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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-04-23 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 – 14.04 

 

Beslutande  
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Marianne Zackrisson, (S) tjänstgörande ersättare 
Thim Borg (S), ledamot 
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot 
Ulla-Britt Brandin, (KD) tjänstgörande ersättare 
Patrik Ströbeck (M), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
 
 
 
 

Övriga deltagande Martin Nilsson, (FP) ej tjänstgörande ersättare 
Hans Stifors, (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Per Almström, kommunchef 
Anders Ottosson, ekonomichef 
Karolina Hansen, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Thim Borg  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-04-29 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  Paragrafer 

1 - 2 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson  

 

 Justerande   
  Thim Borg  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Räddningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2014-04-23 

Datum för anslags uppsättande 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande 2014-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-04-23 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 1 
 
Uppföljning av internkontrollplan år 2013 – 
räddningsnämnden. Dnr 2014.123 
 
Räddningsnämnden beslöt att för år 2013, godkänna plan för 
intern kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan, 
 

 LSO (Lag om Skydd mot Olyckor) 

 LBE (Lag om Brandfarliga och Explosiva varor) 

 AFS (föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket) 

 Enligt delegationsbeslut 
 
Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och 
vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på 
bifogade bilagor. 
 

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att 
förbättra kontrollen.   
 

 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar,  
att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2013, samt  
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Anders Nählstedt 
Förvaltningschef 
 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att  den interna kontrollen är tillräcklig, 
 
att  godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2013 samt, 
 
att  överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
 
Delgivning: 
Ekonomichef 
FC Rtj.
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-04-23 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 2 
 
FÖRSLAG TILL INTERN KONTROLLPLAN FÖR 
RÄDDNINGSNÄMNDEN UNDER ÅR 2014 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för 
intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av 
respektive nämnd / styrelse.  
 
Den ska minst innehålla; 

 vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

 till vem uppföljningen ska rapporteras  

 när rapportering ska ske 

 genomförd riskbedömning     
 
Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför 
nämndernas beslut om internkontrollplan för år 2014. 
 
Under år 2014 föreslås internkontrollplanen omfatta Lag om 
Skydd mot  Olyckor (LSO), Lag om Brandfarliga och 
Explosiva varor (LBE), föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket 
(AFS) och delegationsbeslut  enligt bifogad redovisning.    
 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar, 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2014, samt 
att överlämna internkontrollplan för år 2014 till 
kommunstyrelsen. 
 
Anders Nählstedt 
Förvaltningschef 
 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2014, samt 
 
att överlämna internkontrollplan för år 2014 till 

kommunstyrelsen. 
 
 
Delgivning: 
Ekonomichef 
FC Rtj. 
 


