsvarets hela 
verksamhet.  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande att deltidsbrandmän har 
tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet. 

Ärendet 
Rapporteringen av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021, 2021-08-30 

 

 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden 2021-08-30 RÄN-2021-00030 
  
Handläggare:  
Jörgen Olsson 
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Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

 
Kontrollmoment 
Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet. 

Metod och urval 
Kontroll genom intervju med en anställd på varje deltidsstation. 

Resultat 
Alla intervjuade upplever att vi har ett väl fungerande sätt att sprida information i brandförsvaret. 
Idag kommer informationen till våra deltidsstationer på stationschefsmöten men även via mail och 
insidan samt via brandförsvarets nyhetsbrev. 
Informationen sprids på olika sätt på stationerna några exempel är månadsövningar, anslagstavlor på 
stationerna, sms-grupper, whatsapp, daedalos och via mail. 

Kommentar 
Det är svårt med information men alla har även ett ansvar att söka och sprida information till varandra. 
 
 
Jörgen Olsson 
Enhetschef RIB 
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