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Foto: Egen personal                                                                                             VÄRDEGRUND - Så här vill vi ha de 

”Slanglista"  
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst 
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
IVPA: I väntan på ambulans 
HLR: Hjärt- och lungräddning 
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defi-
brillator (hjärtstartare) 
RiB: Räddningspersonal i beredskap 
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete 
LSO: Lagen om skydd mot olyckor 
LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor 
LEH: Lag om extraordinära händelser 
RVR: Restvärdesräddning 
FIP: Första insats person 
RCB: Räddningschef i beredskap 
BM: Brandmästare 
IL: Insatsledare 
BF: Brandförman 
BmH: Brandman heltid 
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB 
TiB: Tjänsteman i beredskap 
CIP: Civil insatsperson 

Kompetens Omtanke 

Samhörighet 

Effektivitet Kommunikation 
Engagemang 

Respekt 

Trygghet 
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Ordförande och förbundschef har ordet 
 
Ett verksamhetsår har förflutit med mycket intressanta frågor på agendan. Förbundet går nu in 
i det nittonde verksamhetsåret. Årets arbete, både politiskt och i verksamheten, har fortsatt uti-
från medlemskommunernas uppdrag till VSR. Under året har vi haft flera större insatser där vi 
gjort två bra insatser mot brand i byggnad genom att använda skärsläckare vid brandsläckning. 
Vi har också arbetat för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle och då samtidigt förebygga 
hot och våld mot vår egen personal. Det gör vi genom att kommunicera med kommuninvånarna, 
finnas där och bygga relationer – exempel på detta är mässor, skolaktiviteter och förebyggande 
arbete mot bostadsbränder. 

Det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ledde till att flera av våra medar-
betare valde att säga upp sina avtal, utifrån detta inleddes ett direkt och omfattande arbete för 
att på kort tid lösa den uppkomna situationen. En tillfällig organisering har gjorts med omför-
delning av personal mellan våra stationer inom förbundet. Arbetet med att skapa en permanent 
organisering kommer att fortsätta in på kommande år. 

Ett arbete med att arbeta fram en ny internkontrollplan har skett där representanter från såväl 
organisationens medarbetare som förtroendevalda har deltagit med sin kunskap. Vi har inlett 
ett omfattande arbete med att ta fram en ny kontoplan och anpassa budgetarbetet utifrån orga-
nisation och nytt ekonomisystem. Driftsättning av ekonomisystem sker 2018. Ett arbete har 
även skett med att ta fram en investeringsplan.  

Den externa utbildningsverksamheten har tagit några extra kliv där vi ser att andra räddnings-
tjänster har upptäckt vårt fina övningsområde och valt att lägga en del av sin övningsverksamhet 
på Flamman. Vi ser även ett intresse från stora företag som inte är från orten som vill komma 
och öva på vårt övningsfält och med instruktörer från VSR. Ett annat område där vi från VSR 
har kunnat bidra är inom krisledningsområdet där vår personal har genomfört övningar och 
utbildningar både för den kommunala sektorn och privata företag. 

VSR fortsätter arbetet med att utveckla samhällets skydd mot olyckor genom bland annat till-
syner, rådgivning och omvärldsbevakning. Även samarbete med övriga aktörer på området ut-
gör en viktig del i detta arbete. 

Vid månadsskiftet februari-maj avslutade Roger Larsson sin tjänst inom VSR och Anette      
Lundin tillträdde som Förbundschef. Vi har utöver detta haft rekryteringar av funktions-
chef/ekonom och brandmän.  

I våra rekryteringar är ett av målen att VSR ska öka antalet kvinnor och personer med annan 
etnisk bakgrund i organisationen. Detta ska vara en självklarhet vid nyanställningar. Under året 
har tre nyrekryteringar varit kvinnor och det ser vi som positivt, dock behöver vi fortsätta arbetet 
med såväl rekrytering av kvinnor som personer med annan etnisk bakgrund.  

Ekonomiskt visar vårt resultat på 558 tkr plus, detta beror främst på att årets kostnader för 
pensioner blev betydligt lägre än budgeterat. Överskottet har placerats i det sedan tidigare upp-
startade projektet som är tillägnat kostnader i samband med flytt till ny brandstation. 

Byggnationen av den nya brandstationen startade under november månad. Byggtiden beräknas 
till ett år. Stationen kommer att byggas och ägas av KFAB där VSR kommer att vara hyresgäst.   
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Ett konsultbolag har under 2017 fått i uppdrag från våra medlemskommuner att utföra en för-
studie avseende fördjupad samverkan mellan VSR och Flen. Konsultbolaget förespråkar att 
Flen ansöker om inträde i förbundet. Fortsatt utredning i frågan fortgår. VSR har också fört 
diskussioner med Räddsam Mälardalen, Södertörns brandförsvar samt Räddningstjänsten Östra 
Götaland kring samverkan högre ledning. 

Framöver kommer vi att fortsatt behöva utveckla vårt arbete med att skapa en säker och trygg 
vardag för våra anställda men också se oss som en verksamhet som arbetar för ett tryggt sam-
hälle i stort, såväl inom ramen för vårt huvuduppdrag men också delvis utanför vårt kärnupp-
drag. Här har vi den fördelen att vi kan bygga på vårt stora förtroendekapital och på det viset 
bidra till att vi gemensamt med våra invånare i olika åldrar hjälps åt att fortsatt bygga ett tryggt 
och säkert samhälle för alla! 

Vi vill tacka våra medlemskommuner för gott samarbete. Stort tack även till medarbetare och 
förtroendevalda för ert engagemang och ett väl utfört arbete under året. Det är en förmån att få 
leda Västra Sörmlands Räddningstjänst tillsammans med detta fantastiska gäng.  

 
 

                                                                                      
 
                                                                                 
 
 

Anette Lundin     Håkan Persson 
Förbundschef     Ordförande Direktionen 
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Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Di-
rektionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till 
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. Fullmäk-
tige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem ledamöter 
från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till 
förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 

Direktionen har det övergripande ansvaret, Förbundschefen är genom delegation utsedd att leda 
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fyra ordinarie möten samt ett extra-
möte gällande RiB-konflikten.  
 
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2017-12-31 
V = Vingåker, K = Katrineholm 

Ordförande Håkan Persson (S) V 
Vice ordförande Marie-Louise Karlsson (S) K 
Ledamöter 
 

Glenn Christensen (S) V 
Björn Andersson (M) V 
Therese Palm (S) V 
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K 
Göran Nilsson (M) K 
Lars Levin (L) K 
Sten Holmgren (C) K 

Ersättare 
 

Marie-Louise Thyberg (S) V 
Mensud Vrana (S) V 
Caisa Sävheden Larsson (S) V 
Gunnar Österberg (C) V 
Johanna Karlsson (S) K 
Michael Hagberg (S) K 
Christoffer Öqvist (M) K 
Olof Carlsson (V) K 
Ingemar Björklund (KD) K 

 
Direktionens vilja 

Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Hand-
lingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019. Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas 
uppdrag till VSR.

 
Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så 
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets 
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser.  
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Arbetsutskottet 
 
Direktionens Arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande 
Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Björn Andersson och Sten Holmgren. AU har haft 
nio protokollförda möten under året. 

Revision 
 
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsord-
ningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och 
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i 
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i 
kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, över-
lämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direk-
tionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. 
Sakkunnigt biträde under 2017 har varit PwC. Under året har revisorerna även granskat VSRs 
arbete med intern kontroll. Revisorernas synpunkter från granskningen var att VSR ska bli 
bättre på att kommentera och redovisa förbättringsförslag vid uppkomna avvikelser. Detta är 
åtgärdat i kommande redovisningar till direktionen.

  

Revisorer 
Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot  

Karl Källander, Katrineholm  
Sören Ericsson, Vingåker  
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm  
Ingvar Lind, Vingåker 
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Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja 
Ekonomiska mål 
 
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att 
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan 
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi 
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på bud-
get i balans. Följande två finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till 
förbundet för perioden 2015–2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

 
 

Finansiella mål Uppföljning 2017 
VSR ska ha ett positivt årligt resultat. 558 tkr, målet uppfyllt 
Reinvesteringar ska ske med förbun-
dets egna medel. 

Målet är uppfyllt 
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Verksamhetsmål 
 

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019 och återfinns i uppdraget från medlemskommunerna 
till VSR. Utifrån målen har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen 
har uppfattat att målen som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk 
Hushållning 

1. VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa 
sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säker-
ställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav. 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde. VSR prioriterar 
det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna olyckor är större än enstaka 
räddningsinsatser. Antal tillsyner och rådgivningar har minskat under perioden. När det gäller 
antalet tillsyner ser vi en nationell nedgång på antalet. Anledningen till detta är nya rekommen-
dationer från myndigheten MSB. Övningstimmarna har ökat under perioden.  

Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Arbetet redovisas i följande tabeller. 
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2. VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskom-
munerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyg-
gande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.  

Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet rädd-
ningsinsatser kommer att minska. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans 
skadeutveckling samt medborgarnas trygghetskänsla gällande snabb hjälp vid olyckor. Antal 
insatser som klassas som räddningstjänst har minskat under perioden. Framkomsttiden är under 
målvärdet (9 min 48 sek). Vi bedömer att målet är uppnått. Detta arbete redovisas i följande 
tabeller. 
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3. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsin-
sats, ska minska över tid.  

Antalet omkomna har minskat jämfört med föregående period. Antalet svårt skadade är det-
samma jämfört med föregående period. Personer med lättare skador har minskat jämfört med 
föregående period. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller.

 
 

 

 

 
Målvärdet är 0 personer. 
 
 
 
4. VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra 

kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad 
trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. 
 

VSR har samverkan med samtliga räddningstjänster i länet samt avtal med de angränsande 
kommunerna i Östergötland och Närke. VSR ingår också i en samverkansgrupp vid olyckor på 
sjön Hjälmaren. I gruppen ingår tre län och fem kommuner. VSR har påbörjat diskussioner med 
Räddningstjänsten Östra Götaland, Räddsam Mälardalen och Södertörns Brandförsvar gällande 
högre ledning vid insatser. VSR ingår sedan många år i stab Sörmland. Syftet med stabsorga-
nisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation att använda vid 
större insatser samt öka samarbetet mellan länets räddningstjänster. Vi bedömer att målet är 
uppnått. 
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5. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshante-
rande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka. 

VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i 
samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden och Motormännens helnykterhetsförbund. 
Cirka 400 elever deltog under dagen. 425 elever deltog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan för 
årskurs 8 på VSRs övningsfält där eleverna fick lära sig mer om trafik i allmänhet samt lite 
extra om mopeder. På plats fanns polis och räddningstjänst för att dela med sig av sina kun-
skaper. Eleverna fick bland annat information om trafikförsäkringar, trafikregler och allmänt 
trafikvett. Eleverna testade också på att köra mopedsimulator. Vi bedömer att målet är uppfyllt. 
Redovisning sker i följande två tabeller.

 

         

6. VSR eller genom samverkansavtal med annan räddningstjänst, ska första enhet vara 
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogram-
mets förmågekarta. 

VSRs insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anlän-
der till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har 
VSR avtal med andra kommuners räddningstjänster. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. 
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet är delvis uppfyllt beror på ett dubbellarm 
där styrkan var upplåst på det första larmet samt en brand på en ö. Ett larm var positionerat på 
fel ö och på det andra larmet fanns samma ort på två ställen i VSRs område. 

 

 
Mars: Dubbellarm. Maj: Brand på Ö. 
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7. Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 

LSO ska en första insats ske av enskilda. 

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 40%, målvärdet är 60%. 
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet ej är uppfyllt beror delvis på att det kan 
vara svårt att identifiera dessa personer på en olycksplats. Bättre uppföljning från VSR där man 
kontaktar de drabbade några dagar efter olyckan kommer troligen att öka måluppfyllelsen.  
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Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande 
 
Sammanfattning av året 

Myndighetsutövning inom räddningstjänsten är ett stort ansvar och ett som kräver allt mer av 
oss som utövare. Att vara lagstiftarens förlängda arm och tillse att alla, ifrån den enskilde till 
de stora bolagen, inom kommunerna följer de lagar och förskrifter som gäller är ett stort och 
viktigt ansvar. Rättssäkerheten vid myndighetsutövning är något som MSB har betonat vikten 
av under de senaste åren. VSR har därför successivt ändrat sina tillsyns- och tillståndsrutiner 
för att leva upp till MSBs rekommendationer gällande rättssäkerhet. Kontentan av detta har 
visat på att tillsyns- och tillståndshanteringen har blivit mer omfattande och därför tar längre 
tid, men i gengäld ger ett rättssäkrare förfarande.   

Efterfrågan har fortsatt varit stor på funktionens tjänster från andra kommunala förvaltningar 
och myndigheter. Detta kan tydligast belysas genom ett ökat antal remissförfrågningar angå-
ende översikts- och detaljplaner från kommunerna.  

Projekt: ”Brandskydd inom kommunernas förvaltningar/ 
Landstinget”  

Landstinget har under 2017 fortsatt med sina byggprojekt i kom-
munen och en del i detta har varit att gå över och säkerställa brand-
cellsgränserna inom Kullbergska sjukhuset. Under året har ett om-
fattande projekt genomförts i samverkan med vård- och omsorgs-
förvaltningen med att utvärdera det brandtekniska skyddet inom 
deras verksamheter samt att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete.  

Sotningsverksamheten fungerar tillfredställande i kommunerna. Det är fortfarande många före-
lägganden som utfärdas vid brandskyddskontroll (BSK).

Tillsyn enligt LSO och LBE 

Inom VSRs verksamhetsområde finns det för närvarande 237 tillsynsobjekt. Dessa objekt är 
utvalda för att ägare och verksamhetsutövare har ett gemensamt ansvar (enligt LSO 2:3 med 
vidare definitioner i SRVFS 2003:10 med tillhörande allmänna råd) för att beskriva byggnaden 
och verksamheten samt det brandskydd som finns inom dessa

Under 2017 planerade funktionen att genomföra 83 tillsyner enligt vad som varit en tidigare 
praxis. Nya förfaranden gör att det förväntade antalet tillsyner som genomförs av funktionen 
behöver revideras. Faktiskt antal genomförda tillsyner av olika typ, uppdelat för respektive 
kommun, redovisas i tabell 1 på nästa sida. I tabell 2, 3 och 4 visas sedan en jämförelse mellan 
årets totala antal genomförda tillsyner och förra årets.  
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Tabell 1: Antal tillsyner per kommun 2017 

Tabell 2: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LSO-tillsyn 
 
Tillsyn brandfarlig/explosiv vara 

I VSRs verksamhetsområde finns 189 objekt som har tillstånd att hantera brand- 
farlig/explosiv vara enligt ”Lag om brandfarliga och explosiva varor” (LBE 2010:1011). VSR 
genomför tillsyn av hanteringen, tillsynen har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det 
varit möjlig. Sedan den 2017-11-18 är VSR även tillsynsmyndighet över tekniska krav på vät-
gasmackar enligt Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.  

Planerade 
tillsyner (LBE) 
2017 

Genomförda till-   
syner (LBE) 2017 

Planerade 
tillsyner (LBE) 
2016 

Genomförda till-   
syner (LBE) 2016 

32 7 33 19 
Tabell 3: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LBE-tillsyn 
 
Samplanerade till-
syner (LSO/LBE) 
2017 

Genomförda hem-
besök 2017 i Katri-
neholm och 
Björkvik 

Samplanerade 
tillsyner 
(LSO/LBE) 2016 

Genomförda fastig-
hetstillsyner (LSO) 
2017 

2 600 15 0 (se hembesök) 
Tabell 4: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande Samplanerade tillsyner och hembesök 
 
Sammanställning tillsyn LSO/LBE 

Funktionen har inte nått de uppsatta målen 2017. Anledningen till detta är bl.a. ändrade till-
synsförfaranden, andra ansvarområden och Projekt: ”Brandskydd inom kommunens förvalt-
ningar / Landstinget”. Det har varit stor efterfrågan på funktionens kompetens från andra för-
valtningar och myndigheter. Troligtvis kommer arbetsbelastningen se likadan ut för 2018. VSR 
har under året samverkat med andra myndigheter vid tillsyn. 

  

Typ av tillsyn Genomförda i Katrineholm
  

Genomförda i Vingåker 

Regelbunden LSO  22 3 
Annan LSO 4 - 
Regelbunden LBE 4 - 
Annan LBE 1 - 
Regelbunden Samplanerad 2 - 
Övriga tillsyner 1 1 
Totalt 34 4 

Planerade tillsyner 
(LSO) 2017 

Genomförda till-   
syner (LSO) 2017 

Planerade tillsyner 
(LSO) 2016 

Genomförda till- 
syner (LSO) 2016 

83 33 97 68 
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Tillstånd brandfarliga/explosiva varor 

I slutet av året färdigställdes ett länsövergripande arbete där man tagit fram en gemensam ären-
dehantering, gemensam syn på föreståndares kompetens och nya ansökningsblanketter som hål-
ler på att implementeras i organisationen. Under året har 26 ansökningar om tillstånd för brand-
farliga varor och 6 ansökningar om tillstånd för explosiva varor inkommit. VSR har under året 
utfärdat 22 tillstånd för brandfarlig vara och 6 tillstånd för explosiv vara. En av medarbetarna 
på funktionen ingår också sedan december i MSBs expertgrupp LBE som en av nio kommun-
representanter. 

 
Vid årsskiftet fanns det 210 stycken (174/36) tillstånd för hantering av brandfarliga/explosiva 
varor i medlemskommunerna. 

 
 
 
 
 

Tabell 5: Antal ansökningar per kommun 2017 
 

 

 
 

Tabell 6 Antal ansökningar per kommun 2017 
 
Sevesoanläggningar 
I VSRs verksamhetsområde finns tre Sevesoanläggningar. Två objekt finns i Vingåkers kom-
mun och ett finns i Katrineholms kommun. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen Seveso-
tillsyn på Nammo Vingåkersverken AB. I Katrineholms kommun finns även en farlig verksam-
het som ej är Seveso-klassad.

Sotning 

I Katrineholms och Vingåkers kommuner utförs genom avtal rengöring och brandskyddskon-
troller (BSK) av Skorstensfejarna LJ AB. Antal utfärdade sotningsföreläggandena är fortfa-
rande många. Uppföljningen av verksamheten 2017 har genomförts med hjälp av regelbundna 
möten, telefonkontakt, mailkonversation samt begäran om statistik för det gångna året. 

Under året har 13 personer ansökt om dispens för egensotning, 7 i Vingåkers kommun och 6 i 
Katrineholms kommun. 

  

 Tillståndsansökningar 
för brandfarlig vara 2017 

Tillståndsansökningar för brand-
farlig vara 2016 

Vingåker 6 11 
Katrineholm 20 24 

 Tillståndsansökningar 
för explosiv vara 2017 

Tillståndsansökningar för explo-
siv vara 2016 

Vingåker 2 3 
Katrineholm 4 5 
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Brandskyddskontroll (BSK) 

BSK syftar till att kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar från brandskydds-
synpunkt. BSK är en myndighetsutövning och förelägganden om åtgärder får beslutas. Under 
2017 utfärdades 557 förelägganden, 365 i Katrineholm, 151 i Vingåkers kommun, av dessa är 
140 åtgärdade. En stor del förelägganden gäller takskyddsanordningar.  

 
Antal BSK objekt 2år 3 år 6 år 
Katrineholm 107 2 130 6 464 
Vingåker 21 1 262 2 185 
 Genomförda brandskyddskontroller 2015 
Katrineholm 32 675 1290 
Vingåker 2 570 558 

Tabell 7: Antal brandskyddskontroller per kommun 2017 
 
Biträda andra myndigheter

VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv 
roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för byggnadsnämnden i 
samband med fysisk samhällsplanering och vid granskning av brandskyddsdokumentationer. 
VSR deltar vid tekniskt samråd då byggherre eller byggnadsnämnd kallar. Under året har VSR 
biträtt andra myndigheter 134 gånger. 

Utredning

När en räddningsinsats är avslutad skall VSR se till att olyckan undersöks i skälig omfattning. 
VSR ska klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen genomförts. Inom 
VSR används begreppen grundläggande och fördjupad undersökning. Under 2017 har en för-
djupad undersökning genomförts. Vidare har två stycken bränder undersökts djupare, dock har 
dessa inte dokumenterats som fördjupade undersökningar. Anledningen till detta är att under-
sökningarna har genomförts tillsammans med polisen då de har begärt ett sakkunnigutlåtande 
(risken för människors liv/hälsa samt spridningsrisken) av VSR. 
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Framtiden 
Vi kommer att genomföra färre tillsyner men med en högre kvalité. Här behöver det prioriteras 
och riskbedömas vilka objekt/verksamheter som ska få tillsyn. Båda kommunerna har intent-
ionen att växa, vilket är roligt. Bygglovsansökningarna för ny- och ombyggnationer avlöser 
varandra och efterfrågan är stor på vår sakkunskap inom projektering av brandskydd. Behovet 
av kunskap inom förebyggandearbetet kommer inte minska, snarare öka. Att våra medlems-
kommuner ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm gör det allt mer attraktivt att bosätta 
sig här. Det kommer givetvis även skapas flera arbetstillfällen i kommunerna. Dagens med-
människor vill ha bra och snabb service, nära till allt, livskvalité i form av boende, upplevelser, 
naturen runt hörnet med mera. Vi är bara en liten del av ett pussel för att morgondagens kom-
muninvånare ska kunna erbjudas denna service och uppleva detta hos oss. För att säkerställa 
detta står VSR inför en rad utmaningar för att behålla/utöka kompetensen inom LSO och LBE, 
kvalitetssäkra myndighetsutövningen, samarbeta mer med övriga räddningstjänster, synas och 
verka på sociala medier och vara tillgängliga när kommuninnevånarna söker kontakt. För att 
bemöta invånarnas förväntningar och att förebygga den framtida riskbilden behöver VSR vara 
lyhörda och ständigt analysera den framtida samhällsutvecklingen. 

 
Framtiden var igår, vad händer i morgon?  

 
 
 
 
 
     
     

   
Marcus Asplund  
Funktionsansvarig  
funktion förebyggande
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Funktion extern utbildning och information 
 
Extern utbildning 

Syftet med den externa utbildningen är främst att stärka den enskildes förmåga att själv kunna 
förebygga bränder och andra olyckor samt göra ett första ingripande om olyckan ändå uppstår. 
Våra utbildningar är riktade mot kommunala förvaltningar, företag, skolelever och andra orga-
nisationer. Den största andelen utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsverksam-
heten i kommunerna. Under 2017 har antalet utbildningstillfällen ökat kraftigt mot föregående 
år, från 160 utbildningstillfällen 2016 till 225 tillfällen 2017. VSR har utbildat 3 840 personer. 
Av dessa är 34 personer över 65 år, 843 personer är kommunanställda. Antalet utbildade från 
landsbygden är 1 007 stycken. Anledningen till den stora minskningen av antalet utbildade är 
att vi under året ändrat i planering för när skolutbildningar genomförs för högstadiet. Det kom-
mer att genomföras utbildningar för den gruppen i början på 2018.  

Våra tre huvudsakliga utbildningstyper är: Brandskyddsutbildningar som är företagsanpas-
sade mot lokala förhållanden och gäller allt från systematiskt brandskyddsarbete till grundläg-
gande brandskyddsutbildning och utrymningsövningar. Ett annat exempel på utbildningar är 
Heta Arbeten som riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skär-
ning, osv. På uppdrag av Brandskyddsföreningen har vi genomfört 13 utbildningstillfällen i 
Heta Arbeten, där har vi utbildat totalt 193 personer. Sjukvårdsutbildningar, som Hjärt- och 
lungräddning med hjärtstartare och Första hjälpen till anställda vid olika företag och förvalt-
ningar. Skolutbildningar, som trafiksäkerhetsutbildningar, brandutbildningar för olika års-
kurser och kampanjen mot anlagd brand som ”Upp i rök”. Utbildningarna har genomförts på 
plats hos företaget, på skolan eller på vårt övningsområde.  

Utöver dessa tre områden har vi under året även genomfört utbildning för andra räddningstjäns-
ter. Främst gäller detta lagstadgade rökdykarövningar men även mer specialinriktade övningar 
mot konstruktionsbränder. Glädjande är även att ett så stort företag som Scania i Södertälje 
väljer att komma till övningsfältet ”Flamman” för att öva sina brandgrupper. Vid totalt 6 till-
fällen har VSR genomfört utbildning för Scania och det är även planerat för en fortsättning 
under 2018.  

Ett annat område där det finns ett uppdämt behov av utbildning och övning är inom krisled-
ningsområdet. Där har vi kunnat erbjuda och genomföra utbildning och övning både för kom-
munala förvaltningar och bolag samt för privata företag. För att klara den utökade efterfrågan 
på utbildning har vi skapat en grupp av intresserade instruktörer med både heltidspersonal och 
RiB-personal. Den gruppen har genomgått utbildning för att vara instruktör inom både brand 
och sjukvård. Undertecknad vill rikta ett extra tack till den gruppen för den entusiasm och po-
sitiva inställning som gjort det möjligt att utveckla vår utbildningsverksamhet.

Skolutbildning 

VSRs personal har utbildat skolelever i båda våra medlemskommuner. Sexåringar på försko-
lorna har fått besök av räddningspersonal med medhavd brandbil. Elever i årskurs ett har fått 
komma till brandstationen i Katrineholm för att se 112-föreställningen. Vi har även utbildat 
årskurs fem om förebyggande mot brand, utrymning samt hur man handlar om olyckan är 
framme. Vi erbjöd alla sjundeklassare att bada isvak och få utbildning kring svaga isar. Från 
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Katrineholm deltog i stort sett alla elever och även om inte alla valde att hoppa i vaken så var 
intresset stort. Vingåkers kommun valde att inte delta i årets utbildning.  

Under året har alla elever i årskurs åtta i Katrineholms kommun genomgått en trafiksäkerhets-
utbildning som innehöll trafikregler med inriktning mot moped och EPA-fordon samt sjukvård. 
Utbildningen genomfördes på ”Flamman” där det förutom utbildning i lektionssalar, där man 
fick möta polisen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och genomgå en sjuk-
vårdsutbildning, även bjöds på korv och genomfördes tipspromenad. Gymnasieelever i årskurs 
två på Duveholms- och Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbild-
ning. För årskurs tre genomfördes en trafiksäkerhetsdag där polis och räddningstjänst föreläste 
i aulan. Därefter fick eleverna testa voltbil, älgsimulator m.m. Sedan släpptes en bil från hög 
höjd där räddningstjänst och ambulans genomförde en räddningsinsats på den demolerade bi-
len. Ett stort tack till heltidspersonal och RiB-personal på alla våra stationer för det sätt ni ge-
nomfört alla besök och utbildningar för skolelever.

 

               

Släckning med brandfilt                                          Tipspromenad 

 

 

           

Övning med handbrandsläckare                           Servicegruppen serverar korv  
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Teaterföreställningen 112 

Under vecka 37 (brandskyddsveckan) genomfördes i samarbete med Kulturskolan och kultur-
föreningen DUD en teaterföreställning för årskurs ett. Målet är att på ett roligt sätt lära barnen 
att förebygga olyckor. Teatern spelades tillsammans med musiker och skådespelare från Kul-
turskolan och personal från VSR. Förutom föreställningarna under skoltid genomfördes även 
en föreställning i samband med vårt Öppet hus på lördagen v.37. Ni som inte sett föreställningen 
rekommenderas att besöka oss i samband med Öppet hus 2018, den föreställningen är verkligen 
sevärd för alla, inte bara för första-klassare. 

Information 

VSR har medverkat vid 16 olika informationstillfällen och 2 121 personer har blivit informe-
rade främst om brandskydd i hemmet genom att ha tagit emot olika typer av informations-
material. Av dessa var 622 nyanlända personer.  

Exempel på tillfällen där vi informerat är under brandskyddsveckan med öppet hus, Vingåkers 
marknad, Stadsparken på nationaldagen, julskyltning och i samband samt vid grannsamver-
kansmöten. 

På prov genomfördes under ett antal veckor på våren att heltidspersonal åt lunch tillsammans 
med skolelever på olika skolor i Katrineholm. Kostnaden för maten sponsrades av Brand-
skyddsföreningen i Södermanland. Försöket föll så väl ut att skolorna själva ville fortsätta med 
detta och aktiviteten har fortsatt även under hösten. Brandmännen sprider sig i matsalen och 
sitter med och pratar med barnen som en kompis. Förhoppningsvis kan de verka som förebilder 
och ge en lugnare matsituation.  

Under året har det planerats och förberetts för att personal från räddningsstyrkorna på heltid ska 
genomföra hembesök. Den verksamheten har dragit igång under hösten och genomförs under 
torsdagskvällar samt på söndagar. Vid besöken pratar man om brandskydd i hemmet och kon-
trollerar att det finns brandvarnare.

Övningsfältet Flamman 

Övningsfältet ”Flamman” är basen för vår interna övningsverksamhet och likaså den externa 
utbildningen. Heltidspersonalen har i huvudsak övat under lördagar och söndagar och den ex-
terna utbildningen äger rum under vardagar. Ungdomsbrandkåren har också sin hemvist på öv-
ningsfältet. Preparandkursen för länets nyanställda RiB-brandmän i länet har haft en utbild-
ningsvecka förlagd på övningsfältet. 

Två av länets räddningstjänster har varit i Katrineholm för övning/utbildning. Dels Flen som 
förlagt all sin rökdykarövning på fältet, både vår och höst med hela sin personalstyrka. Eskilstu-
nas räddningstjänst har certifierat sig i motorsåg samt haft insatsövningar mot konstruktions-
brandshuset. 

På initiativ av Länsstyrelsen i händelse av stora olyckor har det under två dagar övats stabsar-
bete med hela länets stabsorganisation i Katrineholm. 
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Arbetarkommunen och Moderaterna har under 10 kvällar haft möten i lokalerna på övningsfäl-
tet. Arbetet med att förbättra och förnya övningsfältets meny av olika övningar har fortsatt un-
der året. 

Fixar-Malte 

Fixar-Malte ska hjälpa till med praktiska göromål hos äldre. Hjälpinsatsen ska medföra minskad 
risk för olyckor som kan medföra personligt lidande samt höga kostnader för samhället. Fixar-
Malte har även en social funktion då den äldre kan känna sig trygg i större utsträckning då det 
finns möjlighet att bli sedd och hörd. Verksamheten är avsedd för personer från 65 år och uppåt 
samt personer med funktionsnedsättning. Målet med verksamheten är att minska antalet fallo-
lyckor i hemmet.  

Syftet är att personer över 65 år skall få hjälp med vardagliga sysslor som de kan ha svårt att 
utföra själva. Sysslorna ska inte rymmas inom den vanliga hemtjänsten. Exempel på uppgifter 
som Fixar-Malte utför är att hänga upp gardiner, tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra 
göromål av liknande art. I samband med besök i hemmet ges råd om skaderisker och brandsä-
kerhet. Det görs även en inventering av andra olycksrisker, t ex. kan nämnas behovet av bättre 
belysning och att eliminera risken för att snubbla eller halka osv. En checklista fylls i vid varje 
besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett hjälpmedel vid utvär-
deringen av uppdraget. Kommunerna ansvarar för att analysera innehållet i utvärderingarna och 
ta ställning till behovet av eventuella åtgärder. Fixar-Malte medverkar även vid olika informat-
ionstillfällen för att marknadsföra sina tjänster.  
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Antal hembesök utförda av Fixar Malte 
Månad Antal besök 2017 Antal besök 2016 
Januari 47 45 
Februari 34 46 
Mars 49 40 
April 56 50 
Maj 60 58 
Juni 36 41 
Juli  (semester) 8 (Semester) 
Augusti 53  34(semester) 
September 51 47 
Oktober 59 70 
November 87 92 
December 56 60 
Totalt: 588 591 

De flesta som använder fixar Malte-tjänsten är mellan 75–89 år. Drygt hälften av de som ut-
nyttjat tjänsten har inte hemtjänst. År 2017 genomfördes totalt 588 hembesök. Målvärdet på 
700 hembesök uppnåddes således inte.  

                                                                       

               

                                                           

   

Per Gustafsson  
Funktionsansvarig 
extern utbildning 
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Verksamhetsberättelse Funktion Räddning 
 
Organisation av räddningsstyrkor

Funktionen ansvarar för förbundets fem räddningsstyrkor samt RCB-beredskap. Styrkorna be-
står av en heltidsstyrka i Katrineholm. Övriga styrkor bemannas med räddningspersonal i be-
redskap, vilket benämns som RiB. Insatsledaren från heltidsstyrkan är alltid räddningsledare 
vid insatser i förbundets verksamhetsområde. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen som 
räddningsledare. 

Högsjö 

Beredskapen upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare. Övrig 
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från 
Vingåker samt heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen    
alternativt RCB. 

Vingåker 

Beredskap upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare och två 
brandmän. Arbetsledaren är FIP och åker direkt med egen bil till aktuell larmadress. Vid större 
insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm. Räddningsledare är insatsledaren 
från Katrineholmsstationen alternativt RCB.  

Björkvik och Julita 

Beredskapen upprätthålls av RiB-personal, arbetsledare och FIP. Den som är i beredskap är 
arbetsledare och han/hon kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Vid vissa larm kan 
FIP välja att åka till stationen för att åka tillsammans med styrkan. Övrig personal har ingen 
beredskap utan så kallad fri inryckning tillämpas. Vid insatser inom Björkvik och Julitas insats-
område larmas alltid heltidsstyrkan i Katrineholm.  

Katrineholm 

Heltidsstyrkan består av en fristående insatsledare. IL agerar som räddningsledare i hela för-
bundet. Vidare består styrkan av en styrkeledare (SL) och fyra brandmän. 

Katrineholm RiB 

Beredskap upprätthålls av RiB-personal, styrkans sammansättning är två brandmän. Rädd-
ningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB. 

RCB  

Den person som är Räddningschef i beredskap larmas vid samtliga larm inom förbundet. RCB 
har det normativa och strategiska ansvaret för hela utryckningsorganisationen. I funktionen 
RCB ingår att agera som funktion TiB (tjänsteman i beredskap) i medlemskommunerna. 
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Uppföljning Larm 

Direktionen vill årsvis följa utvecklingen av antalet olyckor inom ramen för begreppet rädd-
ningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Det totala antalet larm under året var 711 
mot 765 för 2016. Detta innebär en minskning med 54 larm. Antal larm inom ramen för rädd-
ningstjänst blev under året 107. Förgående år var det 123 larm. Direktionens vilja är således 
uppfyllt. 

Larmen fördelas per station enlig nedan. 

 
Station Antal larm jan-dec 2017 Antal larm jan-dec 2016 
Katrineholm 541 562 
Vingåker 111 140 
Julita 35 27 
Björkvik 13 20 
Högsjö 11 16 
Summa 711 765 

 
Antalet utryckningar har minskat under perioden. Nedan redovisas utryckningsstatistik samt 
insatser som klassas som räddningstjänst de sista åren.

 
 

    
 
Fördelning av larm per olyckstyp 

Automatlarmsutryckningarna har minskat, 188 (210) stycken varav fyra (sju) orsakats av brand 
eller tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 184 stycken (203). Brand ej i bygg-
nad har ökat under 2017 med 11 st. Brand i byggnad har minskat med sex st. Trafikolyckor har 
minskat från 156 till 142. För ”IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans” har organisationen larmats 
vid 74 (96) tillfällen.  
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Övning 

Övningsverksamhetens mål 2017 har varit att planera övningsverksamheten utifrån gällande 
förmågebeskrivning och förmåga per station. Detta kommer fortsätta även under 2018. Den 
stora utmaningen är att följa upp förmågebeskrivningen på individnivå.  

 
 
 Övningstillfällen 

2017  
Övningstillfällen 
2016 

Övningstimmar 
2017 

Övningstimmar 
2016  

Heltidsstyrkan 125 122 2687 2217 
RiB 112 116 2434 1784 
Summa 237 238 5121 4001 
 
Mångfald 

VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar 
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna 
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSR är också 
representerade med en representant i PACTAS jämställdhetsråd.  Vid planering av den nya 
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats. 

Samverkansavtal 

VSR har samverkansavtal om räddningsinsats med samtliga kommuner i länet, samt med Ner-
ikes Brandkår, Finspångs Räddningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovi-
sas den hjälp som utväxlats under året.

 
 
 Erhållit 

hjälp 
2017 

Bistått med 
hjälp 2017 

Erhållit 
hjälp 
2016 

Bistått med 
hjälp 2016 

Flen 1 3 1 2 
Sörmlandskusten 0 0 0 2 
Eskilstuna 0 1 0 1 
Finspång 0 3 1 1 
Rtj Östra Götaland 1 3 2 7 
Nerike Brandkår 0 1 0 0 
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Stab och Ledning 

VSR har tillsammans med övriga räddningstjänster i länet gemensamma rutiner för stabsarbete. 
Varje räddningstjänst har också förbundit sig att skicka en stabsutbildad person till den rädd-
ningstjänst som vid räddningsinsats är behov av stabsresurs. För VSRs del är det i första hand 
RCB som biträder med hjälp då annan räddningstjänst kallar på behov.

 
Skapa mervärde vid räddningsinsatser

För att stödja de drabbade har direktionen beslutat att VSR, i rimlig grad och utan att dra på sig 
större extra kostnader, ska stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet ska 
anpassas efter varje specifik situation, det kan handla om psykosocialt omhändertagande, vara 
en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att 
minska skadeutfallet och öka lärandet i och utanför organisationen.  
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Fordon 

I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon: 

 
Under en period har verksamheten gjort stora investeringar i fordon. De mest kostsamma inve-
steringarna som är genomförda de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och två nya förstabilar. 

Nu står terrängmotorcykeln och tankbilen på tur att bytas ut under 2018. VSRs fordonspark står 
sig bra i konkurrens mot andra räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB) 

Föreningen har avtal med VSR och är ansluten till Föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer. 
Styrelsen har under året hållit två möten. Årsmöte hölls under februari på Björkviks brandstat-
ion. Personal har deltagit på kvällsövningar och lördagsövningar samt kallats ut på larm vid 13 
tillfällen. Kåren har på uppdrag av MSB gjort 160 hembesök med inriktning Brandsäkert hem, 
olycksrisker i hemmet, tolv andra utbildningar har genomförts i HLR och det trygga hemmet. 

  

Station Fordon i VSR 
Katrineholm 

 
Julita 

 
Björkvik 

 
Vingåker 

 
Högsjö 

 
Utöver dessa fordon finns även en lastmaskin som är placerad på övningsfältet 
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Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR 

Vid nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog UBK tillsammans med räddningstjänsten i stads-
parken med ansiktsmålning för barnen och en station för att skjuta prick med vattenslang. Le-
dare från ungdomsbrandkåren medverkade tillsammans med VSR för att finnas på plats under 
kväll och natt i samband med skolavslutningen. Allt för att ge studenterna i kommunen ett tryggt 
studentfirande. UBK medverkade även på tomtenatta i Katrineholm. 

 

 
 
 
Civil Insats Person (CIP)

Ett av VSRs mål är att andelen insatser där allmänheten gör en första insats innan insatsstyrkan 
är på plats ska öka. Tidsfaktorn är ofta avgörande för utgången av händelsen. För att stärka den 
förmågan har VSR startat upp åtta CIP områden. Områden dit våra räddningsstyrkor har längst 
framkörningstid kommer att prioriteras. För att nå ut med informationen till prioriterade områ-
den samarbetar VSR med polisens grannsamverkansområden. Ett samarbete har även inletts 
med Brandskyddsföreningen i Södermanland som stödjer projektet och kommer att bistå med 
gruppförsäkring för de personer som är CIP.   

 

 

  



 
 

 

29 
  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Några av årets insatser 

2017-03-16 Utsläpp farligt ämne. Kuvert med ett vitt pulver i som inkommer till PostNord 
Vingåker. Utrymning av lokaler samt sanering av personer genomfördes. 

 
 

 
 
 
2017-06-13 Brand i byggnad. Brand i del av soffa orsakad av okänd anledning som sprider sig 
vidare till vinden. Familjen vaknar av att brandvarnaren tjuter och lyckas ta sig ut ur villan. 
Effektiv släckning tack vare skärsläckaren samt användande av värmekameran. 

 

          
 
 
2017-08-02 skogsbrand. Mycket besvärliga förhållanden. Det var extremt torrt i marken. Insat-
sen pågick under ett dygn. Markägaren skötte sedan bevakningen själv ytterligare några dygn. 
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Sammanfattning och Framtid Funktion Räddning 

Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa högre 
krav på val av metod och taktik vid kommande insatser. För att möta dessa krav finns behov av 
att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, 
utrustning o. dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta medför krav för de som leder räddnings-
insatser, viktigt att välja rätt metod och taktik. VSR behöver skapa förutsättningar för att det 
ska finnas fler alternativ i vår verktygslåda. Räddningsledaren ska ges möjlighet att kunskaps-
mässigt kunna välja rätt verktyg vid insatser.  

Under 2016 rapporterade MSB och flera medier om att dödsbränderna är tillbaka på en hög 
nivå igen. Flera tragiska bostadsbränder med dödlig utgång inträffade. VSR har tillsammans 
med många andra räddningstjänster i landet startat upp ett arbete för att minska antalet döds-
bränder. Sedan slutet av 2017 genomför VSR hembesök. Genom att få en personlig informat-
ion, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för 
att drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.  

VSR kommer att fortsätta med hembesöken under 2018. VSRs förmågebeskrivning kommer 
under 2018 att uppdateras. Förmågebeskrivningen är ett viktigt dokument för funktionens verk-
samhet. Förmågebeskrivningen styr övningsverksamheten och den operativa förmågan. Funkt-
ionen ser fram emot att få fortsätta arbetet med det reviderade och delvis nya uppdraget från 
medlemskommunerna, och ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en stark operativ förmåga 
under perioden 2017-2019. 

 

 
Mattias Gårdholt 
Räddningschef 
Funktionsansvarig Räddning 
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Funktion Administration 
 
Funktionen är ny sen i september 2017 och består av en funktionsansvarig ekonom samt en 
administratör.  

Under hösten har arbetet främst handlat om att förbereda implementeringen av nytt ekonomi-
system. I och med införandet av nytt ekonomisystem från årsskiftet har även ny kodplan för 
VSR arbetats fram. Den nya kodplanen bygger på Kommun-Bas 13, vilket är den kodplan som 
en majoritet av landets kommuner använder. Bytet har inneburit en del jobb med att översätta 
budget 2018 till den nya kodplanen och det kommer även ge konsekvensen att den ekonomiska 
uppföljningen för 2018 inte blir jämförbar med tidigare år på samma sätt som förr. Det ställer 
högre krav på att det ekonomiska utfallet följs noga månadsvis i jämförelse med utlagd budget, 
samt att prognos för helåret prioriteras redan tidigt på året. Under hösten har även befintlig 
investeringsplan setts över som en del i den långsiktiga planeringen gällande budget för VSR. 
Dessa delar är en del i att ge förutsättningar att nå VSRs mål om ett årligt positivt resultat.  

Funktionens uppdrag under 2018 blir bland annat att säkerställa att rutiner och arbetssätt arbetas 
fram som är anpassade till det nya systemet, för att på så sätt underlätta för samtliga budgetan-
svariga att nå uppsatta mål. Väl fungerande rutiner bidrar till en korrekt redovisning och till 
detta hör även korrekt genomförda inköp. Under 2018 kommer mycket fokus ligga på flytt av 
brandstation med tex inköp av material och inredning. För större upphandlingar inför flytten 
kommer Telge inköp att användas som ett stöd.   

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt kommer att följas upp i internkontrollen för 2018. 
Inrättandet av den nya funktionen innebär även viss revidering av befintliga styrdokument, detta 
beräknas vara klart i februari 2018.  

 
Johanna Gustafsson 
Funktionsansvarig Administration 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Personalkostnader 

Personalen är VSRs största tillgång men utgör också den största kostnaden. Personalkostna-
derna står för 76,6 % (79,6%) av förbundets totala kostnader. 

Kompetensförsörjning 

Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 75, varav 35 heltid och 40 RiB. Under året har 9 
personer anställts och 8 personer slutat (varav fyra RiB).

 
Personal som slutat under 2017 
 Andreas Andersson Brandman 

Gert Holmgren Brandman 
Roger Larsson Förbundschef 
Christer Sundqvist Brandmästare 
Patrik Williamsson RiB Brandman 
Tonny Adrelius RiB Brandman 
Daniel Larsson RiB Brandman 
Pierre Szabo RiB Brandman 

Personal som har anställts under 2017 
 Johanna Gustafsson Ekonom 

Helena Svensson Brandman 
Johan Harter Instruktör 
Jimmy Idström RiB Brandman 
Ulf Karlsson RiB Brandman 
Peter Norgren RiB Brandman 
Robert Rigo RiB Brandman 
Robert Dahlqvist RiB Brandman 
Magnus Karlsson RiB Brandman 

Medelåldern bland de anställda var vid årets slut 43,2 (43) år. Genomsnittliga anställningstiden 
är 11,9 (13,4) år. 

 

Åldersfördelning personal 31/12 2017 
RiB <29år 30-49år > 50 Medelålder Anställningstid 
Julita  5 1  44,6 (45,2)  13,6 (15,2) 
Björkvik 1 4 5  52,1 (51,5) 18,5 (16,7) 
Vingåker 1 6 3  42,5 (41,2) 10,6 (9,6) 
Högsjö 1 6 1      39,6 (38) 12,9 (10,7) 
Summa RiB 3 21 10 44,7 (43,9) 13,9 (13,1) 
Heltid <29 år 30–49 år > 50   
Katrineholm 3 31 8  41,7 (42,1)  9,9 (13,7) 



 
 

 

33 
  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Lönepolicy 

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i   
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i 
organisationens policydokument och handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner 

Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. För 2017 minskar kostnaden 
med 1 760 tkr jämfört med föregående år. 

 
Kostnad 2017 2016 2015 
Pensionsutbetalningar 1 085 188 189 
Avgiftsbestämd ÅP 876 883 811 
Avsättning framtida utbetalning -204 2 380 1 064 
Löneskatt (24,26%) 539 882 965 
Framtida värdesäkring 463 186 245 
Summa 2 759 4 519 3 274 

 
Kompetensutveckling 

Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året. Kompetensutveckling är högt 
prioriterat i VSR och varje person i heltidsorganisationen har en personlig utvecklingsplan som 
uppdateras vid medarbetarsamtalen. 

 
Utbildning Antal personer  
Tillsyn A 2 
Räddningsledare B 1 
Räddningsledare A 1 
Räddningsinsats 1 

 
Utöver MSBs kompetensutbildningar har personalen medverkat i en mängd kortare kurser och 
konferenser såsom BRAND 2017, Kostnaderna för kompetensutveckling under 2017 uppgår 
till 227 tkr (218 tkr).
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Arbetsmiljö och hälsa 

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löparband på samtliga stationer, 
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på brandstation i Katrine-
holm.

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under året 6,02 % (5,9 %), RiB-personal har haft 35 sjuk-
dagar under året (50). En organisation som har mellan 3–5 % i sjukfrånvaro  
räknas som en verksamhet med låg sjukfrånvaro. Rehabiliteringsutredningar sker vid längre 
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår under året till 82 tkr (72 tkr) för dag 2 – 14, för dag 
15 – 19, 11 tkr (147 tkr).

 
Sjukfrånvaro 
 Heltid RiB 
<29 år/dagar 
% 

0 (109) dagar 
0 (3,3) % 

0 (8) dagar 
0 (1,9) % 

30–49 år/dagar 
% 

453 (303) dagar 
7,41 (4,9) % 

35 (28) dagar 
1,3 (1,1) % 

50 <dagar  
% 

73 (109) dagar 
 3,48 (5,1) % 

0 (14) dagar 
0,0 (0,7) % 

Summa dagar 
% 

527 (521) dagar 
6,02 (5,9) % 

35 (50) dagar 
0,7 (1,0) % 

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och köns-
fördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 

 
 
Rehabilitering 

Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid uppre-
pade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det. Rehabiliterings-
kostnaden under året uppgick till 24 tkr (17 tkr).

 
Företagshälsovård 

Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar 
uppgick under 2017 till 147 tkr (108 tkr) och arbets-EKG till 49 tkr (52 tkr).
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Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 
 
DRIFTREDOVISNING Utfall Budget Avvikelse Utfall 
  2017 2017 2017 2016 
Intäkter         
Kommunbidrag 34 627 34 627 0 34 015 
Extern utbildning 1 462 1 300 162 910 
Automatlarm 1 218 1 345 -127 257 
Avtal Högsjö 352 347 5 346 
Avg tillstånd explosiva 
varor 121 105 16 162 
Tillsyn 165 205 -40 276 
Fixar-Malte 244 230 14 239 
Övriga intäkter 84 470 -386 2 239 
Finansiella intäkter     7 
Delsumma intäkter 38 273 38 629 -356 38 450 
Interna intäkter (PO) 8 813 8 965 -152 8 865 
Summa intäkter 47 087 47 594 -507 47 315 
     
Kostnader         
          
Driftskostnader 35 762 35 323  -439 35 217 
Pensioner 2 262 3 350 1 088 4 108 
Arbetsgivaravgifter 5 714 5 882 168 5 746 
Arbetsmarknadsförsäk-
ringar 14 0 -14 29 
Avskrivningar 2 454 2 520 66 2 249 
Övriga kostnader 5   -5  
Finansiella kostnader 316 515 199 246 
Summa kostnader 46 528 47 590 1 062 47 596 
          
Årets resultat 558 4 554 -281 

Årets resultat +558 tkr beror främst på att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat 
efter den senaste prognosen från KPA. Årets överskott öronmärks för kostnader i samband med 
den kommande flytten av brandstation enligt direktionsbeslut fattat i december 2017.  

  



 
 

 

36 
  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Avvikelser i den ekonomiska redovisningen 

Intäkterna visar ett minusresultat på 356 tkr som förklaras med att en återbäring från AFA för-
säkring blev dubbelbokförd på intäktssidan 2016 men återförd under 2017. Externutbildningen 
visar ett plus på 162 tkr mot budget. 

Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kost-
nader visar ett resultat på -439 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter 
arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar ett 
plusresultat på 1 501 tkr mot budget.

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

 
 Personal Material Hyror Tjänster Övrigt 
2016 79,6 % 4,8 % 6,2 % 9,0 % 0,4 % 
2017 76,6 % 7,9 % 6,6 % 8,3 % 0,4 % 

 
Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

 
 Kom-

mun- 
bidrag 

Extern 
utbild-
ning 

Auto-
mat-
larm 

Avtal 
Voith  

Tillsyn Fixar 
Malte 

Övrigt 

2016 88,5 % 2,4 % 3,0 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 3,9 % 

2017 90,5 % 3,8 % 3,2 % 0,9 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 
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Föregående års resultat 

År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka 
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under 
2014. År 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861kr användes under 2015. Dessutom 
avsattes ytterligare 300 tkr 2015. Under 2016 användes 439 tkr av dessa. Av de öronmärkta 
medlen återstår 955 tkr 2017-12-31.

Årets resultat 

Årets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr. Det 
positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat efter den 
senaste prognosen från KPA, samt att kostnader i samband med flytt av brandstation inte varit 
aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i slutet av 2018.

Årets resultat i förhållande till balanskravet 

VSR uppfyller balanskravet i och med att året ger ett positivt resultat. Det finns inget underskott 
från tidigare år att återställa.

Pensionsförpliktelser 

För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR 
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med viss-
tidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 

 
 2017 2016 
Ingående avsättning inklusive löneskatt 22 033 18 844 
Pensionsutbetalningar -1 085 -188 
Nyintjänad pension 1 930 2 587 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 463 186 
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta) 0 0 
Övrig post -1 047 -19 
Förändring av löneskatt 63 623 
Utgående avsättning 22 356 22 033 
Återlånade medel 22 356 22 033 

 
Likviditet 

Förbundet hade 2017-01-01, 4 606 tkr i bankmedel och vid periodens slut 8 722 tkr.
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Soliditet 

Det egna kapitalet är positivt med 7 108 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 36 
399 tkr. Soliditeten är således 19,5 %.

 
Investeringsredovisning 

VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2017 gjordes inga större 
investeringar. Avsatta pengar för ny brandstation användes ej under 2017. Förbundets for-
donspark bestod vid årets slut av 20 fordon. 9 fordon har en totalvikt över 3,5 ton, 11 fordon 
har en totalvikt under 3,5 ton.  

 
Objekt Budget 

2017 
Utfall 
2017 

Budget 
2016 

Utfall 
2016 

Avskriv. 
tid (år) 

Fastigheter:  50 18 130 65 30 
Fordon: 0 0 3 100 3 745 10/15 
Maskiner och aggregat 0 0 0 63 10 
Radio 0 0 10 4 10 
Ny brandstation 2 830 0 0 0  
Brand- och räddnings-mtrl 291 293 1 386 848 10 
Summa 3 171 311 4 626 4 725  
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Resultaträkning 
 

Redovisning i tkr       Utfall  Budget Resultat Resultat 
      not 2017 2017 2016 2015 
        tkr tkr tkr tkr 
Verksamhetens intäkter     1 3 646 4 002 4 428 3 202 
Verksamhetens kostnader     2 -34 939 -35 590 -36 235 -33 978 

Avskrivningar   3,5 -2 454 -2 520 -2 249 -2 242 
                
Verksamhetens nettokostnader   -33 747 -34 108 -34 057 -33 018 
                
Kommunbidrag   4 34 627 34 627 34 015 32 914 
Finansiella intäkter      0 7 0 
Finansiella kostnader     -322 -515 -246 -320 
                
Årets resultat efter finansiellt netto 558 4 -281 -424 
                
Reducering av samtliga realisationsvinster 0   0 -102 
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0       
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0       
Orealiserade förluster i värdepapper 0       
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepap-
per 0       
                
Årets resultat efter balanskravs-
justeringar       558 4 -281 -526 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0       
Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0       
                
Balanskravresultat     558 4 -281 -526 
 
Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar       8                                                      439 861 
                
Justerat resultat     558   159 335 
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Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalys Not 2017 2016 2015 
Den löpande verksamheten     
 
Årets justerade resultat  558 159 335 
Avsättning för projekt 8 0 -439 -861 
Justering för av- och nedskrivningar 5 2 454 2 249 2 242 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 11 323 3 189 1 627 
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 335 5 158 3 343 
     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -104 916 3 114 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   1 335 -793 364 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 566 5 281 6 821 
     
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella tillgångar  -311 -4 726 -4 175 
Försäljning av materiella tillgångar   0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -311 -4 726 -4 175 
     
Förändring skuld finansiell leasing  -139 -139 -102 
     
Summa kassaflöde   4 116 416 2 544 
     
Likvida medel vid periodens början  4 606 4 190 1 646 
Likvida medel vid periodens slut  8 722 4 606 4 190 
Förändring av likvida medel 
  4 116 416 2 544 
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Balansräkning 
 
 Redovisning i tkr 
     2017 2016 2015 
TILLGÅNGAR                                                  not    
Anläggningstillgångar tkr tkr tkr 
    
Materiella anläggningstillgångar     
Fastigheter 10 960 11 383 11 759 
Maskiner och fordon 13 285 14 839 12 564 
Övriga inventarier 2 150 2 316 1 740 
Summa anläggningstillgångar                              5                                 26 395 28 537 26 063 
    
Omsättningstillgångar     
Fordringar                                                                6               1 283 1 179 2 095 
Kassa  4 4 4 
Bank 8 718 4 602 4 186 
Summa omsättningstillgångar 10 005 5 785 6 285 
    
Summa tillgångar 36 399 34 322 32 348 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 

    
    

    
Eget Kapital, därav periodens resultat     
Eget kapital                                                             7                                      6 549 6 830 7 254 
Periodens resultat 558 -281 -424 
Summa Eget Kapital 7 108 6 549 6 830 
      
Avsättningar                                                          9                    
Pensioner 17 991 17 731 15 165 
Löneskatt 4 365 4 302 3 679 
Summa Avsättningar 22 356 22 033 18 844 
    
Skulder     
Långfristiga skulder 572 711 850 
Kortfristiga skulder                                               10                 6 364 5 029 5 824 
Summa skulder 6 936 5 740 6 674 
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder 36 399 34 322 32 348 
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Ansvarsförbindelser 

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år

Nothänvisningar 
Not 1 Verksamhetens intäkter     
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Avgifter o ersättningar   1 879 2 429 2 395 
Extern utbildning   1 462 910 577 
Övriga rörelseintäkter   306 1 088 230 
Summa      3 646 4 428 3 202 
       
Not 2 Verksamhetens kostnader     
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Personalkostnader   24 584 24 728 23 211 
Kostnader material   2 762 1 737 2 183 
Lokalhyror     2 295 2 229 2 199 
Tjänster     2 885 3 276 3 444 
Skatter och försäkringar 151 156 159 
Pensionskostnader   2 262 4 108 2 762 
Övriga kostnader   0 0 20 
Summa      34 939 36 235 33 978 

 
 
Not 3 Avskrivningar          
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad bruknings-     
tid. Avskrivningar görs över en period om 5–30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.     
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.           
Inga avskrivningar görs på mark.           
           
           

 
Not 4 Kommunbidrag       
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Vingåkers kommun (21%) 7 272 5 986 6 563 
Katrineholms kommun (79%) 27 355 28 029 26 351 
Summa      34 627 34 015 32 914 
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Not 5 Anläggningstillgångar          

Belopp i tkr Fastigheter 
Ju-
lita/Björkvik Övningsfält 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Bokfört ingående värde 2 570 11 633 14 203 14 138 12 191 
Årets anskaffningar   18   18  64   
Delsumma       14 221     
Ack avskrivning   -579 -2 241 -2 820 -2380   
Avskrivningar   -83 -358 -441 -440 -288 
Försäljning     0 0 0 0 0 
Summa fastigheter   1 926 9 034 10 960 11 382 11 903 
            
Belopp i tkr Inventarier Fordon Övr. invent. 2017 2016 2015 
Bokfört ingående värde inkl. leasing 24 730 4 166 28 895 24 357 10 970 
Årets anskaffningar   0 293 293 4 661 4 115 
Delsumma       29 189 29 018 15 085 
Ack avskrivningar   -9 891 -1 850 -11 741 -10 054   
Avskrivningar inkl leasing -1 554 -373 -1 927 -1 809 -1 093 
Utrangeringar     -86 -86 0 0 
Försäljning   0 0 0 0 0 
Summa inventarier   13 285 2 150 15 435 17 155 13 992 
Summa anläggningstillgångar 15 211 11 184 26 395 28 537 25 895 

 
Not 6 Fordringar       
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Kundfordringar   746 653 186 
Fordran moms   473 170 146 
Förutbetalda kostnader 24 0 0 
Skattekonto   -48 343 230 
Avräkningskonto KPA   82 7 18 
Upplupna intäkter   0 0 0 
Avräkningskonto Vingåker 0 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 7 6 461 
Summa      1 283 1 179 1 041 
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Not 7 Eget Kapital     
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Eget Kapital   6 549 6 830 7 254 
Därav projektmedel avsättning 955 1 351 1 955 
Årets avsättning   0 0 300 
Ianspråktagande av projektmedel under året * 0 -439 -861 
Summa projektmedel   955 912 1 394 
Årets Resultat   558 -281 -424 
Summa Eget Kapital   7 108 6 549 6 830 
* Korrigering ianspråktagande 2015 för intern intäkt 43 tkr 
  
Not 8 Projektmedel      
Belopp i tkr   2017-12-31       
      Utfall  Ack utfall Budget Avvikelse 
DOT-utbildning   0 100 100 0 
Friskluftsmasker   0 15 20 5 
Specialanpassade hörselskydd 0 42 50 8 
Förarutbildning behörighet C 0 68 125 57 
Förarutbildning utryckning 0 40 50 10 
Ombyggnation av containersystem 0 275 278 3 
FIR fastighetsregister   0 64 40 -24 
Ökad mångfald   0 18 40 22 
Prova på dag för kvinnor 0 15 10 -5 
Förstudie ny brandstation Katrineholm 0 247 250 3 
Släckmedelstillsats   0 37 36 -1 
Civil insatsperson   0 383 710 327 
Utbildning rökskydd   0 7 13 6 
Ej beslutade       233 233 
Summa avsättning   0 1 311 1 955 644 
             
Därav projektmedel avsättning/budget 1 955       
Avsättning år 2015 samt korrigering 311       
Ack utfall 2017-12-31   -1 311       
Summa projektmedel   955       

 
Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Förmånsbestämd ÅP   4 317 3 810 3 327  
Särskild avtalspension   13 674 13 921 11 985  
Ansvarsförbindelser   0 0 0  
Särskild löneskatt   4 365 4 302 3 715  
Avsatt till pensioner   22 356 22 033 19 027  
Finansiella placeringar   0 0 0  
Åter lånade medel   22 356 22 033 19 027  
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med 
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 
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Belopp i tkr 

 
2017-12-31 

 
2017-08-31 

 
2016-12-31 

Ingående avsättning 22 033 22 033 18 844 
Pensionsutbetalningar -1 085 -723 -188 
Nyintjänad pension 1 930 745 2 587 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 463 310 186 
Förändring löneskatt 63 80 623 
Övrigt  -1 047 0 -19 
Avsättningar för pensioner 22 356 22 445 22 033 
    
Akutaliseringsgrad 100% 100% 100% 
     
Specifikation: Avsatt till  
pensioner 

   

Särskild avtalspension   12 630 12 475 13 921 
Intjänad förmånsbestämd ålder-
spension  

4 317 4 163 3 810 

PA-KL Pensioner   1 044 1 425 0 
        
Summa pensioner 17 991 18 063 17 731 
Löneskatt 4 365 4 382 4 302 
Summa avsatt till pensioner 22 356 22 445 22 033 

 
 
 
 
 
Not 10 Kortfristiga skulder      
Belopp i tkr     2017-12-31 2016-12-31 2015-08-31 
Pensionsskuld, individuella 
delen 876 883 811 
Löneskatt, individuella delen 213 214 389 
Semesterlöneskuld   1 484 1 567 1 612 
Komptidsskuld 
anställda     64 67 73 
Avräkningskonto Vingåker 0 0 0 
Leverantörsskuld   2 671 1 240 1 668 
Skattekonto   0 0 0 
Momsskuld   27 107 0 
Upplupna kostnader/Förut-
betalda intäkter 124 13 307 
Sociala avgifter, källskatt 903 938 956 
Övriga kortfristiga skulder  2  0 
Summa     6 364 5 029 5 822 

 
 
 
Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster   
Belopp i tkr   2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar 260 2 566 1 309 
Löneskatt pensionsavsättning 63 623 318 
Summa     323 3 189 1 627 
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  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovis-
ningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovis-
ningssystemet. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i hu-
vudsak skuldförts och belastat årets resultat. 

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall ford-
ringsförts och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter). 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar 
görs under en period om 5–30 år och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbun-
dets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pens-
ionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad. 

Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras 
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
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Begreppsförklaring 
 
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksam-
heten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostna-
den fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
balansdagen. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare eko-
nomi. 

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finan-
sieras med skattemedel. 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 
ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 
medel, kortfristiga fordringar och förråd. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapi-
talet förändrats under året. 

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 
finansierade tillgångar. 
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Tio år i sammanfattning 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Invånare 
(anges 31/12 året innan) 

41 244 41 174 41 214 41 321 41 224 41 645 41 765 42 237 42 415 42 821 
 

Nettokostnad 
(tkr) 

27 537 30 160 29 507 30 020 30 719 28 845 30 208 33 134 34 056 33 747 

Nettokostnad/invånare  
(kr) 

668 733 716 726 745 687 723 784 803 788 

Kommunbidrag  
(tkr) 

30 500 31 500 30 146 30 462 31 528 31 367 31 979 32 914 34 015 34 627 

Externa intäkter  
(tkr) 

2 366 2 277 3 047 3 336 3 563 3 500 5 491 3 202 4 428 3 646 

Intäkter externutbildning 
(tkr) 

1 297 1 241 1 144 1 097 1 057 910 1 035 577 910 1 462 

Årets resultat  
(tkr)  

2889 786 425 63 255 682 1 549 321 177 558 

Nettoinvesteringar 
(tkr) 

5 382 7 781 5 482 2 248 619 898 5 820 4175 4 726 311 

Tillgångar 31/12  
(tkr) 

19 165 22 135 23 777 25 182 25 061 26 182 30 026 32 348 34 323 36 399 

Avräkningskontot 
(tkr) 

6 045 14 450 -810 812 2 267 4 150 1 931 0 0 0 

Summa eget kapital  
(tkr) 

3 825 4 281 4 706 4 769 5 023 5 705 7 254 6 714 6 550 7 108 

Soliditet 31/12  
(%) 

18 % 19 % 20 % 19 % 20 % 21 % 24 % 21 % 19 % 20% 

Personalkostnader  
(tkr) 

22 123 22 058 21 463 21 068 21 903 23 008 22 671 23 327 24 724 24 584 

Avsatt till pensioner  
(tkr) 

10 053 11 567 12 113 13 009 14 746 15 601 17 217 18 844 22 033 22 356 

Semesterlöneskuld  
(tkr) 

1 660 1 344 1 615 1 419 1 564 1 450  1685 1 723 1 567 1 484 

Antal anställda 
 

98 86 78 79 79 80 73 82 82 75 

Övertid  
(tkr) 

255 265 198 64 74 225 829 527 450 402 

Utryckningar 
(antal) 

532 580 613 590 598 610 614 663 765 711 

Nettokostnad/utryckning 
(tkr) 

52 52 48 51 51 47 49 50 44 47 

Onödiga automatlarm (pro-
cent av totala antalet larm) 

198 
(37%) 

233 
(40%) 

241 
(39%) 

196 
(33%) 

205 
(34%) 

191 
(31%) 

182 
(30%) 

164 
(25%) 

210 
(27%) 

184 
(26%) 

Utbildningsvolym  
(antal personer) 

5 691 5 601 5 053 4 064 4 034 7 117 6 492 5 724 5 835 6 458 
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