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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 17   Dnr 2018/ 
   
 
Budget 2019 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta budgetförslaget. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid medlemssamrådet den 9 april 2018 tilldelades VSR ett medlemsbidrag om 
40 960 tkr. Av detta är 3 680 tkr avsett för ökad hyra på nya brandstationen. 
Inflyttning beräknas till 2019-02-01, vilket ger en minskning av beslutat bidrag 
motsvarande 1 månads hyra, vilket ger ett faktiskt medlemsbidrag för 2019 om 
40 671 tkr. 
 
Utöver ökning av medlemsbidrag för ökad hyra fick förbundet utökad budget 
för löneökningar (2,5%) samt 35 tkr för friskvårdsbidrag till personalen utifrån 
samma förutsättningar som medlemskommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019 
 
_____ 
 
Expediering 
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Budgetförslag VSR 2019 
 
 
Ansvar Årsbudget 

2018  
Förslag 
2019 

 
Förändring  

Direktion och 
ledning 

27 197 30 144 
 

Höjt kommunbidrag, ökade intäkter och pott 
för löneökningar. 

Funktion 
administration 

-5 014 -7 980 
 

Ökade kostnader för hyra. 

Funktion 
räddning 

-21 843 -21 871 
  

Funktion 
förebyggande 

-706 -671 
  

Funktion 
utbildning 

370 382 
  

Resultat 4 4 
  

 
 
 
 Årsbudget 2018 Förslag 2019 

Summa intäkter 42 001 46 236 

Summa kostnader -41 997 -46 232 

Resultat 4 4 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 18   Dnr 2018/ 
 
 
Delårsrapport 2018 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta delårsrapporten och 
lämna den vidare till medlemskommunerna.  
 

 
Beskrivning av ärendet 
VSR har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2018  
t o m 31 augusti 2018. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018 
 
Expediering 
Direktionen
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VSR UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅTTA MÅNADER 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har under första halvåret av 2018 fortsatt med det 
viktiga arbetet att förebygga uppkomsten av oönskade händelser. Det förebyggande arbetet har 
bedrivits genom upplysning, en aktiv förebild i samhället i kombination med att visa människan 
bakom uniformen, utbildning, tillsyn och information till invånare, företag och myndigheter. 

När det trots ett aktivt förebyggande arbete inträffar en oönskad händelse jobbar VSR för en 
ökad flexibilitet i vår egen organisation där en organisatorisk förändring av styrkornas 
utgångspunkt har visat sig vara av stor vikt. Organiseringen har bidragit till bättre möjligheter 
att klara det ökade antal tillfällen när VSR har flera pågående insatser samtidigt. För att 
ytterligare stärka vår beredskap och förmåga fortskrider arbetet med högre ledning vid större 
insatser. Ett utökat förbund tillsammans med Flens räddningstjänst har utretts av våra 
medlemskommuner samt Flens kommun, dock avbröts utredningen på begäran av utredande 
parter under våren 2018. VSR arbetar också för att involvera fler aktörer i vårt arbete, en del är 
Civil Insats Person som etablerats i ytterligare en del av förbundet. VSR har haft en intensiv 
sommar med ett stort antal insatser dock har området under den extremt torra perioden varit 
förskonade från större skogsbränder, de uppkomna bränderna har vår kompetenta personal 
lyckats hantera. Även här har ytterligare en aktör varit aktiv i form av Sörmlandsbataljonen, ett 
gott samarbete. Samarbetet med polis och ambulans bedöms även det som gott och de 
personliga relationerna har stärkts genom kontaktytor över en kopp kaffe där möjligheter ges 
att diskutera samverkan i vardagen. 

Bemanningsmässigt arbetar vi för att anställa personal för kortare vakanser hos oss. VSR ser 
också en utmaning i rekryteringen av Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) vid vår station 
i Vingåker. Det är en utmaning att hitta individer som är intresserade av yrket, bor tillräckligt 
nära brandstationen och som har en huvudarbetsgivare som tillåter att den anställde har denna 
bisyssla. 

Arbetet med en byggnation av ny huvudstation för VSR fortskrider och beräknas färdigställd 
till februari 2019. Då har vi en ändamålsenlig station med en möjlighet att bedriva arbetet på 
ett verksamhetsmässigt och arbetsmiljömässigt gott vis. I övrigt så fortsätter vi att utveckla och 
förbättra vår verksamhets materiel och metoder med god arbetsmiljö i fokus. 

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, Direktion och medarbetare för ett gott 
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans bygger vi VSR!  

  
Anette Lundin                         Håkan Persson 
Förbundschef                         Ordförande Direktionen 
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UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL  
 

     
 
Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
 
  
EKONOMISKA MÅL 

 
Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

Målet uppnått 

 
Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Utvärdering sker vid årets slut  

 
VSR har ett positivt resultat efter årets första åtta månader, därmed anses målet uppnått. Under 
årets sista månader kommer VSR ha högre kostnader, bland annat kostnader som rör flytt till 
nya brandstationen. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. 

VERKSAMHETSMÅL 

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019. Utifrån dessa har Direktionen formulerat sin vilja 
vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget 
är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.  

 
1. Verksamhetsmål  Status 

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

 

 

Åtgärder  
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta 
utifrån VSRs förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande 
åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning samt fordon.  

 

 
VSR anser att målet är uppnått. Sommaren har varit mycket ansträngd för den operativa 
avdelningen. Flera pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.  
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OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2018 utfall avser 1 jan till 31 aug. 

 
 
2. Verksamhetsmål  Status 
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att 
medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara 
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i 
centrum. 

 
 

 

Åtgärder  
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök  

 
VSR har börjat genomföra hembesök på flera orter inom förbundet. Syftet med hembesöken är 
att minska antalet bostadsbränder. 

Vi bedömer att målet är delvis uppnått då antal tillsyner ej nått upp till målvärdet för perioden. 
Detta arbete redovisas i följande tabeller: 

                                                                                                             
OBS! Målvärdet avser hela 2018, utfall avser 1 jan till 31 aug. 

 
 
3. Verksamhetsmål  Status 
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, ska minska över tid.  

 

 
Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 
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välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 

 
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 
att nå måluppfyllnad.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. 
Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. VSR har också bytt 
rapporteringssystem vid insatser vilket gör att fler personer klassas som svårt skadade.     
Redovisning sker i följande tre tabeller.

 

          
OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug.           Målvärdet avser hela 2018, utfall avser 1 jan till 31 aug.  

 
 

 
4. Verksamhetsmål  Status 
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. 

 

 

Åtgärder  
VSR söker samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst.  

 
 
VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. Dessa 
nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB 
(tjänsteman i beredskap) bör ske genom samverkan med en större organisation. Detta skulle 
öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för 
medlemskommunernas invånare. Diskussioner förs mot Räddningstjänsten Östra Götaland 
(RTÖG). En eventuell start av detta samarbete kommer tidigast ske 2019-04-01. Ett utökat 
förbund tillsammans med Flens räddningstjänst har utretts av våra medlemskommuner samt 
Flens kommun, dock avbröts utredningen på begäran av utredande parter under våren 2018.  
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5. Verksamhetsmål  Status 
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska 
kontinuerligt öka.  

 

 

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 
VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar. 

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand- 
och sjukvårdsutbildningar.  Redovisning sker i följande två tabeller: 

      
OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2018     . 

 
6. Verksamhetsmål  Status 
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara 
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i 
handlingsprogrammets förmågekarta. 

 

 

Åtgärder  
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 
befintliga avtal med andra räddningstjänster 

 

 
Resultatet för perioden blev 98,5 %.   
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Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 98,5% bör anses som ett bra resultat. 
Redovisning sker i följande tabell. 

 
OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2018 (0 st.) 

Juli: Pyrde i skogen efter ett blixtnedslag. Svårt att lokalisera branden. 
 
 
7. Verksamhetsmål  Status 
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 
LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 
 

Åtgärder  
Personalen rapporterar detta vid olyckor.  

 
Periodens resultat blev 45 %. Påminna personalen om vikten av att undersöka detta vid insatser 
och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60%. Redovisning sker i följande 
tabell. 

 

 

OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser den aktuella perioden. 
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FUNKTION FÖREBYGGANDE 
Viktigaste händelser under årets första åtta månader 

Utöver LSO tillsyner och LBE tillstånd har funktionen besvarat 20 stycken remisser från andra 
myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen, lagändringar med mera är utvecklande 
och inspirerande. Att det råder full aktivitet på byggmarknaden i kommunerna har väl inte 
undgått någon. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers - och Katrineholms 
kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov med mera.  

Som läget är nu så kan funktionen få svårigheter med att uppnå uppsatta mål för året, vilket 
bland annat beror på sjukskrivning och tillfälliga arbetsuppgifter som fallit på funktionen. Med 
en försiktigt optimistisk bedömning så kan resultaten för 2018 ändå komma i närheten av 
uppsatta mål. 

Under året har VSR bytt ärendehanteringssystem. Det har varit ett tidskrävande arbete som 
fortfarande pågår. Utbildning, skapandet av underlag, kopplingar av systemet till 
fastighetsregister med mera är ännu inte tillfullo genomfört. En av våra ingenjörer har arbetat 
med att genomföra bytet av ärendehanteringssystemet. 

 Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

En ur vår personal deltar i den expertgrupp som MSB sammankallat för utveckling av nya 
föreskrifter runt brandfarliga och explosiva varor. Detta ser vi på med stor glädje då det är bra 
för ett litet förbund som vårt att delta i det nationella utbytet och utvecklingen. Glädjande är 
också att MSB lyssnar på räddningstjänsternas åsikter i dessa frågor och har ändrat i kommande 
föreskrifter på sådant sätt att det förenklar vår verksamhet. Vi fortsätter att samverka med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåker. I år 
har detta samarbete dels verkat mot flera detaljplaner, en masterplan och så klart en mer entydig 
och snabbare hantering gällande bygglov.  

I samverkan med funktion räddning så har ett tillsynsarbete 
runt våra insatsmöjligheter till olika byggnader påbörjats. Vi 
har sett ett behov av att utreda utrymningsmöjligheterna för 
de boende då dessa begränsats av olika faktorer. Information 
om detta har presenterats på VSRs Facebooksida och 
förmedlas av fastighetsägare inför besök av 
räddningstjänsten.  
 
 
 
 

Bild från Kuriren vid besök på Sibeliusgatan 

En komplett analys gällande varför funktionen sannolikt inte når målen för 2018 är ännu inte 
genomförd. Vissa åtgärder har beslutats, till exempel så har en plan utarbetats, tillsammans med 
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funktion räddning, om att stötta funktion förebyggande. Planen går ut på att 2–3 brandmän ska 
hjälpa till att utföra tillsyner efter att de genomgått en intern utbildning i tillsynsförfarandet. 
När det bedöms möjligt så skall LSO och LBE-tillsyner prioriteras framför andra uppdrag.  

Nyckeltal 

Vissa ärendens kommuntillhörighet kommer, i år, ej att kunna redogöras för då den 
informationen ej är inlagd i det nya dokumentationssystemet på rätt sätt. Det är sannolikt att 
detta kommer att kunna åtgärdas till kommande år. Det är dock inte något som vi har för avsikt 
att försöka korrigera i befintliga ärenden gentemot ett äldre system efter systemövergången. Vi 
bedömer att det inte är värt kostnaden i personaltimmar. Redovisade sotningsförelägganden 
speglar inte fullt ut verkligheten då inga förelägganden är registrerade efter maj månad på grund 
av bytet av ärendehanteringssystem. Dessa bedöms kunna redovisas korrekt i årsredovisningen. 
 

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/
helår 

Seveso tillsyn - 1 - 1  
 

100 
LSO tillsyn 13 6 - 19 
LBE tillsyn - - - 0 
Samplanerad tillsyn - 1 - 1 
Annan tillsyn 3 1 - 4 
Tillstånd Explosiv 2 1 - 3  
Tillstånd Brandfarlig 6 2 - 8  
Brfv./Explv. Övrigt 2 - - 2  
Sakkunnigutlåtande 3 - - 4 6 
Remiss 
Serveringstillstånd 

10 2 - 12 20 

Remiss Trafikverket 2 - - 2  
2 Remiss MSB - - 3 3 

Remiss Länsstyrelsen - 1 1 2 
Remiss Detaljplan 5 2 - 7  

20 Övriga Planärenden 6 0 - 6 
Remiss Offentlig 
tillställning 

2 1 - 3  

Föreläggande Sotning - - 216 216  
500 Byte av Sotare - - 9 9 

Bygglovsremiss - - 28 28 40 
Remiss Allmän 
sammankomst 

- - 4 4  

Övrigt 1 - - 1  
Summa ärenden:    335 688 
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FUNKTION EXTERN UTBILDNING/INFORMATION 
Viktigaste händelser under årets första åtta månader 

Vi har lyckats bedriva en omfattande utbildningsverksamhet mycket tack vare vår 
instruktörsgrupp som varit mycket flexibel och engagerad. Mängdutbildningar inom brand och 
sjukvård har genomförts med kvalitetssäkrade och standardiserade koncept.  

Under året har vi tagit i bruk en så kallad ”släck-TV”, det har gett oss möjlighet att på ett 
realistiskt sätt öva praktisk brandsläckning inomhus i t.ex. vårdmiljö. Det ger en annan realitet 
i övningen att få öva i sina egna lokaler som man normalt verkar i. 

Den största mängden utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsförvaltningen där vi 
systematiskt tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och 
säkerhetssamordnare byggt upp ett system för utbildning av all personal inom både brand och 
sjukvård.  

Räddningstjänstutbildningar har genomförts på övningsfältet med personal från 
industribrandkåren på SSAB i Oxelösund samt med all utryckande personal från Flens 
kommun. Specialanpassad utbildning har genomförts för personal från Scania Södertäljes 
brandgrupper. Responsen från alla dessa utbildningar har varit mycket bra vilket även skriftliga 
utvärderingar visat.  

 

 
Bilder när personal från Sims recycling övar. 
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och säkerhetssamordnare i 
Katrineholms kommuns pågår ett arbete med en plan för säkerhetsutbildningar för alla 
kommunala förvaltningar. Ett förslag med innehåll och kalkyl har tagits fram och ska behandlas 
i kommunens säkerhetsgrupp för att sedan förankras i de olika förvaltningarna. En förhoppning 
är att detta kan vara en modell som även kan användas av Vingåkers kommun. Om planen antas 
kommer det krävas en förstärkning på funktionen med minst en instruktör på 100%.  

En viktig målgrupp är våra nyanlända där vi inte haft kontroll på att vi når ut med vårt budskap. 
En planering finns nu för ett systematiskt genomförande av brandutbildning för alla elever inom 
SFI-verksamheten. 

Ur arbetsmiljösynpunkt planeras för inköp av nya gasoldrivna brandgivare som inte kräver 
vattenbad vilket underlättar arbetet, särskilt vintertid. På övningsfältet finns behov av en 
anläggning för övning med pulversläckare som även den drivs av gasol. Med detta så kommer 
vi ifrån all användning av oljebaserade produkter vid släckövningar.  

En översyn av baracken med lektionssalar på övningsfältet har påbörjats. Behov föreligger av 
mer utrymme för matsal och grupprum. Det innebär att väggar måste flyttas och utrymme tas 
från en av de befintliga lektionssalarna.  

I och med flytten till nya brandstationen måste utrymme för servicegruppen lösas då det inte 
finns planerat för detta i den nya brandstationen. Ett av de större kontoren i lektionsbaracken 
tas i anspråk att användas av servicegruppen. 

Funktionen ”Fixar Malte” är uppskattad av många av våra äldre invånare. Utrymme finns för 
fler hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. För att ytterligare ge möjlighet till 
fler att använda tjänsten har bokningen av besök flyttats från ”Fixar Malte” till VSRs reception 
vilket frigör mer tid för hembesöken. 

Fixar Malte  Vingåker  
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 49 (29) 171 (173) 
Informationsträffar 0 (0) 2 (3) 
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Nyckeltal 

Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för 
direktionen och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring.  
 

Nyckeltal  Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug  
Jan-
aug 
2018 

 
Jan- 
aug 
2017 

Brandskyddsutbildningar 
       

   
Antal brandutbildningar 9 6 13 18 50 13 0 1 89 104 
Antal brandutbildade 
skolelever 

0 16 24 166 668 10 0 0 790 868 

Äldre över 65 1 0 0 11 2 0 0 0 6 14 
Antal brandutbildade från 
landsbygden 

30 9 20 78 152 55 0  
6 

278 341 

Totalt antal brandutbildade 119 80 205 263 841 182 0 20 1594 1630 
Trafikutbildningar           
Antal Trafikutbildningar 0 0 0 1 18 0 0 0 21 19 
Antal trafikutbildade elever 0 0 0 425 489 0 0 0 923 914 
Äldre över 65 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal trafikutbildade från 
landsbygden 

0 0 0 100 170 0 0  
0 

199 270 

 
Totalt antal trafikutbildade 

0 0 0 425 489 0 0 
0 

923 914 

Sjukvårdsutbildningar           
Antal sjukvårdsutbildningar 0 0 10 10 2 0 0 

0 
42 22 

Antal sjukvårdsutbildade 
elever 

0 0 0 0 0 0 0 
0 

0 0 

Antal sjukvårdsutbildade 
över 65 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Antal sjukvårdsutbildade, 
landsbygden 

0 0 35 12 6 0 0 0 98 53 

Totalt antal 
sjukvårdsutbildade 

0 0 100 93 18 0 0 0 376 211 

Övriga 
utbildning/information 

          

Antal övriga 
utb/informationstillfällen 

2 3 1 4 0 1 0  
1 

9 12 

Antal övriga utb/informerade 
personer 

227 180 100 112 0 380 0 400 1201 1219 

Antal informerade nyanlända 75 32 23 80 0 76 0 100 149 354 
Övrig utbildning           
Antal utbildningar till 
kommunala verksamheter 

8 4 20 8 5 11 0  
0 

70 52 

Antal utbildade 
kommunanställda per månad 
(ej skolutbildningar) 

96 40 228 81 42 120 0 0 834 567 

Totalt antal 
utbildade/informerade 

346 260 629 945 1384 622 0 420 4243  4346 
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Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand- och sjukvårdsutbildningar. Att 
antalet brandutbildningar minskat något enligt nyckeltalen beror på att vid registrering av 
skolutbildningar har vid en del tillfällen inte antalet klasser som besökts registrerats utan endast 
att man varit på en skola och då har det registrerats som ett utbildningstillfälle. Antalet 
informerade nyanlända har minskat vilket speglar att det kommit färre nyanlända under året.  
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FUNKTION RÄDDNING 
Viktigaste händelser under årets första åtta månader 

Flera utredningar efter insatser pekar på att ledningsförmågan är avgörande för hur lyckad en 
insats blir. Funktionen har därför inlett diskussioner med RTÖG angående hjälp med högre 
ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. Panering av den nya brandstationen i 
Katrineholm har också varit ett prioriterat arbetsområde för funktionen. 

Hembesök har fortsatt i båda kommunerna under 2018. Genom att få en personlig information, 
ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att 
drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma. 

Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I 
Katrineholm deltog VSR i firandet av nationaldagen i Stadsparken. Tjänstgörande skift deltog 
också vid studentfirandet i Katrineholm. I Vingåker deltog skiftet vid Vingåkershems 
aktivitetsdag. 

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 
lång framkörningstid försätter att växa, två nya områden har startats upp under perioden. CIP 
har larmats ut vid 35 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 47 st. till 33 st.  
suicidlarmen var 24 st. (15 st.) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter att ligga på en hög 
nivå, 112 st. (87 st.). Larm om brand i byggnad 52 st. (31 st.). Brand ej i byggnad 57 st. (70 st.). 
Både trafikolyckor och brand i byggnad har ökat under perioden. VSR har prioriterat dessa 
områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bl a genomföra 
trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök. 

Under hösten kommer funktionen prioritera flytten till den nya brandstationen. Vidare arbetar 
funktionen med ett nytt dokument gällande VSRs insatsförmåga/förmågebeskrivning. En ny 
tankbil är beställd och kommer att tas i skarp drift under hösten. 

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal I 
Beredskap (RIB) under sommaren. VSR kommer därför se över hela RIB-organisationen samt 
genomföra nödvändiga rekryteringar under hösten. 

Funktionen fortsätter arbetet med samverkan om högre ledning med andra räddningstjänster. 
VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. Dessa 
nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB bör ske 
genom samverkan med en större organisation. Detta skulle öka verksamhetens effektivitet och 
kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. 
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Övningstid 1/1-31/8 2018 Antal övningstillfällen Antal övade timmar 
Heltidsstyrkan 95 (76) 1 340 (1 475) 
RIB 85 (73) 1 340 (1 562) 
Summa 180 (149) 2 680 (3 037) 

 
 

Station Larm jan-aug 2018 Larm där stationen varit delaktig  Larm jan-aug 2017 
Katrineholm 373 522 351 
Vingåker 79 92 71 
Julita 31 39 24 
Björkvik 29 31 10 
Högsjö 10 44 7 
Summa 522  463 
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 Nyckeltal Funktion Räddning Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Jan-
aug 
 
2018 
 

Jan- 
aug 

 
2017 

 
Antal larm 

63 56 41 58 51 75 94 84 522 462 

Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

1 0 1 0 1 5 15 3 26 17 

Antal insatser där någon 
försökt hjälpa den/de 
drabbade innan 
räddningstjänsten anlänt 
larmadress. 

1 
14% 

3 
75
% 

4 
67% 

3 
43% 

4 
50% 

7 
47% 

8 
57% 

2 
 20% 

32 
45% 

33           
38% 

Antal insatser som klassas 
räddningstjänst 

7 4 6 7 8 15 14 10 71 88 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter insats 

1 0 1 0 2 4 10 4 22 41 

 Antal personer som 
omkommer i olyckor som 
klassas som räddningstjänst 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Antal personer som skadas 
lindrigt i olyckor som klassas 
som räddningstjänst 

0 0 2 0 2 0 0 1 5 37 

Antal personer som skadas 
svårt i olyckor som klassas 
som räddningstjänst. 

5 3 7 5 1 3 3 2 29 6 

 Antal övningstillfällen för 
operativ heltidspersonal 

15 13 18 14 12 10 6 7 95 76 

Antal övningstillfällen för RIB 
personal (Deltidspersonal) 

10 11 13 16 10 7 8 9 85 73 

Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 

233 233 254 218 153 125 62 62 1340 1475 

Antal övningstimmar för RIB 
personal (Deltidspersonal) 

161 132 183 385 140 105 102 132 1340 1562 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 

317 244 202 146 185 89 0 0 1183 Nytt 
2018 

 Tid (min) från larm till 
insatsstyrkan anlänt till 
larmadress vid insatser som 
klassas som räddningsinsats 

7,7 11,4 9,7 6,2 6,6 10,9 17,2 8,6 9,8 10,46 
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INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER 
2018-02-11. Trafikolycka med flera fordon, personbil, frontalkollision. Rv 56 strax innan 
Strängstorp. Två drabbade, fastklämda. 

                         

 

2018-03-01. Trafikolycka väg 214 vid Gimgöl. Frontalkollision mellan två bilar. Fem personer 
drabbade varav flera fastklämda. 
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FUNKTION ADMINISTRATION 
Viktigaste händelser under årets första åtta månader 

Under våren har funktionen arbetat med införandet av det nya ekonomisystemet, Visma. 
Införandet har fungerat relativt bra men har inneburit mycket jobb med utbildning och att hitta 
arbetssätt som fungerar i organisationen vid exempelvis fakturahantering.  

Funktionen har övertagit i stort sett allt ansvar för uppgifter som rör ekonomin från 
ekonomienheten i Vingåker, vilket känns bra men som också ställer stora krav då vi endast är 
två personer som arbetar med det. Det blir extra viktigt att rutiner och arbetssätt fungerar och 
finns dokumenterade så att vi kan ersätta varandra vid frånvaro.  

Samarbetet med Vingåker kommer fortsätta, men mer utifrån att de är systemförvaltare av 
programmet och blir vår support för just ekonomisystemet.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Bytet av kontoplan gör att det är svårt att jämföra det ekonomiska utfallet med tidigare år då 
nuvarande funktioner inte kan jämföras med tidigare kostnadsställen. Det ställer högre krav på 
de framåtsyftande prognoserna för att ha kontroll på det ekonomiska läget.  

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp i internkontrollen 
för 2018. Funktionen granskar även sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. Bland 
annat kontrolleras att rätt konto används vid konteringen av fakturor. Upptäckta fel rättas i 
redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så att det blir rätt 
framöver.  

Upphandling av möbler inför flytt till ny brandstation är på gång och där kommer Telge inköp 
att ta hand om annonsering då ny konkurrensutsättning ska göras. Vi räknar med att det ska 
vara klart med leverantör under oktober och att beställning kan göras så snart som möjligt efter 
det.  

Under hösten kommer en ny hemsida för VSR att skapas, leverantör är Forss webservice. 
Funktion administration kommer att ha huvudansvaret för framtagandet och senare med 
publicering på hemsidan. Arbetet är i gång och ett första förslag har presenterats av 
leverantören. Planeringen är att hemsidan kommer vara klar och publicerad innan året är slut.   
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MEDARBETARE 
Arbetsmiljöarbete 

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 
Katrineholm. 

Mångfaldsarbete 

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 Sobonas jämställdhetsråd.  Vid planering av den nya 
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.   

Kompetensutveckling 

Tre personer deltog vid den årliga konferensen Brand 2018. En person har genomfört MSBs 
utbildning räddningsledare A. 

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3-5% sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I 
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid 
de enskilda stationerna. 

 
Sjukfrånvaro Heltid RIB 

<29 år dagar, % 0 (3) 
0 (0,2) 

 

0  (2) 
0 (0,8) 

30-49 år dagar, % 97 (240) 
2,31 (5,8) 

 

7 (14) 
0,6 (1,2) 

50 < dagar, % 83 (20) 
7,07 (1,3) 

 

30 (0) 
5,0 (0) 

Totalt dagar, % 180 (263) 
3,09 (3,8) 

 

37 (16) 
1,9 (0,8) 

 
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 
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EKONOMISK REDOVISNING 
Periodens resultat 

 
DRIFTREDOVISNING, tkr Utfall Budget Avvikelse Budget Utfall 
  2018-08 2018-08 2018-08 2018 2017-08 
Intäkter           
Kommunbidrag 24 993 24 332 661 36 498 23 085 
Extern utbildning 873 933 -60 1 400 820 
Automatlarm 1 022 906 116 1 359 175 
Avtal Högsjö 359 231 128 347 352 
Avg tillstånd explosiva varor 45 93 -49 140 79 
Tillsyn 38 153 -115 230 97 
Fixar-Malte 151 153 -2 230 133 
Övriga intäkter 383 259 124 388 590 
Finansiella intäkter 0 0 0   0 
Summa intäkter 27 863 27 061 802 40 592 25 332 
Kostnader           

            
Driftskostnader 17 448 19 262 1 815 28 893 22 341 
Pensioner 638 2 130 1 491 3 195 1 702 
Arbetsgivaravgifter 3 596 4 057 460 6 085 3 698 
Arbetsmarknadsförsäkringar 11 10 0 15 10 
Avskrivningar 1 516 1 595 78 2 392 1 644 
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 7 5 -2 8 318 
Summa kostnader 23 217 27 059 3 842 40 588 29 713 
            
Årets resultat 4 647 3 4 644 4 1 478 

 
Ökade intäkter beror delvis på att kommunbidrag från Vingåker för september blivit felaktigt 
bokfört på augusti. Intäkter från Högsjö borde periodiserats över hela året. Totalt handlar det 
om 887 tkr för mycket i redovisade intäkter. Intäkter för tillsyn och tillstånd visar på ett 
underskott som beror på att färre tillsyner än planerat har utförts. 

På kostnadssidan visar personalkostnader på ett plus om ca 2,4 miljoner. Överskottet beror 
främst på att pensionskostnaderna blev långt lägre än budgeterat pga. av en korrigering i 
prognosen från KPA. Då prognosen för framtida avsättningar korrigeras påverkar differensen 
resultatet, i detta fall positivt då korrigering ledde till lägre avsättningar. Även personals 
sjukskrivning under våren påverkar utfallet positivt då inte vikarier ersatts fullt ut vid frånvaron.  
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Övrigt överskott beror på bl.a. att vi saknar faktura för hyra av brandstation i Vingåker och 
andra kostnader som kommer senare under hösten, tex. arbetet med ny hemsida som finns 
budgeterat men ännu inte medfört några kostnader. Driftkostnader visar på 1 815 tkr i överskott. 

 
Pensionskostnader 2018-08-31 2017-08-31 2016-08-31 
Pensionsutbetalningar 531 722 110 
Avgiftsbestämd ÅP 385 585 564 
Avsättning framtida 
utbetalningar 

-1 283 23 1 337 

Löneskatt 360 396 491 
Framtida värdesäkring 552 310 122 
Summa 545 2 036 3 123 

Budgeterade pensionskostnader grundar sig på KPAs prognos från 2017-05-15. Efter detta har 
en ny prognos beställts i samband med årsbokslut 2017 och i den senaste prognosen per 2018-
05-22 justerades förväntad pensionsålder för två medarbetare vilket ligger bakom den stora 
minskningen i kostnader i form av justerad avsättning för framtida utbetalningar. 
 
Balanskrav 
Balanskravet är uppfyllt i och med den positiva prognosen. Under perioden har inga reavinster 
eller reaförluster redovisats. 
 
Finansnetto 
Finansnettot är negativt med -7 tkr.  
 
Likviditet 
Förbundet hade 2018-01-01, 8 722 tkr i bankmedel och vid periodens slut 9 961 tkr. 
 
Soliditet 
Det egna kapitalet uppgår till 11 754 tkr inklusive periodens resultat. De totala tillgångarna är 
39 115 tkr, vilket ger en soliditet på 30,1 %, vilket är en förbättring med 10,5 procentenheter 
jämfört med vid delåret 2017. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under resten av året kommer de 
planerade investeringarna att ske, bl. a. kommer ny tankbil köpas in samt möbler och annan 
inredning till nya brandstationen. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till: 
 

Objekt 
Redovisning i tkr 

Utfall 
Jan-aug 

2018 

Budget 
Jan-aug 

2018 

Utfall 
Jan-aug 

2017 

Budget 
Jan-aug 

2017 

Avskrivnings-
tid (år) 

Fastigheter 0 0 0 50 30 
Datautrustning 0 0 0 0 10 
Fordon (bil, båt) 492 2 733 0 0 5-15 
Maskiner 0 0 0 0 10 
Övriga 
inventarier 

0 0 0 0 10 

Brand- och 
räddningsmaterial 

54 490 122 291 10 

Ny brandstation 0 1 013 0 2 830 5-30 
Summa 546 4 237 122 3 171  
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01- 2018-08-31 
 

Redovisning i tkr                  not Utfall 
jan-
aug 

2018 

Budget 
Jan-aug 

2018 

Prognos 
Jan-dec 

2018 

Utfall 
jan-aug 

2017 

Utfall 
jan-aug  

2016 

Verksamhetens intäkter 1) 
Verksamhetens kostnader 2) 
Avskrivningar 3, 5) 
 
Verksamhetens 
nettokostnader 
 
Kommunbidrag4) 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
 
 

2 871 
-21 693 

-1 516 
 

-20 339 
 
 

24 993 
0 

-7 
 
 

2 729 
-25 459 

-1 595 
 

-24 324 
 
 

24 332 
0 

-5 
 
 

4 094 
-38 188 

-2 392 
 

-36 486 
 
 

36 498 
0 

-8 
 

 

2 247 
-21 982 

-1 644 
 

-21 289 
 
 

23 085 
0 

-318 
 
 

2 306 
-23 509 

-1 390 
 

-22 593 
 
 

22 677 
0 

-165 
 
 

Periodens Resultat 4 647 3 4 1 478 -81 
Reducering av samtliga 
realisationsvinster:  

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsvinster  
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsförluster 
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Orealiserade förluster i  
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Balanskravresultat 4 647 3 4 1 478 -81 
Avgår ianspråktagande av 
öronmärkta projektpengar8)   

 
0 

  
 

 
0 

 
395 

Justerat resultat 4 647  4 1 478 314 

 
Prognos för helåret pekar på ett resultat överensstämmande med budget. Under hösten planeras för 
inköp och övriga kostnader gällande flytten. Även ökade personalkostnader kommer bli aktuella då 
flytten och förberedelser inför kommer kräva mer personalresurser. 
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BALANSRÄKNING  
 

 
  

Redovisning i tkr 2018-08-31 2017-12-31 2016-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Fastigheter 
Maskiner och fordon 
Övriga inventarier 
Summa anläggningstillgångar 5) 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 6) 
Kassa 
Bank 
 
Summa omsättningstillgångar 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
tkr 

 
 
 

10 665 
12 333 
2 427 

25 425 
 
 

3 729 
2 

9 959 
 

13 690 
 

39 115 

 
tkr 

 
 
 

10 960 
13 285 
2 150 

26 395 
 
 

1 283 
4 

8 718 
 

10 005 
 

33 399 

 
tkr 

 
 
 

11 383 
14 839 
2 316 

28 538 
 
 

1 179 
4 

4 602 
 

5 785 
 

34 323 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
 
Eget kapital, därav periodens resultat 
Eget kapital7) 
Periodens resultat 
Summa Eget Kapital 
 
Avsättningar  9) 
Pensioner 
Löneskatt 
Summa Avsättningar 
 
Skulder  10) 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder  

Summa skulder 
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

 
 
 
 
 
 

7 108 
4 647 

11 754 
 
 

17 308 
4 199 

21 507 
 
 

479 
5 375 
5 853 

 
39 115 

 

 
 
 
 
 
 

6 549 
558 

7 108 
 
 

17 991 
4 365 

22 356 
 
 

572 
6 364 
6 936 

 
36 399 

 

 
 
 
 
 
 

6 830 
-280 

6 550 
 
 

17 731 
4 302 

22 033 
 
 

711 
5 029 
5 740 

 
34 323 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
 
 

 
2018-08-31 

 
2017-12-31 

 
2016-12-31 

Den löpande verksamheten 
Årets justerade resultat 
Avsättning för projekt 8) 
Justering för av- och nedskrivningar 5) 
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 
11) 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 
 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 
fordringar 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
4 647 

0 
1 516 

 
-849 

5 314 
 
 

-2 446 
 

-989 
 
 

1 880 

 
558 

0 
2 454 

 
323 

3 335 
 
 

-104 
 

1 335 
 
 

4 566 

 
159 

-439 
2 249 

 
3 189 
5 158 

 
 

916 
 

-793 
 
 

5 281 
Investeringsverksamheten 
Investering i materiella tillgångar 
Försäljning av materiella tillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Förändring skuld finansiell leasing 

 
-546 

0 
 

-546 
 

 
-311 

0 
 

-311 
  

 
-4 726 

0 
 

-4 726 
 

 -94 -139 -139 
Summa kassaflöde 1 239 4 116 416 
 
Likvida medel vid periodens början  
Likvida medel vid periodens slut 
Förändring likvida medel 

 
8 722 
9 961 

 
 1 239 

 
4 606 
8 722 

 
4 116 

 
4 190 
4 606 

 
416 

 
Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden 
har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning. 

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

Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt 
fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning. 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen 
tagits i bruk.  

Pensionsskulden för perioden har beräknats enligt KPA:s prognos 2018-05-22 för år 2018 och 
belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt 
särskild överenskommelse. 

Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett prisbasbelopp klassificeras som en 
tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande ett 
prisbasbelopp klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt. 

Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än fem år.

Nothänvisningar  

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 
Belopp i tkr 2018 08 31 2017 08 31 2016 08 31 
Avgifter och ersättningar 1 615 1 363 1 398 
Extern Utbildning 873 820 540 
Övriga rörelseintäkter 383 64 368 
Summa 2 871 2 247 2 306 

 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 
 
Belopp i tkr 2018 08 31 2017 08 31 2016 08 31 
Personalkostnader 16 401 15 887 16 319 
Kostnader material 2 289 1 075 963 
Lokalhyror 1 328 1 330 1 467 
Tjänster 908 1 815 2 112 
Avskrivningar 1 516     
Skatter, avgifter och försäkringar 129 83 120 
Pensionskostnader 638 1 702 2 528 
Övriga kostnader       
Summa 23 209 21 892 23 509 

 
 
Not 3 
 
Avskrivningar  
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från 
anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna 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. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
Not 4 Kommunbidrag 
 
Belopp i tkr 2018 08 31 2017 08 31 2016 08 31 
Vingåkers kommun  5 832 4 848 4 785 
Katrineholms kommun  19 161 18 237 17 892 
Summa 24 993 23 085 22 677 

 

 

Not 5 Anläggningstillgångar 
Fastigheter Verksamhetsfastigheter 2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 

Belopp i tkr     
Bokfört ingående värde 14 221 14 221 14 203 14 203 
Årets anskaffningar  0 18 0 
Delsumma  14 221 14 221 14 203 
Ack avskrivning -3 261 --3 261 -2 820 -2 820 
Avskrivningar -294 -294 -441 -294 
Försäljning 0 0 0 0 
Summa fastigheter 13 927 10 665 10 960 11 089 

 
Inventarier Fordon Övriga 

inventarier 
   

Bokfört ing värde ink leasing 24 607 4 373 28 981 28 895 28 896 
Årets anskaffningar 18 528 546 293 122 
Delsumma   29 527 29 189 29 018 
Ack avskrivningar -11 322 -2 223 -13 545 -11 741 -11 741 
Avskrivningar ink leasing -971 -251 -1 222 -1 927 -1 264 
Utrangeringar             0 -86 -86 
Försäljning 0 0 0 0 0 
Summa inventarier 12 333 2 427 14 759 15 435 15 927 
Sa anläggningstillgångar   25 425 26 395 27 016 

 
 
 
Not 6 Fordringar 
 
Belopp i tkr 2018 08 31 2017 12 31 2017 08 31 
Kundfordringar 979 746 198 
Fordran moms 541 473 354 
Förutbetalda kostnader 1 483 24 0 
Skattekonto 0 -48 174 
Avräkningskonto KPA 88 82 104 
Upplupna intäkter 0 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 638 7 0 
Summa 3 729 1 283 830 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Not 7 Eget Kapital 
 
Belopp i tkr 2018 08 31 2017 12 31 2017 08 31 
Eget Kapital 7 108 6 549 6 550 
Därav projektmedel avsättning 955 955 954 
Årets avsättning 558 0 0 
Ianspråktagande av projektm. under året 0 0 0 
Summa projektmedel 1 513 955 954 
Årets resultat 4 647 558 1 478 
Summa Eget Kapital 11 754 7 108 8 028 

 

Not 8 Projektmedel 
 
Belopp i tkr 
 

 
2018-08-31 

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 0 247 250 3 
Släckmedelstillsats 0 37 36 -1 
Civil Insats Person 0 383 710 327 
Utbildning rökskydd 0 7 13 6 
Ej beslutade   0 233 233 
Summa avsättning 0 1 311 1 955 644 
     
Därav projektmedel avsättning/budget 1 955    
Avsättning år 2015 samt korrigering 310    
Avsättning år 2018 558    
Ack utfall 2017-12-31 -1 311    
Summa projektmedel 1 513    

 
Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

Belopp i tkr 2018 08 31 2017-12-31 2017-08-31 2016-08-31 
Förmånsbestämd ÅP 5 039 4 317 4 164 4 080 
Särskild avtalspension 12 269 13 674 13 899 12 544 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 0 
Särskild löneskatt 4 199 4 365 4 382 4 033 
Avsatt till pensioner 21 507 22 356 22 445 20 657 
Finansiella placeringar 0 0 0 0 
Återlånade medel 21 507 22 356 22 445 20 657 
Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft 
anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Avättning för pensioner enligt prognos maj 2018 

 
Belopp i tkr 

2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 2016-12-31 
Belopp i tkr     
Avsättningar för pensioner     
Ingående avsättning 22 356 22 033 22 033 18 844 
Pensionsutbetalningar -531 -1 085 -723 -188 
Nyintjänad pension 645 1 930 745 2 587 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 398 463 310 186 
Förändring löneskatt -166 63 80 623 
Övrigt  -1 195 -1 047 0 -19 
Summa avsättningar för pensioner 
inkl. löneskatt 21 507 22 356 22 445 22 033 
     
Aktualiseringsgrad 100%    
     
Specifikation-Avsatt till pensioner     
Särskild avtalspension 12 269 12 630 12 561 13 921 
Intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 5 039 4 317 4 163 3 810 
PA-KL Pensioner 0 1 044 1 339 0 
Summa  17 308 17 991 18 063 17 731 
Löneskatt 4 199 4 365 4 382 4 302 
Summa avsatt till pensioner 21 507 22 356 22 445 22 033 
Kommentar: Prognosen upprättades i maj 2018 och därför kan några poster vara 
justerade för perioden juni- augusti 2018. 

 

 
Not 10 Kortfristiga skulder 
 
Belopp i tkr 
 2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 2016-08-31 
Pens.skuld, individuella delen 616 876 585 564 
Löneskatt, individuella delen 149 213 142 137 
Semesterlöneskuld 1 226 1 484 1 144 1 482 
Komptidsskuld anställda 87 64 69 93 
Leverantörsskuld 2 104 2 671 839 436 
Skattekonto 0 0 0 395 
Momsskuld 137 27 30 19 
Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 82 124 50 765 
Sociala avgifter, källskatt 767 903 1 001 0 
Interimsskulder, automatkontering PO 9       
Interimsskuld kundreskontra och 
avstämning betalningar 212       
Övriga kortfristiga skulder -14 2 327 113 
Summa 5 375 6 364 4 187 4 004 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster 

 
Belopp i tkr 

2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 2016-08-31 
Förändring pensioner inkl utbet -683 260 333 1 459 
Löneskatt pensionsavsättning -166 63 80 354 
Återbetalning till konto för utbetalning     0 0 
Summa -849 323 413 1 813 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 19   Dnr 2018/ 
 
 
Förslag taxor 2018 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet antar förslaget för taxor och lämnar ärendet vidare till 
Direktionen för beslut.  

 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen beslutade 2012-03–01 att VRSs taxor ska regleras enligt KPI 
fr.o.m. 2012. Som basår har okt- 2010 använts.  

Behov finns nu att revidera dagens taxor både till belopp och 
uppräkningsmodell, samt även hur kostnad för utbildningar debiteras.  
Detta har gjort att taxan inte räknats upp för 2018 utan beloppen 2018 är 
desamma som gällde 2017 i väntan på att detta förslag arbetats fram. Vid 
framtagandet av nytt förslag har SKLs (Sveriges kommuner och landsting) 
mallar för Taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE använts. SKL föreslår 
att taxor räknas upp årligen genom PKV, Prisindex för kommunal verksamhet, 
med ett års eftersläpning. 

Om detta förslag till taxa 2018 beslutas innebär det alltså att förslaget räknas 
upp 1/1-2019 enligt PKV för oktober 2017 (3,4%). 

 
Beslutsunderlag 
Taxa VSR 2018 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 

 



TAXA FÖR TJÄNSTER 
VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 

 
 

Allmänt 
Direktionen beslutade 2018-xx-xx att VRSs taxor regleras enligt Prisindex för Kommunal 
Verksamhet, PKV, fr.o.m. 2019. Taxorna 2019 justeras 1 januari med PKV från oktober 2017. 
Därefter kommer taxorna att justeras 1 januari varje år med PKV från oktober med ett års 
eftersläpning för bättre exakthet. (I enlighet med SKLs rekommendation.) 

 
Minsta debiteringstid är en timme. Därutöver beräknas ersättning per påbörjad halvtimme. 

 
Utlåning av materiel och lokaler kan ske under förutsättning att det ej inverkar negativt på 
verksamhetens ordinarie arbetsuppgifter. Utlåning av materiel skall ske mot låneförbindelse. 

 
För utlånad, förstörd eller saknad materiel debiteras reparationskostnad eller fulla 
återanskaffningskostnaden + 20 %. 

 
Funktionsansvarig har rätt att i speciella fall medge undantag från denna taxa samt att debitera 
enligt särskild kostnadsredovisning, avsteg från taxan ska dokumenteras. Dokumentationen 
ska arkiveras. 

 
Samtliga priser anges exklusive moms. 

 
Påminnelseavgift utgår med 50 kronor. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 

 
 

  Anmärkning Pris 
1 Personal  

Personal under ordinarie arbetstid  Timpris 854  
Personal efter ordinarie arbetstid (övertid)  + 240 % 2 050  
2 Tillståndhantering 

Brandfarlig vara och Explosiv vara 
 

Se bilaga 1    
3 Tillsyn LSO och LBE 
 

   

Timersättning  Timpris 968 
4 Olycksutredning  

Timersättning  Timpris 1 292   
5 Sakkunnigutlåtande  

Kostnad per utfärdat utlåtande   1 292   
7 Extern utbildning  

Samtliga kurser enligt offert.    



TAXA FÖR TJÄNSTER 
VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 

 
 

9 Restvärdesräddning  

Debiteras enligt nationellt avtal upprättat 
med Försäkringsbranschens 
Restvärderäddning AB 

   

10 Hissnödläge  

Faktureras enligt kostnad personal samt 
fordon 

   

11 Sanering av vägar  

Debiteras enligt nationellt avtal upprättat 
med Försäkringsbranschens 
Restvärderäddning AB. Avtal finns med 
medlemskommunerna ang. kommunala 
vägar 

   

12 Sanering av järnväg  

Debiteras enligt nationellt avtal upprättat 
med Försäkringsbranschens 
Restvärderäddning AB 

   

13 Räddningssamverkan 
angränsade kommuner 

 

Debiteras enlig samverkansavtalen, 
självkostnadsprincipen gäller. 

   

14 Fordon endast tillsammans 
med VSR personal 

 

Tunga fordon  Timpris 1 336  
Lätta fordon  ” 1 096 
Båt  ” 1 215  

  



TAXA FÖR TJÄNSTER 
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15 Material  

Förbrukningsmaterial Själv- 
kostnadspris 

+ 20 %  

Brandpumpar klass 2 och 3 dygnspris  Dygnspris 727 
 Brandpump klass I  ” 423 

Länspump, el  ” 305 
Länspump, bensindriven  ” 364 
El aggregat, rökfläkt  ” 305 
Brandslang, samtliga dimensioner, inkl. 
slangvård 

 ” 59 

Handbrandsläckare (exklusive ev. 
omladdning) 

 ” 59 

Värmekamera inkl VSR personal  Timpris 1 215 
16 Övriga tjänster  

Flagglina  Fast pris 727 
Katt i träd  ” 727 
Gångbandstest  ” 305 
Bärhjälp åt medlemskommunerna  ” 1 336  
Luftfyllning/behållare  ” 100 
Avg. för kopior mm av 
allmän handling 0-9 sidor 

 ” Fritt 

fr o m 10:e sidan (per sida)  Styckpris 2 
Läsning av allmän handling på plats   0 
17 Lokaler  

Teorisal på övningsfältet  Heldag 1 215 
Teorisal på övningsfältet  Halvdag 727 
Övningsfältet inklusive teorisal och en 
person 

 Heldag 12 154  

Övningsfältet inklusive teorisal och en 
person 

 Halvdag 7 293 

18 Avgift för automatiskt brandlarm 
(Debitering samordnas av SOS-D. VSR förbehåller sig rätten att debitera 
avgift per timme vid särskilda fall). 

 

Årsavgift   1 500 
Startavgift   1 500 
Åtgärder i samband med onödigt larm.   5 500 
Avgift om ej anläggningsskötare 
nås vid larm 

  1 500 

 
 
Bilaga 1 till punkt 2 i ovanstående tabell 
Nedanstående taxor ska gälla som riktlinjer. I särskilda fall förbehåller sig VSR rätten att 
övergå till timtaxa 968 (870) SEK/h). 
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Typ av 
hantering/anläggning 

Indelning Avgift 

Bensinstation, automat  9 922 
Bensinstation med butik  12 584 
Lackeringsanläggning  6 292 

   
Hantering av brandfarlig vätska 
i cisterner 

1 cistern 6 292 

-ll- 2-4 cisterner 9 922 
-ll- 5 eller fler cisterner 12 584 

   
Lantbruk, 
mindre omfattning 

1-2 cisterner 6 292 

   
Hantering av brandfarlig vätska 
i lösa behållare 100 ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 1000  [L] 

4 114 

 1000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 4000  [L] 6 292 
 4000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 [L] 9 922 
   
Hantering av brandfarlig gas i 
cisterner 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 5000 [L] 

6 292 

-ll- 5000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 
40000  [L] 

9 922 

-ll- 40000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 [L] 12 584 
   
Hantering av brandfarlig gas i 
lösa behållare 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 250 [L] 

6 292 

-ll- 250 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 1000  [L] 7 502 
-ll- 1000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 4000  [L] 7 502 
-ll- 4000 < 𝑉𝑉𝑉𝑉 [L] 9 922 

   
Byte tillståndsinnehavare, 
brandfarlig vara 

 968 

Byte tillståndsinnehavare, 
explosiv vara 

 1 694 

   
Hantering, pyrotekniska 
varor 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 200 [kg] 

4 114 

 200 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 [kg] 6 292 
   
Hantering, 
övriga explosiva varor 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 60 [kg] 

4 114 

 60 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 500 [kg] 6 292 
 500 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 [kg] 9 922 
   
   
   



TAXA FÖR TJÄNSTER 
VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 

 
 

*Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 968 

**Större komplettering till 
gällande tillstånd 

 50 % av ordinarie 
avgift 

Avslag utan utredning  2 420 
Avslag med utredning  80 % av ordinarie 

avgift 
Administrativa åtgärder  968 

 

*Med mindre komplettering avses ett tillstånd som utökas med maximalt 50% av tidigare 
hanterad mängd och som inte medför betydande förändringar i hanteringen. 
**Med större komplettering avses utökning däröver eller där flera olika ämnen ska hanteras 
i kompletteringen. 

 
Taxan uppräknad och reviderad: 2018-08-24 
Taxan antagen av direktionen 2018-    -     
Taxan fastställd av kommunfullmäktige i 
Katrineholm 2018-   -    
Vingåker 2018-   -   
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Au § 20   Dnr 2018/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Information om personalläget i organisationen  
Räddningschef informerar om personalläget i VSR.  
 
Information om samverkan med andra räddningstjänster/högre ledning 
Förbundschefen informerar om eventuell samverkan med andra 
räddningstjänster.  
 
Information om VSRs arbete i samband med ny brandstation 
Förbundschefen informerar om hur arbetet fortlöper. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
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