
 
 

 
 

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

Datum 
2018-05-22 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionen – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 30 maj kl 17.30-20.00 

OBS! Korv med bröd serveras från 17.00 
 
Plats: Brandstationen i Katrineholm.  
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport 
2. Budgetförutsättningar/information från medlemssamrådet 
3. Intern kontroll 2018  
4. Revisionsrapport från PwC angående årsredovisningen 
5. Revisionsrapport – Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 
6. Scenariobaserad tillsyn LSO 
7. Samverkan förstärkning RTÖG/VSR 
8. Delegationsärenden 

 
Informationsärenden 

9. Information från verksamheten:     
• Information om personalläget i organisationen  
• Information om arbetet kring ny brandstation 
• Arbetet kring utökat förbund 

 
 

Välkomna! 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2018-05-30 12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 9   Dnr 2018/18:4 
   
 
Ekonomirapport 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Efter tre månader har VSR ett nettoresultat om 503 tkr. Det beror främst på att 
det saknas en del större kostnader i utfallet, exempelvis bygglov för övningsfältet 
Flamman saknas än så länge faktura för. Även budget för tex. utbildning och 
hälsoundersökningar kommer att användas senare under året men påverkar till det 
positiva resultatet i dagsläget.  
Prognostiserat resultat för hela 2018 är enligt budget, 4 tkr, i dagsläget finns inget 
som pekar på annat.  
 

  Utfall 
januari- 
april 

Budget 
januari-
april 

Avvikelse 
 

Årsbudget Prognos för 
helåret 

Avvikelse 

INTÄKTER 13 382 142 13 533 372 -151 230 
 

40 592 000 40 592 000 0 
Personal -9 705 155 -9 704 966 -189 

 
-29 109 096 -29 109 096 0 

Hyra -660 036 -781 490 121 454 
 

-2 344 000 -2 344 000 0 
Övriga kostnader -2 512 652 -3 045 576 532 923 

 
-9 134 916 -9 134 916 0 

SUMMA 
KOSTNADER 

-12 877 843 -13 532 032 654 188 
 

-40 588 012 -40 588 012 0 
        
RESULTAT 504 299 1 340 502 958 

 
3 988 3 988 0 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport från Visma 
_____ 

 
Expediering 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Jan 18 

VSR 

DI 

20180516 14:26:34 

Redovisning Budget 
ack ack 

- April 18 Jan 18 - April 18 
13 382 142 13 533 372 

-9 705 155 -9 704 966 

-660 036 -781 490 

-2 512 652 -3 045 576 

-12 877 843 -13 532 031 

504 299 1 341 

8 
2 (2) 

Avv:Lkelse Årsbudget 
- - ·---··--. ~----

Avvikelse' 
ack mot årsbudget 

-151 230 40 592 000 -27 209 858 

-189 -29 109 096 19 403 941 

121 454 -2 344 000 1 683 964 

532 923 -9 134 916 6 622 264 

654 189 -40 588 012 27 710 169 

502 958 3 988 500 311 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text Jan 18 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Direktion, förbundschef, funktionsansvariga 

DI 1 

20180516 14:29:19 
----

Redovisning Budget Avvikelse 
ack ack ack 

- April 18 Jan 18 - April 18 
12 235 378 12 320 129 -84 751 

-1 989 089 -1 761 646 -227 444 

-805 709 -785 190 -20 519 

-2 794 798 -2 546 836 -247 962 

9 440 580 9 773 293 -332 713 

e 
2 (2) 

Arsbud.get Avvikelse 
mot årsbudget 

36 953 000 -24 717 622 

-5 283 888 3 294 799 

-2 355 102 1 549 393 

-7 638 990 4 844 191 

29 314 010 -19 873 431 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Jan 

Funktion administration 

DI 2 

20180516 14:31:20 

Redovisning Budget 
ack ack 

18 - April 18 Jan 18 - April 18 
1 0 

-172 947 -184 989 

-656 612 -764 820 

-484 968 -719 062 

-1 314 527 -1 668 870 

-1 314 526 -1 668 870 

2 (2) 

Avvikelse .Årsbudget 
·-·----- ----·· ··~ 

Avvikelse 
ack mot årsbudget 

1 0 1 

12 042 -554 856 381 909 

108 208 -2 294 000 1 637 388 

234 094 -2 156 754 1 671 786 

354 343 -5 005 610 3 691 083 

354 344 -5 005 610 3 691 083 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Jan 18 

Funktion räddning 

DI 3 

20180516 14:32:17 

Redovisning- Budget 
ack ack 

- April 18 Jan 18 - April 18 
518 069 453 424 

-6 782 825 -6 989 250 

-3 424 -16 670 

-465 530 -658 639 

-7 251 779 -7 664 559 

-6 733 711 -7 211 135 

2 (2) 

Aw:i.1ceise Arsbudget Avvikelse 
ack mot årsbudget 

64 645 1 360 000 -841 932 

206 425 -20 963 565 14 180 739 

13 246 -50 000 46 576 

193 109 -1 975 534 1 510 004 

412 780 -22 989 099 15 737 320 

477 424 -21 629 099 14 895 388 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Funktion förebyggande 

DI 4 

20180516 14:33:16 

Redovisning 
ack 

Jan 18 - April 18 
311 564 

-392 540 

-9 069 

-401 609 

-90 045 

Budget 
ack 

Jan 18 - April 18 
209 709 

-406 825 

-25 849 

-432 674 

-222 964 

11.vir:L1ceise 
ack 

101 855 

14 284 

16 781 

31 065 

132 920 

2 (2) 

.Årsbudget 
-- -----··--·--·-· 

Avvikelse 
mot årsbudget 

629 000 -317 436 

-1 220 234 827 694 

-77 531 68 463 

-1 297 765 896 156 

-668 765 578 720 



Internt företag: DNINGSTJÄNSTEN VSR 

Beställd av: Johanna Gustafsson 

Text 
Intäkter 

Personal 

Hyra 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

Funktion utbildning 

DI 5 

20180516 14:34:13 

Redovisning 
ack 

Jan 18 - April 18 
317 131 

-367 753 

-32 891 

-400 644 

-83 513 

Budget 
ack 

Jan 18 - April 18 
550 110 

-362 257 

-59 343 

-421 600 

128 510 

Avvikelse 
ack 

-232 979 

-5 496 

26 452 

20 956 

-212 023 

8 
2 (2) 

. Arsbudget Avvikelse 
mot årsbudget 

1 650 000 -1 332 869 

-1 086 554 718 801 

-177 995 145 105 

-1 264 549 863 905 

385 451 -468 964 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 10   Dnr 2018/19:1 
   
 
Budgetförutsättningar/information från 
medlemssamrådet 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår direktionen att utifrån medlemssamrådets riktlinjer ge 
förbundschef i uppdrag att börja planera budget 2019. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Anette Lundin, berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar 
inför 2019 och övrig information om vad som sas på medlemssamrådet 9 april.  
 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från medlemssamråd VSR den 9 april 2018. 
_____ 
 
Expediering 
 

 



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

1 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2018-04-09  

 
 

Vår handläggare   
Karin Nordén   

 
 
 
Minnesanteckningar från medlemssamråd VSR den 
9 april 2018 
Närvarande 
Göran Dahlström, Katrineholms kommun 
Lars Härnström, Katrineholms kommun 
Sari Eriksson, Katrineholms kommun 
Karin Nordén, Katrineholms kommun 
Anette Lundin, VSR 
Håkan Persson, VSR  
Marie-Louise Karlsson, VSR 
Johanna Gustafsson VSR 
Ralf Hedin, Vingåkers kommun 
Elin Höghielm, Vingåkers kommun 
Anneli Bengtsson, Vingåkers kommun 
Mattias Gårdholt, VSR 
 
Tid 
Den 9 april 2018, klockan 15.00-16.30 
 
Plats 
Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholm 
 
Mötets öppnande 
Håkan Persson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 
Anette Lundin informerar kort om året som har gått med information kring: 
- Inledande samtal kring högre ledning 
- Förändrad utryckningsorganisation 
- Arbete inför ny station 
- Kvalitetssäkring av daglig verksamhet, internkontrollplan, investeringsplan mm 
- Diskussioner kring utökat förbund 

 
Förstärkning av VSR:s förebyggande arbete 
Anette Lundin informerar om förebyggande arbetet, enligt utskickat underlag. 
- Informationsinsatser ger effekt – räddar liv och egendom 
- I handlingsprogrammet anges att förebyggande arbete ska prioriteras 

 
Mattias Gårdholt informerar om likvärdigt skydd, men inte lika. VSR:s verksamhet 
behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig. 
 



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

2 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2018-04-09  

 
 

Kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Anette Lundin informerar om personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete en-
ligt utskickat underlag. Det handlar om att säkra deras arbete med personalfrågor ge-
nerellt men framförallt mot SAM arbetet. VSR bedriver komplex verksamhet med 
mycket risker knutna till sig. De har undersökt möjlighet att samordna en tjänst med 
KFAB. Diskussioner förs om det går att samverka mellan kommunerna i detta.  
 
Investeringsplan 
Johanna Gustafsson informerar om investeringsplan 2018-2027. 
- Investeringsbehoven stora under de närmsta åren, b la nya tunga fordon som är 

stora kostnader 
- Kommer att påverka kostnaden för avskrivningar, kostnaderna kommer att öka 

successivt från år 2019 till år 2025 
 
Friskvårdsbidrag 
Johanna Gustafsson informerar om äskande av friskvårdsbidrag á 1000 kr/medarbe-
tare för att värna om vår personal och dess hälsa och likvärdigt med medlemskommu-
nernas personal. 
 
Utökad drift 
Anette Lundin informerar om ökade driftskostnader pga. ny teknik som leder till 
högre kostnader i form av service och underhåll. Ökad drift för leasing av bil gäller 
utbyte av en äldre tidigare avskriven bil som behöver bytas ut. KPI har ökat under 
2016-2017 framförallt prisökningar på t.ex. drift av fordon, som är ett område som 
påverkar VSR i hög grad. 

 
Högre ledning 
Mattias Gårdholt informerar om högre ledning och hur det skulle kunna se ut, enligt 
utskickat underlag. Vidare informerar han om utredningen SKL gjort. Förslag är att 
hjälporgan ansvarar för att bedöma och prioritera i larmbehandlingen och detta ställer 
krav på kompetens i hjälporganen. VSR arbetar med alternativ gällande högre led-
ning. Viktigt vänta med Flens ställningstagande i detta och tidigast att gå på med 
detta är april 2019. Inget avtal får tecknas innan ärendet med Flen är avgjort. Inga be-
slut fattas då samarbetet med Flen pågår. Ökad samverkan med Finspång är ett önske-
mål.  
 
Behov i räddningstjänstorganisationen, RIB 
Mattias Gårdholt berättar om behov i räddningstjänsten enligt utskickat material. En 
utredning är gjord av Länsstyrelsen där de framställer i sitt yttrande vikten av att man 
utifrån gällande riskbild över förbundets geografiska yta har en bibehållen förmåga 
till en snabb och effektiv räddningsinsats. Gårdholt presenterar två alternativ för 
detta. 
 



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

3 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2018-04-09  

 
 

Pensionsavsättningar 
Johanna Gustafsson berättar att pensionskostnaderna står för nästan 10 % av förbun-
dets nettobudget och att mindre justeringar i prognosen från KPA påverkar årets utfall 
väldigt mycket. VSR föreslår att såväl underskott som överskott av pensionskostna-
derna regleras av medlemskommunerna via justering av medlemsbidraget vid årets 
slut. 
 
 
ÄSKAD BUDGET 2019 (tkr) 
Budget 2018    36 498 
 
Hyresökning ny brandstation  3680 
Löneökningar 2,5 %   747 
Förstärkning föreb. arb   867 
Kvalitetssäkra personalfrågor och SAM  381 
Ökad budget avskr.   223 
Friskvårdsbidrag   35 
Utökning driftbudget   317 
Högre ledning   80 
Behov i räddningstjänstorg, RIB  694 
 
Summa budget 2019   45 492 
 
Behov i räddningstjänstorganisationen, heltid 5 028 
 
 
Diskussioner och överläggning förs och beslut tas enligt nedanstående: 
- Hyresökning brandstation finns tillskjutet i båda kommunernas budget 
- Löneökning 2,5% ok.  
- Friskvårdsbidrag ok.  
- Högre ledning – fortsätta med diskussionerna. Inte teckna avtal innan oktober och 

invänta besked från Flen. 
- Hantera pensionsavsättningar, detta kan hanteras i bokslutet på VSR. 

.  
Nästa möte 
Marie-Louise Karlsson informerar att det finns möjlighet att delta i direktionsmöte för 
samtliga.  
 
Nästa möte 22 oktober kl. 14.00-16.00. Återkommer om plats, eventuellt nya brand-
stationen. 
 
Vid anteckningarna 
 
Karin Nordén 
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Dir § 11   Dnr 2018/ 
   
 
Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen till 
handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt de rekommendationer 
som Förbundschef fått från den auktoriserade revisorns tillsynsbesök. 
Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag 
 
Beslutsunderlag 

1. Utredning och lärande av insatser 
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR 
3. Bemanning RiB-organisationen 
4. Remisshantering 
5. Nytt ekonomisystem 
6. Kvalitetssäkring av instruktörer 

_____ 
 
Expediering 
 
  



Antagen av direktionen 2017-12-06 
 

1 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst  
 
 
Internkontrollplan för 2018 
 
 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 
       
1)  
Utredning och 
lärande av insatser 

Fungerande rutin för 
uppföljning av insats 
Kontroll mot insatser att 
antagen rutin efterlevs. 
 

Ansvarig för 
kvalitetsgranskning 
av insatsrapporterna 

2 ggr/år Granskning och 
kvalitetskontroll av 
samtliga 
insatsrapporter 

Förbundschef C3=9 

       
2) 
Uppföljning av 
övningsverksamhet 
inom VSR 

Fungerande rutiner och 
genomförande 
Kontroll att personalen 
deltar i övning enligt 
övningsschema och 
handlingsprogram samt 
genomför lagstadgard 
övning.  

Funktionsansvarig 
Räddning 

2 ggr/år  Rapportering i Core 
av samtliga 
genomförda 
övningar 

Förbundschef C3=9 

       
3) 
Bemanning RiB-
organisationen 

Rätt bemanning enligt 
beredskapsschema. 
 

Funktionsansvarig 
Räddning/Chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig kontroll 
av tjänstgöringslistor 

Förbundschef D2=8 

       
4) Remisshantering Ej besvarade remisser 

Antal ej besvarade 
remisser inom angiven 
svarstid för funktion 
förebyggande 

Funktionsansvarig 
Förebyggande 
 
 

2 ggr/år Kontinuerlig logg av 
inkomna/besvarade 
remisser 

Förbundschef  C3=9 



Antagen av direktionen 2017-12-06 
 

2 
 

       
5) 
Nytt ekonomisystem 

Fungerande rutiner för 
säkerställande av god 
ekonomisk hushållning 
 
Kontroll att rutiner 
efterlevs och fungerar 
utifrån ny kodplan. 

Funktionsansvarig 
administration. 

2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef  4C=12 

       
6) 
Kvalitetssäkring av 
instruktörer 
 

Fungerande 
kvalitetssäkring 
Kontroll att instruktörer 
har rätt utbildning och att 
uppdaterat 
utbildningsmaterial 
används.        

Funktionsansvarig 
Utbildning 
 
 

2 ggr/år Löpande kontroller 
av kompetens och 
utbildningsmaterial 

Förbundschef  C2=6 

       
 
Tillägg; frekvensen ovan kompletteras med viss rapportering i del- och årsredovisning. 
 
  



Antagen av direktionen 2017-12-06 
 

3 
 

 
Värdering av väsentlighetsgraden och prioritering av kontrollområden 
Framtagna presumtiva riskområden har värderats och prioriterats enligt följande matris. 
 

Konsekvens  
D- Allvarlig 4 8 12 16 
C- Kännbar 3 6 9 12 
B- Lindrig 2 4 6 8 
A-Försumbar 1 2 3 4 
Sannolikhet 1- Osannolik 2- Mindre 

sannolik 
3- Möjlig 4- Sannolik 

 
Konsekvens 
4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 
3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer 
2: Uppfattas som liten av berörda personer 
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer 
 
Sannolikhet 
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
3: Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå 
2: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 
 
Värderingen har beaktat tre perspektiv; Medborgaren, VSR som helhet samt den anställde. 



INTERN KONTROLL 2018 
 

 
 
 

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

KONTROLLOMRÅDE 

Utredning och lärande av insatser 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

Utredning och 
lärande av 
insatser 

Kontroll mot 
insatser att 
antagen rutin 
efterlevs. 

 

Ansvarig 
för 
kvalitetsgr
anskning 
av 
insatsrapp
orterna 

2 ggr/år Granskning 
och 
kvalitetskontr
oll av samtliga 
insatsrapport
er 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 
Enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778 skall samtliga insatser som klassas som Räddningstjänst 
utredas. Utöver detta finns i VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 ett mål gällande 10st ”utökade 
undersökningar”. 
De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande 
undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor 
som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad 
undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade 
områdena nedan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad 
undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller 
genom att ta hjälp av externa resurser. 

Prioriterade olycksområden  

- Alla dödsolyckor (gäller ej suicid)  
- Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader  
- Bostadsbränder  
- Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljö konsekvenser eller kunnat få stor inverkan/kostnad 

för samhället  
- Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samhällsperspektiv  
- De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid  
- Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera.  

 

Risk och väsentlighet 
Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete samt ett lagkrav enligt  
Lag om skydd mot olyckor 2003:778. Utredningarna och undersökningarna ger ett underlag för att 
finna olyckstrender i samhället som kan ligga till grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet 
enligt VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 är att utföra minst 10 stycken utökade utredningar/år. 



INTERN KONTROLL 2018 
 

 
 
 

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

Kontrollpunkten visar upp både om målet är uppfyllt samt om det är rimligt satt utifrån vår 
larmfrekvens/typ av olyckor.  
 
Kontrollmetod 
Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de 
prioriterade områden som nämns ovan. Därefter kontrolleras med enheten för utredning och 
lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. 

Utfall och Analys 
Rutinen gällande ”Grundläggande undersökning” efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs 
efter samtliga insatser.  

Vid kontrolltillfälle 1 konstaterar ansvarig för kontroll av insatsrapport att det föreligger behov av 
utökad utredning vid två larmtillfällen, utredning har endast skett vid ett tillfälle. 
Vad gäller målet gällande 10st utökade utredningar per år måste detta ses över hela året. 
 

Gällande ”utökad undersökning” Första halvåret 2018 – se Bilaga A. 
Gällande ”utökad undersökning” Andra halvåret 2018 – Se Bilaga B 

 

BILAGA A – Halvårskontroll 1, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 
utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

30 2018-01-15 Allvarlig trafikolycka Nej 
97 2018-02-18 Allvarlig trafikolycka Ja 
142 2018-03-01 Allvarlig trafikolycka Ja 
    

 

BILAGA B – Halvårskontroll 2, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 
utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 
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Intern kontroll övningstimmar RIB  

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Uppföljning av 
övningsverksamhet 
inom VSR 

Kontroll att personalen 
deltar i övning enligt 
övningsschema och 
handlingsprogram samt 
genomför lagstadgard 
övning.  

Funktionsansva
rig 

Räddning 

2 ggr/år  Rapporterin
g i Core av 
samtliga 
genomförda 
övningar 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 

RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. 

Risk och väsentlighet 

VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. Inom VSR finns 
ett kompetensdokument som belyser kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan.  

Kontrollmetod 

Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Core Personal.  

Utfall och analys 

Redovisas i tabell nedan. Generellt sätt ser det mycket bra ut gällande övningstimmar på RIB personal inom förbundet. Under 2017 ökade den totala 
övningstiden för RiB med 650 timmar från 1784 (2016) till 2434 (2017). Dock är det enstaka personer som övar för lite. 
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Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall 

Chef RiB kontaktar stationsansvarig gällande dessa personer. En handlingsplan för övningsnärvaro på RIB personal har tagits fram. För att vi ska ha en god 
förmåga att kunna hantera uppkomna händelser inom Västra Sörmland Räddningstjänst, skall personal på RIB öva minst 50 timmar per år, att bara mäta tid 
är inte ett optimalt sätt att säkerställa kompetensen på vår personal. Övar man så ökar möjligheten till en breddad kompetens och utveckling, för att även 
mäta kvalitet på övningen bör feedback återsändas övningsansvarig vid alla övningstillfällen. För att ytterligare säkerställa kompetensen kommer det under 
2018 kompletteras ett interaktivt kunskapsprov från MSB för personal som arbetar i rollen som FIP/Arbetsledare, detta prov gör idag 
Styrkeledare/Insatsledare/RCB.  

 

Tidsperiod Station Antal personal Övningstimmar 
enligt plan 

Genomförda 
övningstimmar 

Avvikelser 
+ och -  

1/1  – 30/4 -18 Björkvik 10 167 174 ok 
” Julita 6 100 103 ok 
” Vingåker 11 183 216 ok 
” Högsjö 5 83 140 ok 
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KONTROLLOMRÅDE 

Bemanning RiB-organisationen 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

Bemanning RiB-
organisationen 

Rätt 
bemanning 
enligt 
beredskapssch
ema. 

 

Funktions
ansvarig 
Räddning/
Chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig 
kontroll av 
tjänstgöringsl
istor 

Förbundschef D2=8 

 

Befintlig rutin 

Vid avvikelser från beredskapsschemat rapporteras detta i ett Exceldokument under funktion 
räddning. RCB skall också meddelas vid dessa händelser. 

Kontrollmetod 

Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor.  

Utfall 

Se tabell nedan 

Slutsats 

Ingen avvikelse har påverkat verksamheten eller tredje person på ett negativt sätt. 
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Avvikelser i RIB-beredskap 2018
Västra Sörmlands Räddningstjänst

G:\Funktion räddning\RIB
Datum Station Orsak Starttid Sluttid Avvikelse Bemanning Täckande stn.

2018-01-10 241-2900 Annat arbete/VSR 7:00 21:00 FIP 0 241-2700
2018-01-27 241-2700 Okänd anledning 9:00 17:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900
2018-02-11 241-2700 Okänd anledning 5:30 19:00 RDL 1FIP+2Bm
2018-02-17 241-2000 Jobb Huvudarbetsgivare 15:00 22:00 Bm 1Bm
2018-02-18 241-2000 Jobb Huvudarbetsgivare 12:00 16:00 Bm 1Bm
2018-02-28 241-2900 Annan verksamhet 17:00 20:00 FIP 0
2018-03-07 241-2000 Sjukdom 6:00 14:00 Bm 1Bm
2018-03-15 241-2600 Okänd anledning 17:00 18:00 FIP 0
2018-04-13 241-2700 Sjukdom 7:45 12:00 FIP 2Bm 241-2900
2018-04-30 241-2700 Annat arbete/VSR 6:00 18:30 FIP 3Bm 241-2900
2018-05-01 241-2700 Annat arbete/VSR 12:30 18:30 FIP 2Bm 241-2900
2018-05-03 241-2600 Okänd anledning 13:30 16:00 FIP 0
2018-05-10 241-2700 Annat arbete/VSR 8:00 15:00 Ch 1FIP+2Bm
2018-05-14 241-2700 Sjukdom 6:00 10:00 Bm 1FIP+1Bm
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

5) Nytt 
ekonomi-
system 

Fungerande 
rutiner för 
säkerställande 
av god 
ekonomisk 
hushållning. 

Kontroll att 
rutiner efterlevs 
och fungerar 
utifrån ny 
kodplan. 

Funktions-
ansvarig 
administration 

2 ggr /år Löpande 
kontroller. 

Förbundschef C4 = 12 

 

Befintlig rutin 

Befintliga rutiner är gjorda utifrån gamla ekonomisystemet. Pågående arbete att se över rutiner så 
att de fungerar i nytt system och med nytt arbetssätt.  

Kontrollmetod 

Stickprov i redovisningen, utförs av ekonom. Inkomna fakturor och tillhörande 
rekvisitioner/beställningsunderlag stäms av mot budget för att säkerställa att kostnaden konteras på 
rätt konto och ansvar. Stickprov att rätt motpart väljs. Stickprov att rätt underlag finns vid 
fakturering. 

Utfall 

Arbetet med att ta fram nya rutiner samt se över befintliga följer planeringen. Mer sköts av VSR på 
plats vilket även det påverkar vilka nya rutiner som måste tas fram av oss. Bland annat kontrolleras 
redovisningen av ekonom på VSR och delar rättas direkt, istället för att be ekonom i Vingåker att göra 
rättningen.  

Rutiner för fakturascanning och upplägg av nya leverantörer är uppdaterade och fungerar bra.  

Stickprov i redovisningen: en del felaktigheter har hittats, tex. fel konto använt samt fel periodisering. 
Det som hittats har rättats av ekonom på VSR.  

Felaktigheter i budget som upptäcks noteras och kommer att justeras till 2019.  

Slutsats 

Arbetet går enligt plan. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

Remiss- 
hantering 

Ej besvarade 
remisser 

Antal ej 
besvarade 
remisser inom 
angiven 
svarstid för 
funktion 
förebyggande  

 

Funktionsa
nsvarig 

Förebygga
nde 

 

2 ggr /år Kontinuerlig 
logg av 
inkomna/besv
arade 
remisser 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 

Inkomna remisser från andra myndigheter läggs upp i Core med slutdatum. 

Kontrollmetod 

Antal inkomna remisser räknas för den aktuella perioden och kontrolleras sedan att remissen har 
besvarats senast den tid som angetts som slutdatum. 

Utfall 

En remiss har besvarats försent under perioden 1 jan – 2 maj 2018. 

Remissen var ett planärende med dnr: 299.2018.00232.9544. 

Slutsats 

Av de 32 remisser som inkom VSR under perioden besvarades 1 remiss en dag försent. Berörd 
myndighet kontaktades av handläggaren samma dag som slutdatumet var och meddelade att 
remissvaret inkommer dagen där på, vilket var helt ok från remitterande myndighet. 

Slutsatsen är att VSR har bra kontroll över inkomna remisser och att befintliga rutiner fungerar bra, 
men kan förbättras ytterligare. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

6) 
Kvalitetssäkring 
av instruktörer 

 

Fungerande 
kvalitetssäkring 

Kontroll att 
instruktörer har 
rätt utbildning 
och att 
uppdaterat 
utbildningsmater
ial används.        

Funktionsa
nsvarig 
Utbildning 

 

2 ggr /år Löpande 
kontroller av 
kompetens och 
utbildningsmat
erial 

Förbundschef C2=6 

 

Befintlig rutin 

Kvalitetssäkring av instruktörer 
 
Nya instruktörer  
Steg 1. 
Varje instruktör genomgår en grundläggande utbildning och genomgång av utbildningsmaterial. 
Steg 2. 
Ny instruktör genomför en utbildning när erfaren instruktör medverkar. 
Steg 3. 
Muntlig uppföljning med ny instruktör med genomgång av utvärdering från deltagare. 
 
Befintliga instruktörer 
Medverkan på hela eller del av utbildning av PG eller JH minst 1 ggr/år. 

Instruktörsträffar 2 ggr/år. 

Utvärdering från kursdeltagare. 

Uppdatering av utbildningsmaterial 

Praktiskt material som brandgivare, HLR-dockor mm kontrolleras övergripande 1 gång per år under 
sommarperioden. Då sker även en inventering av material för underlag till ev köp av nytt material 
som underlag för budget kommande år. 
Kontinuerligt sker givetvis en löpande översyn under hela året. 
 
Undervisningsmaterial som powerpoint och annat presentationsmaterial anpassas löpande efter 
kundens behov. 
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Kontrollmetod 

Instruktörer 

Se ovan. 

Utbildningsmaterial 

Okulär och funktionskontroll av allt material. 

Utfall 

Instruktörer 

I de fall utvärdering genomförts av kursdeltagare har resultatet generellt legat på 4-5 i en femgradig 
skala. Målet är att alla utbildningar ska utvärderas men där är vi ännu inte. 

Vid tillfällen då kontroller genomförts vid utbildningar har dessa genomförts på ett professionellt 
sätt. 

Utbildningsmaterial 

Material slits och en hel del underhåll krävs. De brandgivare vi har idag börjar bli slitna och rent 
arbetsmiljömässigt är de tungarbetade.  

Presentationsmaterial som används har fungerat väl. 

Slutsats 

Instruktörer 

Utbildningsverksamheten fungerar bra med kunniga och engagerade instruktörer som uppskattas av 
våra kunder. 

Utbildningsmaterial 

Behov föreligger av inköp av brandgivare som är mer lättarbetad. 

De nyinköp som gjordes föregående år i form av en digital ”släckTV” är mycket bra och det går att 
öva i verksamheternas befintliga lokaler. Nackdelen är att inte ger den känsla av värme och reality 
fullt ut som när man släcker med ”riktig” släckare.  

Presentationsmaterial som använts har till stor del tillhandahållits från Brandskyddsföreningen samt 
från HLR-rådet. Dessa har fungerat väl och upplevs som väl anpassade till de utbildningar som 
genomförts. 
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1. Sammanfathting 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets resul
tat uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något un
derskott från tidigare år att täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från 
tidigare år i sin balanskravsutredning det har inte skett i år. 

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella 
mål som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som god då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har 
uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i 
måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 

Bakgrund 2.1. 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. Detta gäller även kommunalförbund. 

Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo
visningens upprättande. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:1) 
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta 
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att be
döma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra 
än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbun
dets personal. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". 
Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisions
plan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och gransk
ning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2018-02-13. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-02-28. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller. 

Revisionsl,riterier 
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 12 kap 1 § 

KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. 
3.1. 

Granskningsresultat 

Verksamhetens uifall,finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas ut
vecklas under de närmaste åren redovisas inte i förvaltningsberättelsen. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild 
av förbundets verksamhet. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta 
framgår i förbundets förvaltningsberättelse. Det finns mål kopplade till god eko
nomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som in
träffat under.och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhets
område. Vi ser dock inga händelser som hänt efter årets utgång redovisade. 

Förväntad utveckling 
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecldingen 
inom olika verksamheter. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av tabeller och verbal information. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisning och finansiering av det totala 
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Det finns inga personer med särskild avtalspens
ion och visstidspension utöver att brandmän har särskilt avtal för personer med 
beredskap. 

4 av 8 
PwC 



3.1.1. 2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. Inga större investeringar har genomförts under 2017, utfallet 
uppgick till 311 tkr att jämföra med budgeterade 3 171 tkr. Avvikelsen förklaras av 
att avsatta medel för ny brandstation inte nyttjades under 2017. 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till medlemskommunernas fullmäktiges budget. Korta kom
mentarer lämnas till avvikelser. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet 
efter balanskravsjustering uppgår till 558 tkr. Det finns inget underskott från tidi
gare år att täcka. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
3.1.3.1. Bedömning och iakttagelser 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som med
lemskommunerna beslutat ska gälla för perioden 2016-2019. 

Finansiellt mål, fastställda av di- Utfall 2017-12-31 Måluppfyllelse, förbun-
rektionen för perioden 2016-2019 dets bedömning 

VSR ska ha ett positivt årligt resultat. Utfallet är 558 tkr Målet är uppfyllt. 

Reinvesteringar ska ske med förbundets Målet är uppfyllt 
egnamedel 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god, då de finansiella målen är 
uppfyllda. 
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De mål för god ekonomisk hushållning som finns för verksamheten och som redovi
sas i årsredovisningen är 

Mål för verksamheten, fastställda av Måluppfyllelse, förbundets bedöm-
direktionen för perioden 2016-2019 ning i delårsrapporten 

VSR har uppdrag att fortlöpande se över Förbundet bedömer att målet är delvis 
och anpassa organisationen så att den på uppfyllt 
bästa sätt stödjer medlemskommunernas 
intentioner för räddningstjänstverksamhet, 
säkerställer en långsiktig effektiv verksam-
het samt möter framtidens krav. 

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. 
och därigenom bidra till att medlems-
kommunerna är trygga och säkra att leva 
och verka i. Arbetet ska vara olycksföre-
byggande där män, kvinnor, flickor och 
pojkars säkerhet står i centrum. 

Antalet personer som skadas eller om- Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. 
kommer i olyckor, som föranleder rädd-
ningsinsats, ska minska över tid. 

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt- Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. 
ningar för att utveckla samverkan med 
andra kommuner i syfte att öka verksam-
hetens effektivitet och kvalite samt uppnå 
ökad trygghet och säkerhet för medlems-
kommunernas invånare. 

Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. 
om olycksförebyggande och olyckshantera-
ande åtgärder om olyckor, som kan föran-
leda räddningsinsats, ska kontinuerligt 
öka. 

VSR's eller som samverkansavtal annan Förbundet bedömer att målet är delvis 
räddningstjänst, första enhet ska vara uppfyllt. 
framme vid 100 procent av alla olyckor 
inom den tid som anges i handlingspro-
grammets förmågekarta. 

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyll- Förbundet bedömer att målet inte är 
ler kriterierna för räddningstjänst enligt uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick 
LSO ska en första insats ske av enskilda. till 40 procent. 

Förbundet har i årsredovisningen med hjälp av olika diagram redovisat och utvär
derat hur verksamhetsmålen har uppnåtts. 
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Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsmålens upp
fyllelse som god då fyra mål är uppfyllda, två är delvis uppfyllda och endast ett inte 
är uppfyllt. 

3.2. 
3 .2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Redovisning i tkr Utfall Budget Resultat 

2017 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 3 646 4 002 4 428 
Verksamhetens kostnader -34 939 -35 590 -36 235 
Avskrivningar -2 454 -2 520 -2 249 

Verksamhetens nettokostnader -33 747 -34108 -34 057 

Kommunbidrag 34 627 34 627 34 015 
Finansiella intäkter 0 7 
Finansiella kostnader -322 -515 -246 

Årets resultat efter finansiellt 
558 4 -281 

netto 

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 KP A, samt att kostnader i samband 
med flytt av brandstation inte varit aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i 
slutet av 2018. 

3.2 .2 . Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräcldiga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcldig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 
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3.2.3. Kassa.flödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. 

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis
ningen. Raden om avsättning för projekt ingår inte i summeringen och ska inte vara 
med. 

Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 

2018-03-05 

Rebecka Hansson 
Projektledare/Uppdragsledare 

PwC 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisorernas redogörelse för år 2017 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommu
nallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamhet
en sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskap
erna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Delårsrapport 2017 (Bilaga 2) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets 
delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett und_erlag för sin be
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige har fastställt. 
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas 
kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är 1 478 tkr (-81tkr), vilket är 1 559 tla bättre än motsvarande period fö
regående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 4 tkr. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport: 

• Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att delårsrapporten i 
allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Förbundets ekonomiska resultat på och ställning per 2017-08-31 i allt väsentligt är rättvi
sande. 

• Vi bedömer att det finansiella målet om resultatet har uppnåtts under perioden samt att 

det prognostiserade resultatet per helår är förenligt med de finansiella målet direktionen 
beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvär

deras förrän i årsredovisningen. 

• Vi instämmer i förbundets bedömning att två av verksamhetsmålen har uppfyllts, tre del

vis har uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyl
lelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte heller kan uttala oss om detta. 



Granskning av tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 3) 
Syftet med genomförd granskning är att bedöma om förbundet bedriver en ändamålsenlig till
ståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor. 

Vi bedömer att kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av 
brandfarliga och explosiva varor. 

Vår bedömning är att medlemskommunerna i beslut tydligt har angett vilka utav kommunernas 
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. I delegationsordningen framgår tydligt vilka beslutan
derätter som delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en bedömning av 
kompetens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den personliga delegat
ionen kan ändras över tiden. 

Det finns en ändamålsenlig rutin som för varje år fastställer avgifter och taxor. Det finns ingen 
beskriven koppling till säkerställandet av självkostnadsprincipen och full kostnadstäckning. 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för tillstånds
prövningen av brandfarliga och explosiva varor. Genomförs aktgranskning visade på handlägg
ningstider som överensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot anser vi att dokumentat
ionen kan utvecklas då den i sin helhet inte alltid går att följa i verksamhetssystemet. 

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt som 
väljs ut under året. Dock anser vi att den kan förbättras genom att dokumenterad rutin tas fram 
som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som väljs ut. 

Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat till godkän
nande och attest av leverantörsfakturor innebär. 

Bokslut och årsredovisning 2016 (Bilaga 4) 
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets resultat uppgår till 
558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att 
täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från tidigare år i sin balanskravsutredning det 
har inte skett i år. 

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella mål som för
bundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god 
då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Vi noterar samti
digt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor. 
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räken
skaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Intern kontroll 



) 

) 

Aterrappmiering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssamman
träden under året. 

Träffar med förvaltningen 
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med 
förbunds! edningen. 

Övrigt 
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom informat
ion hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. 

Våli anslag för 2017 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. 

Katrineholm den 5 mars 2018 

tft!d/(~~ 
Karl Källander Sören Ericsson 
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Revisionsrapport – Tillståndsprövning samt tillsyn av 
brandfarliga och explosiva varor 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att lägga informationen till 
handlingarna och lämna ärendet vidare för information till 
medlemskommunerna. 

 
Beskrivning av ärendet 
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en 
granskning av tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 
Denna utfördes i början av 2018 genom intervjuer med berörd personal, 
dokumentstudier och stickprov. 
Revisionsfrågan var; 
Bedriver förbundet en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av brandfarliga 
och explosiva varor? 
För att svara på revisionsfrågan har granskningen utförts utifrån fem stycken 
kontrollmål. 
Dessa kontrollmål var enligt följande; 

• Beslut i medlemskommunerna 
• Delegation 
• Avgifter 
• Ansöknings- och handläggningsrutiner 
• Tillsyns- och tillståndsplan 

Den slutgiltiga bedömningen i rapporten är att Västra Sörmlands Räddningstjänst 
bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av brandfarliga och 
explosiva varor. Det finns även vissa förbättringsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av tillståndsprövning av brandfarliga och 
explosiva varor. 
Kommentarer till Revisionsrapport LBE. 
 
_____ 
 
Expediering 
Medlemskommunerna 
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Till Förbundsdirektionen i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Revisionsrapport - G1·anskning av tillståndsprövning av brandfarliga och 
explosiva varor 

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har vid sitt sammanträde 2018-03 05 
behandlat bifogad rapport "Granskning av tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva 
varor". Syftet med genomförd granskning är att bedöma om förbundet bedriver en 
ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor. 

Vi bedömer att kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn 
av brandfarliga och explosiva varor. 

Vi bedömer att medlemskommunerna i beslut tydligt har angett vilka utav kommunernas 
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. I delegationsordningen framgår tydligt vilka 
beslutanderätter som delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en 
bedömning av kompetens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den 
personliga delegationen kan ändras över tiden. Det finns en ändamålsenlig rutin som för vaije 
år fastställer avgifter och taxor. Det finns ingen beskriven koppling till säkerställandet av 
självkostnadsprincipen och full kostnadstäckning. 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för 
tillståndsprövningen av brandfarliga och explosiva varor. Genomförs aktgranskning visade på 
handläggningstider som överensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot anser vi att 
dokumentationen kan utvecklas då den i sin helhet inte alltid går att följa i verksamhets
systemet. 

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt 
som väljs ut under året. Dock anser vi att den kan förbättras genom att dokumenterad rutin tas 
fram som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som väljs ut. 
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Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

1. Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Västra Sörmlands räddningstjänst 
(VSR) har gett PwC i uppdrag att granska tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga 
och explosiva varor. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Bedriver förbundet en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av 
brandfarliga och explosiva varor? 

Vi bedömer att kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och 
tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Den sammanfattande bedömningen bygger på 
de iakttagelser som gjorts i respektive kontrollmål. 

Beslut i medlemskommunerna 
Vi bedömer att medlemskommunerna i beslut tydligt har angett vilka utav kommunernas 
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. Kommunalförbundets reviderade reglemente 
tydliggjorde det utökade uppdraget. Sedan år 2012 ingår det utökade uppdrag även i för
bundsordningen. 

Delegation 
Vi bedömer att det utav delegationsordningen tydligt framgår vilka beslutanderätter som 
delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en bedömning av kompe
tens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den personliga delegat
ionen kan ändras över tiden. 

Avgifter 
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig rutin som för varje år fastställer avgifter och 
taxor. Det finns ingen beskriven koppling till säkerställandet av självkostnadsprincipen 
och full kostnadstäckning. Det finns ingen information om taxan på förbundets webb
plats. Vi rekommenderar att kommunalförbundets hemsida bör uppdateras. 

Ansöknings- och handläggningsrutiner 
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för 
tillståndsprövningen av brandfarliga och explosiva varor. Genomförd aktgranskning vi
sade på handläggningstider som överensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot 
anser vi att dokumentationen kan utvecklas då den i sin helhet inte alltid går att följa i 
ver ksamhetssystemet. 

Tillsyns- och tillståndsplan 
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt 
som väljs ut under året. Dock anser vi att den kan förbättras genom att dokumenterad ru
tin tas fram som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som 
väljs ut. 
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Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

2. 

2.1. 

Inledning 

Bakgrund 
Den 1 september 2010 trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011) i kraft. I och med den förändrades tillståndshanteringen för de som hanterar 
och förvarar brandfarliga och explosiva varor. Förändringen innebär bland annat att kom
munerna helt har tagit över tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva va
ror. 

Förbundets båda medlemskommuner har överlåtit tillståndsprövning och tillsyn av explo
siva och brandfarliga varor till förbundet. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga-or 
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfråga: 

Bedriver förbundet en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av brandfarliga och 
explosiva varor? 

Kontrollmål 
Granskningen avgränsas till kontrollmål inom nedanstående områden: 

• Beslut i medlemskommunerna 
• Delegation 
• Avgifter 
• Ansöknings- och handläggningsrutiner 
• Tillsyns- och tillståndsplan 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till ovanstående område och kontrollmål. Intervjuer har genom
förts med relevant personal. Dokumentstudier på relevanta dokument. Aktgranskning har 
skett på 20 slumpmässigt utvalda stickprov för att verifiera hur regelverket tillämpas i 
praktiken. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning. 
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Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

3. Externt och internt regelverk 

3 .1. Externt regelverk 
I slutet av april 2010 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med en ny lag 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Riksdagen beslutade 2010-06-23 om lagen 
(2010:1011) med ikraftträdande 2010-09-01. Lagen syftar till att hindra, förebygga och be
gränsa olyckor och skador på liv, hälsa miljö eller egendom som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även före
bygga obehörigt förfarande med varorna. 

En ny förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE), med komplette
rande regler och bemyndiganden, har utfärdats av regeringen. Förordningen trädde i kraft 
samtidigt med lagen. I den nya förordningen ges Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap (MSB) bemyndigande att precisera vilka varor som är brandfarliga och explosiva. 
MSB har utifrån detta gett ut föreskriften MSBFS 2010:4, i vilken det anges i detalj vilka 
varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor och som därför omfattas av 
lagens krav. 

Den nya lagen och förordningen har ersatt den tidigare lagen (1988:868) och förord
ningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Lagen utgör en förenkling och 
modernisering av de tidigare lagreglerna på området. 

En annan förändring är att specifika nämnder för hantering av tillstånds- respektive till
synsfrågor inte längre anges i lagstiftningen. Medlemskommuner i ett kommunalförbund 
behöver därmed ta ställning till om tillstånd och tillsyn enligt LBE ska ingå i förbundets 
uppdrag och om detta i så fall medför ändringar i förbundsordningen. 

Kommunerna var sedan tidigare tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga varor. 
Nytt från och med 2010-09-01 är att kommunerna övertagit polismyndighetens uppgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn av explosiva varor. I bilaga 1 återfinns en redovisning 
av de större förändringarna i den nya lagstiftningen. 

3.2. Internt regelverk 
Medlemskommunerna i VSR har, i enlighet med den nya lagstiftningen, överlåtit till
ståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor till förbundet. Detta be
handlas närmare i delavsnitt 3.1. Katrineholms kommun och Vingåkers kommun beslu
tade om förtydligat ansvar gällande LBE under 2011. 
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4. 

4.1. 

Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

Iakttagelser och bedömningar 
Organisation 

Katrineholms kommun och Vingåkers kommun har sedan år 1999 en gemensam rädd
ningstjänstorganisation i Västra Sörmlands räddningstjänstförbund (VSR). Funktion före
byggande handlägger tillståndsprövning och tillsyn enligt LSO och LBE. 

Kah·inehohns kommun Vmgåkers kommun 

Västra Sörmlands Räddningsfjänst 

Funktion Räddning Funktion Förebyggande Funktion 
utbildnin och information 

Prövning och tillsyn enligt LBE hanteras utav funktionschef och brandingenjör. Mängden 
ärenden uppges ha ökat i takt med det ökade antalet bygglovsärenden, tekniska samråd 
samt brandskyddsdokumentationer. Det finns en sårbarhet då det hanteras av två nyckel
funktioner. 

4.2. Beslut i medlemskommunerna 
Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter 
enligt LBE, exempelvis via en gemensam nämnd eller ett kommunalförbund. 

Ett kommunalförbund kan inte själv ta på sig uppgifter utöver vad som lagts på förbundet 
i förbundsordningen. I ändamålsparagrafen redovisas de uppgifter förbundet ska ansvara 
för. För kommuner som har sin räddningstjänst i kommunalförbund krävs att förbunds
ordningarna inkluderar de fall där tillsynsuppgifter eller andra uppgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor ska tillföras förbundet. 

4 .2 .1 . Iakttagelser 
Förbundets ändamål ska anges i förbundsordningen, enligt vad som stadgas i kommunal
lagen. Ändamålet anger kommunernas syfte med verksamheten. Det är viktigt med en 
tydlig beskrivning av ändamålet, utifrån både revisions- och ansvarssynpunkt. I och med 
detta får förbundet klara gränser för sin verksamhet. Eftersom kommunalförbundet på
verkar medlemskommunernas kompetens på området, avgränsar ändamålet också med
lemmarnas befogenheter. Möjligheten för en kommun att göra kompletterande insatser i 
en verksamhet som överlämnats till ett kommunalförbund avgörs med ledning av för
bundsordningen. 

Mot denna bakgrund är det lämpligt att göra en exemplifiering av de uppgifter man över
för till kommunalförbundet med en allmän hänvisning till LBE enligt nedanstående exem
pel, som är hämtat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 2010:47. 

"Det är vidare förbundets syfte att svaraför uppgifter enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor som åvilar var och en av kommunerna i förbundet. 
Det ankommer därvid på förbundet att bland annat: 
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• Meddela tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor. 
• Äterlcalla tillstånd iförelcommandefall. 
• Utöva tillsyn över efterlevnad av givna tillstånd. 
• Meddelaförelägganden ochförbud iförelcommandefall. 
• Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning m. m." 

Vingåkers kommuns fullmäktige beslutade den 13 december år 2010 om över flytt utav 
kommunens uppgifter enligt LBE till Västra Sörmlands räddningstjänstförbund. Katrine
holms kommuns fullmäktige fattade motsvarande beslut den 17 januari år 2011. Besluten 
hänvisar till lagstiftningen samt fastställer övergången per den 1 februari år 2011. Vid be
slutet bestämdes även om revidering av kommunalförbundets reglemente, vilket tydlig
gjorde kommunalförbundets nya ansvarsuppgifter: 

Tillstånd § 17-19 VSR ansvarar för tillståndsprövning gällande hantering 
och överföring av explosiva varor och hantering av brand-
farliga varor. 

Återkallande av § 20 VSR ansvarar för återkallande av tillstånd iförelcom-
tillstånd mandefall. 
Tillsyn § 21 VSR ansvarar för utövande av tillsyn över efterlevnaden 

av givna tillstånd. 
Beslut om § 25 VSR ansvarar för att meddela förelägganden och förbud i 
föreläggande och förekommande fall. 
förbud 
Fastställande av § 27 VSR ansvarar för att fatta beslut om avgifter för tillstånds-
avgifter prövning, tillsyn, provtagning med mera enligt aktuell lag. 

Det finns en antagen förbundsordning. Denna har reviderats vid totalt 6 tillfällen sedan år 
2003. De tre senaste revideringarna ägde rum under år 2009, 2012 och 2013. Vid revide
ringen under år 2012 kompletterades förbundsordningen med lista över medlemskommu
nernas samtliga uppdrag och mål. Detta innebar att ovanstående tabell fanns även i för
bundsordningen. Vid revideringen under år 2013 beslutades om en förändrad finansie
ringsprincip för räddningstjänstförbundet, vilket innebar övergång till befolkningsmängd 
istället för bestämda procentsatser. Båda medlemskommunernas fullmäktige har fattat 
beslut om dessa revideringar. 

4.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att medlemskommunerna har i beslut tydligt angett vilka utav kommunernas 
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. Kommunalförbundets reviderade reglemente 
tydliggjorde det utökade uppdraget. Sedan år 2012 ingår det utökade uppdrag även i för
bundsordningen. 

Delegation 
Delegering inom nämnd regleras i 6 kap 33 § kommunallagen. Bestämmelsen ger de kom
munala nämnderna möjlighet att delegera den beslutanderätt som ankommer på nämn
derna till ett utskott, åt en ledamot eller ersättare åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall 
som avses i 6 kap 34 § kommunallagen. 
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I ovanstående paragraf i kommunallagen reglerar även delegeringsförbudet rörande ären
den som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet, framställningar 
eller yttranc;len till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt vissa 
ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

I 6 kap 37 § kommunallagen anges att om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en för
valtningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta 
åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller 
landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta i 
stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. Övrig delegation anmäls enligt 
huvudregeln till nämnden. 

4.3.1. Iakttagelser 
Kommunalförbundets direktion har beslutade om en delegationsordning som revideras 
årligen. I delegationsordningen framgår bestämmelser vilka hänvisar till LBE och kom
munallagen. Ärenden får inte delegeras som avser verksamhetens mål, inriktning, omfatt
ning eller kvalitet. Det gäller även ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om 
de är av principiell beskaffenhet. Samtliga ärenden som inte tas upp i delegationsord
ningen ska avgöras av direktionen. Delegerade beslut ska alltid dokumenteras och anmä
las till direktionen. 

Delegationsordningen är indelad i kapitlen Direktionens interna arbete, Arbetsmiljö, 
Ekonomiska ärenden, Personalärenden, Myndighetsutövning och Övriga ärenden. I ka
pitletMyndighetsutövning samlas delegerade beslut i enlighet med LBE. Alla delegerade 
beslut framgår av följande tabell: 

Ärende 

Avsnitt 
Myndig hetsutövning 
Besluta om vilka tillsyner som skall 
genomföras, utöver det som är be-
slutat i handlingsprogrammet. LBE 
§ 21 

Meddela förelägganden och förbud 
i tillsynsärenden. Ett sådant före-
läggande eller förbud får inte före-
nas med vite eller att förordna om 
rättelse på den försumliges bekost-
nad. LBE§ 25 

Utfärda och återkalla tillstånd en-
ligt LBE § 17/ § 20 

Meddela förelägganden och förbud 
i tillsynsärenden förenat med vite. 
LBE § 25 
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I 
Förordna om rättelse på den för- Direktionen 
sumliges bekostnad. LBE § 25 
Verkställande av åtgärd på den för- Direktionen 
sumliges bekostnad. LBE § 25 

Ovrig lagstiftning angående re- X X Funktionsan- X 
missvar till Boverket, MSB m.m svarig 

förebyggande 
Brandingenjör 

Vid genomgång av direktionens protokoll framgår att ärenden på delegation redovisas vid 
varje sammanträde. De intervjuade anser att delegationsordningen är tydlig och ända
målsenlig. 

Räddningstjänstförbundet i Västra Sörmland har tagit fram ett dokument för Utsedda till
synsförrättare. Dokumentet tydliggör räddningstjänstchefens vidaredelegeringar. Det 
framgår att tillsynsförrättaren skall ha erforderlig kompetens för uppdraget. Vidare fram
går tillsynsförrättarens kompetenser och utbildningar. Funktionschef förebyggande och 
brandingenjörerna anges. 

4.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att det utav delegationsordningen tydligt framgår vilka beslutanderätter som 
delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en bedömning av kompe
tens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den personliga delegat
ionen kan ändras över tiden. 

Avgifter 
Av§ 27 LBE framgår att avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av 
explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som explosiv vara. 

För kommunalt bedriven verksamhet gäller bland annat enligt 8 kap 3 c § kommunallagen 
(1991:900), den så kallade självkostnadsprincipen. 

Principen innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar 
mot nödvändiga kostnader för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller lands
tinget tillhandahåller. Kommunen får alltså inte ta ut högre avgifter än vad som motsvaras 
av de faktiska kostnaderna. Det är också viktigt att notera att avgifterna måste motsvaras 
av en tydlig motprestation. 

Tillsynsavgifterna bör ha full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Vilka kostnader som 
bör ingå i kostnadsunderlaget kan variera, men de bör ha uppkommit genom tillsynsverk
samheten. Till exempel kan då även administrativa kostnader som hör till tillsynsverk
samheten räknas med i kostnadsunderlaget, såsom: 

• Registerhållning över aktuella tillsynsobjekt i förbundet 
• Förberedelser inför besök såsom inläsning av material, planering m.m. 
• Genomföra tillsynsbesök inklusive tid och kostnader för resor 
• Arbete efter besöken med minnesanteckningar, eventuellt föreläggande, arkivering 

m.m. 
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Den verksamhet som tidigare skett av polisen, kring tillstånd och tillsyn kring explosiva 
varor, var subventionerad av staten via stadsbidrag. När förbundet beslutar om avgifter 
för sin verksamhet ska detta avgiftssystem vara kostnadsneutralt. I praktiken innebär det 
att man inte kan utgå från tidigare avgiftsnivåer samt att de avgifter som fastställs kom
mer att vara högre än tidigare. 

4.4.1. Iakttagelser 
Av förbundsordningen framgår att det är Västra Sörmlands Räddningstjänst som fattar 
beslut om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning med mera enligt aktuell lag. 
Vidare framgår av förbundets reglemente att direktionen fastställer taxor och avgifter för 
lagstadgade tjänster samt de tjänster som har anknytning till den lagstadgade verksam
heten. 

Direktionen har beslutat om taxor och avgifter i dokumentet Taxa för tjänster. Dokumen
tet beskriver att taxorna för varje år ska regleras den 1 januari varje år utifrån konsument
prisindex (KPI) per oktober året innan. I de fall då avvikelser sker från KPI-regeln så fat
tar respektive medlemskommuns fullmäktige beslut om detta. 

Av dokumentet framgår både fasta och rörliga priser. Tillsynstaxorna inom LSO och LBE 
är timersättning på 958 kronor för år 2017. 

I aktgranskningen överensstämmer fakturerade belopp med beslutade taxor. I enstaka fall 
som är hänförligt till första månaderna utav år 2016 har fakturering skett utifrån gammal 
taxa. Detta beror på att justeringen enligt KPI-regeln försenades. 

Av Västra Sörmlands räddningstjänst hemsida framgår ingen information om taxan för 
brandfarliga och explosiva varor. 

4.4.2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns ett ändamålsenligt system som för varje år fastställer avgifter och 
taxor. Det finns ingen beskriven koppling till säkerställandet av självkostnadsprincipen 
och full kostnadstäckning. Det finns ingen information om taxan på förbundets webb
plats. 

Ansöknings- och handläggningsrutiner 
Ur internkontrollsynpunkt är det viktigt att väsentliga handläggningsrutiner är dokumen
terade samt att ansökningsrutinerna är ändamålsenliga. Detta är även viktigt utifrån sår
barhets- och medborgarperspektiv. 

Verifiering har skett via genomgång av handläggningsrutiner och huruvida de är dolm
menterade på ett ändamålsenligt sätt och följsamheten kring dessa. Detta har komplette
rats via intervjuer. Vidare har urvalsmässig granskning skett av sju avslutade tillståndsä
renden kring explosiva varor, utifrån dokumentation och handläggningstid enligt gällande 
förordning. 

Av förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE) 31 a § framgår att i ett ärende 
om tillstånd ska beslut meddelas av tillståndsmyndigheten inom tre månader efter det att 
en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av ut-
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redningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med maxi
malt tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden för
längs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

4.5.1. Iakttagelser 
Kommunalförbundets hemsida innehåller information om brandfarliga och explosiva va
ror. Informationen innehåller gällande lagstiftning, men viss hänvisning till äldre lagstift
ning finns. Räddningstjänsten står som tillstånds- och tillsynsmyndighet och länkar ges 
till ansökningsblanketter för både brandfarliga och explosiva varor. Blanketterna ska fyl
las i och skickas brevledes till räddningstjänsten i Katrineholm. Webbplatsen innehåller 
information om rutiner vid tillsyn gällande brandfarlig vara, men i mindre utsträckning 
gällande explosiv vara. 

Ansökansblanketterna tydliggör vilka krav som ställs på ansökan samt vilka dokument 
som ska bifogas. 

Västra Sörmlands räddningstjänst har tillsammans med räddningstjänsterna i länet tagit 
fram gemensamma processbeskrivningar och mallar. Det finns en gemensam lathund för 
tillståndsprövning av brandfarliga varor. Lathunden beskriver processen och handlägg
ningsförfarandet från inkommen ansökan till beslut om avslag/beviljande. Inkommen an
sökan bedöms utifrån komplett ansökan. När ansökan är komplett så ska beslut fattas 
inom tre månader. Avsyning ska som regel ske om det inte uppenbart är onödigt. Tillstån
det kan beviljas med krav på avsyning, vilket innebär att giltighetstiden börjar gälla först 
efter avsyningen. 

Det finns även en länsgemensam mall för ställda kunskapskrav på föreståndare samt kate
gorisering av verksamheter. 

Av intervjuer framgår att verksamheten använder olika giltighetstider beroende på verk
samheten, ansökan, typ av vara, förvaring och allmän skötsel. Giltighetstiden för brand
farliga varor kan maximalt uppgå till 12 år medan explosiva varor maximalt 5 år. Som ett 
exempel kan tillstånd för fyrverkeriförsäljning maximalt gälla i 3 år. 

Av intervjuer framgår att funktionen förebyggande sedan augusti år 2017 infört dubbelsig
nering på samtliga tillståndsbeslut samt tillsynsärenden. Dubbelsignering ska alltid ske 
utav två personer med delegation. Som regel sker signering utav brandingenjör och funkt
ionschef. Om funktionschef är frånvarande så sker signering utav funktionens två bran
dingenjörer eller motsvarande befattningsinnehavare inom beslutad delegation. Innan 
signering ska ärendet föredras. 

Av årsredovisning 2016 framgår att antalet tillståndsansökningar under år 2016 uppgick 
till totalt 43 stycken, varav 35 gällde brandfarlig vara och 8 gällde explosiv vara. Uppskatt
ningsvis inkommer cirka 41 ärenden varje år. Under år 2017 inkom totalt 31 ärenden, 
varav 26 ärenden gällde brandfarliga varor och 7 gällde explosiva varor. Aktgranskningen 
har genomförts på slumpmässigt urval på 20 avslutade tillståndsärenden mellan år 2015 

och 2017. Utav de 20 stickproven gäller 13 stycken brandfarliga varor och 7 explosiva va
ror. Granskningen avser att bedöma huruvida dokumentation och handläggningstid är i 
enlighet med gällande förordning. Stickprovsgranskningen redovisas i tabellformat i bi
laga 2. Sammanfattade iakttagelser är följande: 
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• Räddningstjänstförbundet uppfyller kraven på handlingsläggningstider. Beslut 
fattas inom tre månader efter komplett ansökan. 

• Räddningstjänstförbundet inhämtar och lämnar löpande under året svar från 
andra myndighetsorganisationer, såsom MSB, medlemskommunernas förvalt
ningar och polismyndighetens belastningsregister. Detta påverkar oftast handlägg
ningstiden. De intervjuade upplever att det finns en god kontakt med medlems
kommunernas förvaltningar. 

• Ärenden dokumenteras i tillräcl<lig omfattning men dokumentationen kan med 
fördel utvecldas. Det är inte alltid som begäran om kompletteringar dokumenteras. 
Det är inte alltid det framgår vilka kontakter som handläggaren har haft med den 
ansökande, avseende exempelvis begäran om kompletteringar. I ett fall framgår 
inte utav dokumentationen varför ärendet avslutats. Anteckningsfunktionen i 
verksamhetssystemet kan i större utsträckning användas för att beskriva viktiga 
händelser. 

• I ett fall har iakttagelser i avsyningen föranlett komplettering av ansökan. I flera 
ärenden framgår att avsyning är genomförd men det saknas dokumentation av 
kontrollpunkter i form av avsyningsprotokoll inlduderat beskrivning av iakttagel
ser. Dokumentation av ifyllt avsyningsprotokoll med beskrivna iakttagelser skapar 
bättre förutsättningar för uppföljning, exempelvis i samband med tillsyn. 

4.5.2 . Bedömning 
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för 
tillståndsprövningen av brandfarliga och explosiva varor. Vi anser att kommunalförbun
dets hemsida bör uppdateras. Aktgranskningen visade på handläggningstider som över
ensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot anser vi att dokumentationen kan 
utvecldas då i sin helhet inte alltid går att följa i verksamhetssystemet. 

4.6. Tillsyns- och tillståndsplan 
Tillsynsplanen är ett viktigt dokument när det gäller styrning och uppföljning av förbun
dets tillsynsverksamhet. VSR ansvarar enligt förbundsordningen för de uppgifter som åvi
lar medlemskommunerna vad det gäller tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
skäligt brandskydd och brandskyddskontroller samt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). 

4.6.1. I akttag els er 
Av dokumentet som presenteras i kapitel 4.3 (Utsedda tillsynsförrättare) framgår att till
synsförrättaren skall ha erforderlig kompetens. Förbundet har som ambition att all perso
nal inom tillsynsverksamheten ska minst ha genomgått vidareutbildning inom Myndig
heten för samhällsskydd och beredskaps utbildningsprogram Tillsyns- och skadeförebyg
gande verksamhet. Av dokumentet framgår att funktionschef och brandingenjörerna är 
tillsynsförrättare. 

Räddningstjänstförbundet använder tillsammans med andra räddningstjänster inom lä
net en gemensam mall för avsyning och tillsyn. Dokumentet är till för tillsynsförrättare 

Mars 2018 
Västra Sörmlands räddningstjänstförbund 
PwC 

11 av 14 



Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

och används som komplement till övriga checklistor. Utav protokollet framgår flera check 
krysslistor. Det framgår även kompetenstest för föreståndare enligt kategori 1 och 2. 

Brandingenjören som handlägger enligt LBE har tagit fram en checldista för platsbesök 
vid fyrverkeriförsäljning. Checldistan används särskilt i samband med fyrverkeriförsälj
ning i samband med nyårsdagen. 

Västra Sörmlands räddningstjänstförbund har tagit fram en dokumenterad rutin som be
skriver ärendegången för tillsynen vilket gäller för LSO och LBE. Ärendegången delas in i 
fyra faser, vilka är Planeringsfas, Förberedelsefas, Efterarbetesfas och Uppföljningsfas. 
Inledningsvis, i planeringsfasen, väljs objekt ut utifrån en långsiktig tillsynsplan. 

Av intervjuer framgår att samtliga tillsynsobjekt framgår i den långsiktiga tillsynsplanen i 
verksamhetssystemet. Inför varje år tas en lista ut och sätts upp på brandingenjörens kon
tor. Efter varje tillsyn dokumenteras detta på listan varvid tillsynsobjektet kryssas för. Pla
nerade tillsynsobjekt delges medlemskommunernas miljöförvaltningar i de fall då ärendet 
bedöms vara av intresse för förvaltningarna vilket möjliggör en samlad och gemensam till
syn. 

Kommunalförbundets verksamhetsplan innehåller avsnitt om planen för tillsyn. Planen 
innehåller mål och nyckeltal för tillsynsverksamheten. Tillsyn ska utföras i ett på förhand 
bestämda områden. Nyckeltal består utav antalet tillsynsärenden enligt LBE. 

Av årsredovisning 2016 framgår att tillsynsplanen bygger på de objekt som är skyldiga att 
avge en skriftlig redogörelse. Vid tillsynen redogör ägaren samt innehavaren sitt systema
tiska brandskyddsarbete. Stickprovskontroll genomförs på det byggnadstekniska brand
skyddet. Det sker även kontroll av tillstånd och kontrollbesiktningar. Årsredovisning inne
håller även statistik gällande genomförda tillsyner under året. Under år 2016 planerades 
totalt 33 tillsynsobjekt utifrån LBE, varav 34 genomfördes. Utav dessa 34 avser 15 stycken 
samplanerad tillsyn utifrån LBE och LSO. 

Av intervjuer framgår att antalet tillsynsobjekt för både LSO och LBE under år 2017 upp
går till 120 stycken varav 37 stycken genomfördes. De intervjuade uppger att verksam
heten har fokuserat på en kvalitetssäker och rättssäker tillsyn, vilket försämrar möjlig
heten att nå upp till planerad tillsynsmängd. 

4.6.2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt 
som väljs ut under året. Dock anser vi att det kan förbättras genom att dokumenterad ru
tin tas fram som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som 
väljs ut. 

Februari 2018 

Rebecka Hansson 

Uppdrags ledare/Projektledare 

Mars 2018 
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PwC 

Alexander Arbman 

Projektmedarbetare 
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Bilaga 1: Förändringar i lagstiftningen 
En av de större förändringarna i sak är att tillståndshanteringen beträffande explosiva va
ror ska skötas av kommunerna, i stället för som tidigare av polismyndigheten. Vidare före
slås viss modifiering av brotten mot lagstiftningen och de straff-skalor som är knutna till 
dessa. 

Ytterliga förändringar i den nya lagstiftningen är bland annat följande: 

• Kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring för explosiva 
varor. 

• Kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor ska hanteras 
inom kommunen. 

• Kommunen får vidgade möjligheter till samverkan med andra kommuner. 
• Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn 

även för explosiva varor. 
• Kommunens beslut meddelade enligt lagen eller tillhörande föreskrifter får över

klagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrät
ten. Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslut meddelade en
ligt lagen eller tillhörande föreskrifter får överklagas hos förvaltningsrätten. 

• De generella krav som gäller för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor 
samlas i ett sammanhang i lagen för att det ska bli tydligare vad som krävs av verk
samhetsutövarna. 

• Det tydliggörs att lagen även syftar till att förebygga obehörigt förfarande med va
rorna, till exempel stöld, användning i grov brottslighet eller terrorsammanhang. 

• Det blir tydligare vad som ska prövas när tillstånd ges. 
• En skärpning är att väsentliga överträdelser av reglerna ska leda till att tillstånd 

återkallas. 
• Det förtydligas att MSB utövar marknadskontroll över explosiva varor samt pro

dukter som används vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor och för 
vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter. 

• Lagen innehållet också de bemyndiganden som behövs samt vissa administrativa 
bestämmelser. 

Mars 2018 
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Bilaga 2: Stickprovsgranskning 
Begäran 
av kom-

Ärende Ansökan plettering 
Ärende 1 2015-01-20 2015-01-20 

Arende 2 2015-02-05 

Arende3 2015-03-19 

Ärende4 2015-02-11 

Arendes 2015-08-26 2015-11-03, 

remissvar 
frånMSB 
inkom 
2015-10-20. 

Arende 6 2015-10-13 

Arende 7 2015-10-26 Anteckning, 
framgår ej 
tidpunkt 

Arende 8 2016-02-02 

Ärende 9 2016-04-29 2016-04-29 

Arende 10 2016-09-16 
Arende 11 2016-10-14 

Arende 12 2016-12-05 

Arende 13 2017-01-10, 

2017-01-27 

Arende 14 2016-12-09 

Arende 15 2017-02-21 

Arende 16 2017-03-07 2017-03-10 

Arende 17 2017-04-20 

Arende18 2017-06-15 

Arende19 2017-06-21 

Arende 20 2017-10-12 

Mars 2018 
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Inkommen 
Komplettering 
Återkallelse av ansökan. 

Återkallelse av ansökan. 

2015-05-18 

2015-03-02, 2015-03-16, 

2015-03-20 

2015-11-03 

Återkallelse av ansökan. 

Återkallelse av ansökan. 

2017-01-27 

2017-01-31 

2017-06-12 

2017-04-20 

2017-07-05, 2017-08-08 

2017-09-29, utifrån iakt-
tagelse i avsyning. 

Beslut 

2015-05-19 

2015-03-23. Avsyning 
genomförd 2015-03-30 
2015-11-03, avsyning 
genomförd 2015-11-10. 

2015-10-23 

2016-02-05. Avsyning 
genomförs 2016-03-04. 

2016-09-28 

2016-11-17 

2016-12-21 

2017-02-20. Avsyning 
genomförd 2017-02-20. 
2017-02-16 

2017-04-18 

2017-07-19. Avsyning 
genomförd 2017-08-03. 
2017-05-22 

2017-09-27. Avsyning 
genomförd 2017-12-29. 
2017-07-20. Avsyning 
genomförd 2017-09-05. 
2017-10-27 
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Kommentarer till Revisionsrapport LBE 

Västra Sörmlands Räddningstjänsts kommentarer gällande 
Revisionsrapport – Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och 
explosiva varor. 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) välkomnar granskningen av tillståndsprövning och tillsyn 
enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) då arbete i denna lag riskerar att 
hamna i skymundan till det arbete som utförs enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). LSO 
är en lagstiftning som genomsyrar alla funktioner och delar utav VSR medan LBE är mer begränsad till 
Funktion Förebyggande. 

PwC har i revisionsrapporten bedömt att VSR bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn 
av brandfarliga och explosiva varor. I rapporten framkommer ändå förbättringsområden och det är 
viktigt att organisationen tar till sig av sådana iakttagelser och självkritiskt beaktar dem i sitt ständigt 
pågående förbättringsarbete. 

Man kan se att man identifierat en sårbarhet i att det idag endast är väldigt få i personalen som 
hanterar dessa frågor. Detta är en punkt som VSR är väl medveten om men på grund utav 
organisationens storlek kommer arbetsområdet fortsatt att vara sårbart. 

Det framkom även i granskningen att VSRs hemsida bör uppdateras, detta är ett känt problem och en 
ny hemsida har planerats och arbetet beräknas starta under 2018. 

Det finns även synpunkter på att dokumentation i ärenden kan utvecklas i ärendehanteringssystemet 
Core för att bättre kunna följa ärendegången. Muntligt i samband med intervju och 
stickprovskontroll framfördes det av PwC att anteckningsfältet i Core kan användas till detta i större 
utsträckning. VSR har efter den muntliga informationen internt upplyst om detta och detta är något 
man fortsatt arbetar med. 

Man anser från PwC att det finns förbättringspotential vad gäller skriftliga rutiner vid bedömning av 
vilka tillsyner som skall genomföras under året. VSR tar åt sig av detta och kommer att påbörja ett 
arbete med att upprätta sådana rutiner. 
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Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen kan genom egenkontrollen få en ökad kunskap om kommunernas 
och den regionala förmågan att hantera större olyckor i länet, samt få ett underlag 
för att utveckla den regionala strategin för samordning och inriktning av 
krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län. 
Syftet är att beskriva hur en större händelse är planerad att kunna hanteras, och 
vad som eventuellt behöver utvecklas eller åtgärdas utifrån detta scenario, och på 
detta sätt även skatta den egna förmågan och det egna resursbehovet. 
 
Beslutsunderlag 
Scenariobaserad tillsyn LSO (2003:778), för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Länsstyrelsens kommentarer angående Västra Sörmlands Räddningstjänst svar på 
scenariobaserad tillsyn. 
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Scenariobaserad tillsyn LSO (2003:778), för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 2017-18 

Senast inlämnade svarsdatum till länsstyrelsen den 31/1 2018. 

Syftet med egenkontrollen 
Förbundet kan med hjälp av bifogat scenario som har bäring på den lokala riskbilden 

diskutera de frågeställningar som ges. Syftet är att beskriva hur en större händelse är 
planerad att kunna hanteras, och vad som eventuellt behöver utvecklas eller åtgärdas 
utifrån detta scenario, och på detta sätt även skatta den egna förmågan och det egna 
resursbehovet. 

Länsstyrelsen kan genom egenkontrollen få en ökad kunskap om kommunernas och 
den regionala förmågan att hantera stöne olyckor i länet, samt få ett underlag för att ut
veckla den regionala strategin för samordning och imiktning av krisberedskap och 
räddningstjänst i Södermanlands län. 

Mål med egenkontrollen 
Resultatet förväntas kunna bli ett underlag för att belysa och utveckla det stöd och 

resursbehov som kan behövas till räddningstjänstförbundet/ kommunerna. 

Resultatet ska även ge en imiktning i vad som uppfattas vara ett länsbehov av resurser 
som är kopplat till ett fiktivt scenario. 

Scenario 
Följande scenario är aktuellt att förhålla sig till i de svar som ges. 

Kemutsläpp från ett urspårat tågset på Västra stambanan i Vingåker. Fredag 
eftermiddag den 13 juli kl. 16:55, NV vind 1 m/sek, och en temperatur på +20 
grader. 

Ett godståg bestående av 22 vagnar har spårat ur pga solkurvor i rälen eller annan 
defekt som uppstått i en växel. 15 vagnar innehåller farligt gods, de övriga 
transporterade styckegods. Urspårningen har orsakat skador i två av vagnarna som 
består i ett mindre packningsläckage i en gasolvagn, en skadad mantel i en vagn med 20 
ton salpetersyra, samt en vagn med eldningsolja där det läcker ut olja i banvallen från en 
skadad ventil. 



Handläggare 
Jonas Lundborg D nr 456-68-2018 20180103 

Intill spåren finns en del bebyggelse som direkt påverkas av de gaser som läcker ut, 
men också ligger inom det direkta skyddsområdet om brandfarlig gas antänds, eller om 
reaktioner uppstår av de läckande ämnena. Storgatan med bro över järnvägen ligger ca 
80 meter öster om det ställe tågvagnarna har spårat ur. 

Räddningsinsatsen bedöms bli både långvarig och på många sätt komplicerad. Akuta 
insatser med anledning av läckage av farliga ämnen behöver göras, och insatser för att 
skapa ett nödvändigt skyddsområde kräver väl avvägda beslut och genomföranden av både 
egen och samverkande aktörer i händelsen. En tidig bedömning är att det kan ta hela 
helgen att röja skadeplatsen och återställa spåren igen. Det uppskattas att minst 7-8 m 3 olja 
har runnit ut i banvallen innan räddningstjänsten har anlänt. 

Frågor till scenario 
LARMET: "Järnvägsolycka- urspårat godståg med kemvagnar i Vingåker i 
höjd med Hantverkargatan varifrån larmet har kommit från en 
privatperson. Flera vagnar skadade, gaslukt i skadeområdet". 

Fas 1: Larmfas 
-Vilka styrkor och resurser larmas initialt på detta larm, och vad blir respektive styrkas 
inledande uppgifter? 
Stott larm Vingåker och Kattineholm. IL och RCB larmas också. Ev livräddning och id av ämne, 
räddningifrånkoppling. Avspärra utrymma personer i liskoJJJrådet. Orientering av ofycksplatsen 
1iskoJJJråde. 
Höggo· larmas till ofycksplats. ]11lita och B;ö"rkvik täckerpå stationen i Kattinehohn 

- Identifiera de mest akuta och primära problemställningar som räddningstjänsten behöver 
hantera under den första timmen. 
RiskoJJJråde (inrymning eller 1ttrynming), skadeplatifaktorer och fabriken Silver och stål. 

) 

) 

) 
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Fas 2: Styrkeuppbyggnad, resurser och samverkan 

20180103 

- Vilka olika ledningsnivåer är aktiva i händelsen, och vilka befattningar utövar dem? 
Nivå 1 arbetsledare, SL. Nivå 2 Insatsledare IL. Nivå 3 RCB. 
Vi skulle också försöka få tag i en ledig IL för förstärkning av ledning på skadeplats. 

- Vilket ledningsstöd bedömer ni bör finnas, och hur skapas det? 
Vi behö'ver ha ett bakre stöd (inre ledning) detta skapar vi genom att ringa in Stab Siirmland via SOS. 

- Vilken koppling finns till kommunens övriga ledningsorganisation, 
och hur är det tänkt att denna ska vara integrerad som ett stöd i händelsen? 
Vi skulle använda oss av kommunens krisledning. Den skulle arbeta med information 
mot allmänheten samt en eventuell utrymning av boende 

- Vilka förstärkningsresurser och kompetenser kan tas in för insatsen och för vilka 
uppgifter? Hur larmas dessa, och på vilket sätt arbetsleds dem? 
Norrköping, köping, arbets/eds av egen SL larmas av RCB via SOS. RVR larmas av 
RCB via SOS. 

Vilka materiella resurser planerar ni för att kunna efterfråga hos andra aktörer? Och i 
förekommande fall från vem/vilka? 
Hantering av ämnen återställning av skadeplats. Trafikverket och ägarna av ämnena. 

- Vilka organisationer behöver kommunen/räddningstjänsten samverka med och på 
vilket sätt sker denna samverkan i detta fiktiva scenariot? 
Trafikverket, svab (Sörmlands vatten), ägarna/transportör TIB länsstyrelsen, SMHI, 
polis, sjukvård, miljö, och militär. 

Fas 3: Uthållighet 
- Hur säkerställs uthållighet i hela personalstyrkan och dess ledningsnivåer under 
räddningsinsatsen till minst måndag morgon den 16 juli? 
Hjälp fi'ån rtj Flen, Nyköping, Norrköping, Örebro och Finspång 
Egen ledig personal 

Allmänna frågor: 
- Vilken roll ser kommunen/räddningstjänsten att den framtagna strategin för 
samordning av räddningstjänst och krisberedskap i Södermanlands län spelar under 
händelsen? 
VSR ser ett behov att behöva samverka med de aktörer som antagit strategin. VSR 
kommer att begära ett samverkansmöte med dessa aktörer. Länsstyrelsen är den som 
kallar dessa aktörer till mötet. Det är viktigt att alla aktörer får en gemensam lägesbild 
och helhetssyn på händelsen. 

- Finns en utarbetad rutin för hur info1mation och rapportering ska ske under detta och 
liknande händelser/ räddningsinsatser? Beskriv i så fall hur det är planerat. 
Via kommunens och VSRs hemsidor samt informationssamordning enligt den fi·amtagna 
strategin för samordning av räddningstjänst och krisberedskap i Södermanlands län 
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TILLSYNS SKRIVELSE 
Datum Diarienummer 

2018-04-09 456-68-2018 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Djulögatan 46 A 
641 31 Katrineholm 

Länsstyrelsens kommentarer angående Västra Sörmlands 
Räddningstjänsts svar på scenariobaserad tillsyn. 

Västra Sörmlands Räddningstjänst, (nedan kallat VSR), har besvarat och beskrivit sin 
förmåga att hantera ett fiktivt kemutsläpp från ett urspårat tågset. Detta har gjmts i 
förhållande till en specifik plats och ett givet datum och tid för detta scenario. 

Syftet har varit att med hjälp av befintliga planer, rutiner och bedömningar kunna 
uppskatta sin egen förmåga att hantera ovan nämnda scenario. Detta för att i före
kommande fall kum1a hitta eventuella förstärkningsåtgärder att höja sin egen förmåga, 
samt att ur ett länsperspektiv kunna belysa delar som kan bidra till en ökad fönnåga 
regionalt. 

1 (3) 

Förmågan kommer i detta dokument att beröra moment som snabbhet, utbildning, övning, 
utrustning, ledning, samverkan och styrkeuppbyggnad där även uthålligheten berörs. 

Lannfas 
Länsstyrelsen anser att den totala resurs av operativa enheter som larmas till skadeplats är 

tilh'äcldig och möjlig att initialt kunna påbö1ja en effektiv räddningsinsats. För att kunna 
täcka upp för ett andra larm i förbundets geografiska område avses att använda räddnings
tjänstpersonal från Björkvik och Julita. 

Kommentarer och 1·ekomme11dationer: Det är bra att VSR redan i larmfasen tar höjd för 
att fler larm ska lamna hanteras då det alduella scenariot sannolikt kommer att medföra en 
längre räddningsinsats. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påminna om betydelsen att 
ersättningsstyrkor i Katrineholm har en tillräcklig och önskad kompetens att klara sitt 
uppdrag. 

Styrkeuppbyggnad, resurser och samverkan 
Initiala uppgifter som är av livräddande, begränsande och i flera avseenden av identi

fierande karaktär leds genom tre beskrivna ledningsnivåer. Det finns en ambition att tidigt 
försöka förstärka ledningen med hjälp av en ytterligare IL. Planeringen är att ett skapa ett 
ime ledningsstöd med att ringa in Stab Sörmland via SOS Alarm, via den 
överenskommelse som finns i länet. 

Kommunens ledningsorganisation är tidigt engagerad i händelsen, och det är tänkt att den 
i huvudsak ska hantera information till allmänheten, samt att har en aktiv roll i det fall det 
behöver ske en utrymning av boende i riskområdet. 

Postadress 
611 86 NYKÖPING 

Organisationsnummer 
202100-2262 

Besöksadress 
Stora torget 13 

Bankgiro 
5051-8653 

Telefon 
010-223 40 00 

Faktureringsadress 
FE98 
838 73 FRÖSÖN 

E-post 

sodermanland@lansstyrelsen.se 

Internet 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
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Förstärkande enheter och resurser larmas genom RCB från både Köping och Nonköping, 
som även ser till att Imma RVR till platsen. 

Materiella och personella resurser räknar man med att rekvirera till platsen genom 
Trafikverket och leverantörer/ mottagare av de farliga ämnen som behöver tas om hand. 

I övrigt beskrivs att det sker en samverkan med både externa och interna aktörer. Förutom 
de som redan nämnts är det SMHI, polis, sjukvård, försvarsmakt, länsstyrelse, Sfömlands 
Vatten AB och den egna miljöförvaltningen. 

Kommentarer och rekommendationer: Länsstyrelsen rekommenderar att en rutin 
upprättas för hur inka Ilning av en ytterligare IL ska ske för att förstärka lednings
kapaciteten. Länsstyrelsen bedömer att ledningsförmågan väsentligt skulle förbättras om 
system- och insatsledning kan fördelas på tre olika ledningsfimktioner i en komplex 
händelse av det här slaget. 

Det framgår inte om VSR anser sig ha någon egen utrustning som passar för att ta hand 
0111, eller begränsa oönskade konsekvenser av något av de kemikalier som behöver 
hanteras på skadeplatsen. De externa resurser som man avser att begära har h·ots allt en 
längre inställelsetid. Det gör att kommunens räddningstjänst bör ha en egen förmåga att 
inledningsvis kunna hantera en större olycka medfarligt gods till dess attförstärknings
resurser är på plats. 

Ett fortsatt deltagande i utbildnings- och övningstillfällen för Stab Sörmland är väsentligt 
då ledningsförmågan ska utvecklas eller kvalitetssäkras. 

Uthållighet 
För att klara sitt behov av en uthållig organisation som scenariot kräver, så beskriver 

VSR att denna hjälp avses att tas från angränsande räddningstjänstorganisationer, samt 
med egen inkallad personal. 

Kommentar: Ltinsstyrelsen delar Räddningstjänstens sätt att kunna erhålla den 
uthållighet i händelsen som kan behövas. Det är framförallt under pågående semester
perioder som räddnings(jänstorganisationen kan vara särsldlt sårbar vid dessa större och 
resursla·ävande olyckor. 

Slutsats och den regionala förmågan 
Den redovisning som har lämnats är utifrån räddningstjänstförbundets egen förmåga att 

hantera ett fiktivt scenario som var ett stöne kemikalieutsläpp. Som en del av att beskriva 
sin fö1måga bör man redovisa den kunskap och planering som VSR har om de behov som 
finns att komplettera eller förstärka sin fönnåga med. Länsstyrelsen anser att de svar som 
givits, i flera stycken har gett en bra besluivning av sin planering för hur man avser att 
hantera en stöne komplex händelse med farliga kemikalier. 

För att utveckla den regionala förmågan ytterligare tar Länsstyrelsen med sig några 
noteringar som anses vara särskilt värdefulla att arbeta vidm·e med i länet. 



TILLSYNSSKRJVELSE 3 (3) 
Dalum Diarienummer 

2018-04-09 456-68-2018 

• De stabsövningar som genomfördes för Stab Sörmland i december 2017 bör även 
fortsättningsvis kunna genomföras och vara ett möjligt sätt i utbildning och övning 
av Stab Sörmlands verksamhet. 

• Ett sätt att förstärka den regionala förmågan att hantera oönskade kemikalie
utsläpp, kan vara att ange den utrustning som respeldive kommun inte har själv i 
den utsträckning det kan behövas i förhållande till riskbilden. Därefter kan länets 
räddningstjänster göra bedömningen om det är rimligt att skaffa sig den som en 
länsresurs, för att på så vis få tillgång till en lämplig och adekvat utrustning som 
idag beställs på annat sätt. 

At# 
Tomas ,::ård 

~1atf1:111c~ 
Jonas Lundborg 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 15   Dnr    

 
Samverkan förstärkning RTÖG/VSR 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsterna i de kommuner som omfattas av avtalet skall om möjligt 
förstärka varandra med resurser som begärs av den kommun där skadan inträffat. 
Vid insats regleras medverkan i larmplan vilket meddelas alarmeringsfunktion 
(SAS Alarm AB) av Räddningstjänsten Östra Götaland respektive Västra 
Sörmlands Räddningstjänst.  
Vid behov av förstärkning för beredskapsproduktion skall RCB/Inre befäl (IB) i 
drabbad kommun kontakta RCB/Inre befäl (IB) i den kommun som man vill ha 
hjälp av och göra förfrågan om förstärkning.  
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

Dir § 16   Dnr 2018/9:3 
  

 
Delegationsärenden 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 
handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2018-02-21 – 2018-05-21 
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef   
_____ 
 
Expediering 
  



Delegationsä renden 
Period: 2018-02-21 - 2018-05-18 

Ärenderubrik Objekt/ Fastighet 

Föreläggande sotning - LINDEBOL 1:5 LINDEBOL 1:5 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - LINDEBOL 1:5 ÅB 702.2018.00130.9400 

Föreläggande sotning - GRÖVSBOL 1:14 GRÖVSBOL 1: 14 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - GRÖVSBOL 1:14 ÅB 702.2018.00131.9401 

Föreläggande sotning - HULLA 1:30 HULLA 1:30 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - HULLA 1:30 ÅB 702.2018.00132.9402 

Föreläggande sotning - LINDEBOL 1:17 LINDEBOL 1:17 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - LINDEBOL 1:17 ÅB 702.2018.00133.9403 

Föreläggande sotning - SKENÄS 2:16 SKENÄS 2:16 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - SKENÄS 2:16 ÅB 702.2018.00134. 9404 

Föreläggande sotning - HULLA 4:31 HULLA 4:31 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - HULLA 4:31 ÅB 702.2018.00135.9405 

Föreläggande sotning - VINGÅKERS-BERGA 4:4 VINGÅKERS-BERGA 4:4 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - VINGÅKERS-BERGA 4:4 ÅB 702.2018.00136.9406 

Föreläggande sotning -TEGNEBOL 1:13 TEGNEBOL 1:13 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande -TEGNEBOL 1:13 ÅB 702.2018.00137.9407 

Föreläggande sotning - FALKEN 2 FALKEN 2 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - FALKEN 2 ÅB 702.2018.00138.9408 

Föreläggande sotning - RENEN 5 RENEN 5 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - RENEN 5 ÅB 702.2018.00139.9409 

Föreläggande sotning - HÖGSJÖBRUK 1:99 HÖGSJÖBRUK 1:99 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - HÖGSJÖBRUK 1:99 ÅB 702.2018.00140.9410 

Föreläggande sotning - VRETTSTA 3:16 VRETTSTA 3:16 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - VRETTSTA 3:16 ÅB 702.2018.00141.9411 

Föreläggande sotning - VRETTSTA 3:34 VRETTSTA 3:34 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - VRETTSTA 3:34 ÅB 702.2018.00142.9412 

Föreläggande sotning - BÅSENBERGA 1:5 BÅSENBERGA 1:5 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - BÅSENBERGA 1:5 ÅB 702.2018.00143.9413 

Föreläggande sotning - BODA 1:34 BODA 1:34 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - BODA 1:34 ÅB 702.2018.00144.9414 

2018-05-21 
sid 1 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 



Delegationsä renden 
Ärenderubrik Objekt/Fastighet 

Föreläggande sotning - ÖSTERÅKERS-BROGETORP 1:5 ÖSTERÅKERS-BROGETORP 1: 5 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - ÅB 702.2018.00145. 9415 

ÖSTERÅKERS-BROGETORP 1: 5 

Föreläggande sotning - ÖSTERÅKERS-BROGETORP 2:1 ÖSTERÅKERS-BROGETORP 2:1 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - ÅB 702.2018.00146.9416 

ÖSTERÅKERS-BROGETORP 2:1 

Föreläggande sotning - ÄRNEBÄCK 1:3 ÄRNEBÄCK 1:3 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - ÄRNEBÄCK 1:3 ÅB 702.2018.00147.9417 

Föreläggande sotning - STORA LUNDBYSKOG 2:2 STORA LUNDBYSKOG 2:2 
Beslutsdatum Händelse Handläaaare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - STORA LUNDBYSKOG 2:2 ÅB 702.2018.00148.9418 

Föreläggande sotning - HÖNEBÄCK 1:2 HÖNEBÄCK 1:2 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - HÖNEBÄCK 1:2 ÅB 702.2018.00149.9419 

Föreläggande sotning - HÖNEBÄCK 1:4 HÖNEBÄCK 1:4 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - HÖNEBÄCK 1:4 ÅB 702.2018.00150.9420 

Föreläggande sotning - KOPPARBOL 2:1 KOPPARBOL 2:1 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-21 Sotarföreläggande - KOPPARBOL 2:1 ÅB 702.2018.00151.9421 

Föreläggande sotning - SKÖLDINGE-RAMSTA 2:99 SKÖLDINGE-RAMSTA 2:99 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - SKÖLDINGE-RAMSTA ÅB 702.2018.00152.9422 

2:99 

Föreläggande sotning - SKÖLDINGE-RAMSTA 1:27 SKÖLDINGE-RAMSTA 1:27 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - SKÖLDINGE-RAMSTA ÅB 702.2018.00153.9423 

1:27 

Föreläggande sotning - HÖNEBÄCK 1:6 HÖNEBÄCK 1:6 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - HÖNEBÄCK 1:6 ÅB 702.2018.00154.9424 

Föreläggande sotning - LUND 1:13 LUND 1:13 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - LUND 1:13 ÅB 702.2018.00155.9425 

Föreläggande sotning - MALMS-HEDEN 2:11 MALMS-HEDEN 2:11 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - MALMS-HEDEN 2:11 ÅB 702.2018.00156. 9426 

Föreläggande sotning - SKÖLDNÄS 3:8 SKÖLDNÄS 3:8 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - SKÖLDNÄS 3:8 ÅB 702.2018.00157.9428 

Föreläggande sotning - TORP 1:37 TORP 1:37 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - TORP 1:37 ÅB 702.2018.00158. 9429 

Föreläggande sotning - TORP 1:37 TORP 1:37 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - TORP 1:37 ÅB 702.2018.00159.9430 

Föreläggande sotning - RÖRVIK 3:26 RÖRVIK 3:26 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-02-22 Sotarföreläggande - RÖRVIK 3:26 ÅB 702.2018.00160.9431 

2018-05-21 
sid 2 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 



Delegationsärenden 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - TJÄRSTA 2:7 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - TJÄRSTA 2:7 

Föreläggande sotning - ÖSTERSUND 2:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - ÖSTERSUND 2:2 

Föreläggande sotning - FORSBY 2:10 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - FORSBY 2:10 

Föreläggande sotning - BLOMSTERHULT 1:27 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - BLOMSTERHULT 1 :27 

Föreläggande sotning - BLOMSTERHULT 1:34 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - BLOMSTERHULT 1:34 

Föreläggande sotning -ÄTIERSTA 7:13 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - ÄTIERSTA 7:13 

Föreläggande sotning - TJÄRSTA 3:18 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - TJÄRSTA 3:18 

Föreläggande sotning - DANBYHOLM 5:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - DANBYHOLM 5:1 

Föreläggande sotning - BJÖRKVIKS-STAVHÄLLA 1:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - BJÖRKVIKS-STAVHÄLLA 

1:1 

Föreläggande sotning - DANBYHOLM 5:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - DANBYHOLM 5:1 

Föreläggande sotning - VEDEBY 3:17 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-26 Sotarföreläggande - VEDEBY 3:17 

Bygglovsremiss - Vingåker Gäringe 1:33 - Nybyggnation av 
enbostadshus 

Beslutsdatum Händelse 
2018-02-27 Utlåtande gällande remissförfrågan 

Planärenden, övrigt - Lågfartsgata Vasavägen Etapp 1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-05 Remissvar, Planärenden övrigt 

Remiss Detaljplan - ÄLSÄTIER 1:29 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-06 Remissvar DP -ÄLSÄTIER 1:29 - Granskning 

Föreläggande sotning - KVISTERHULT 1:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-06 Sotarföreläggande - KVISTERHULT 1:2 

Föreläggande sotning - NYBBLE 1: 1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-06 Sotarföreläggande - NYBBLE 1: 1 

Objekt/Fastighet 

TJÄRSTA 2:7 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00162. 9433 

ÖSTERSUND 2:2 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00163.9434 

FORSBY 2:10 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00164.9435 

BLOMSTERHULT 1:27 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00165.9436 

BLOMSTERHULT 1:34 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00166.9437 

ÄTIERSTA 7:13 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00167.9438 

TJÄRSTA 3:18 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00168.9439 

DANBYHOLM 5:1 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00169.9440 

BJÖRKVIKS-STAVHÄLLA 1:1 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00170.9441 

DANBYHOLM 5:1 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00171.9442 

VEDEBY 3:17 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00172.9443 

Handläggare Diarienr 
MC 201.2018.00173.9445 

Handläggare Diarienr 
FL 299.2018.00174.9455 

ÄLSÄTIER 1:29 
Handläggare Diarienr 
MC 253.2018.00128.9456 

KVISTERHULT 1:2 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00175.9457 

NYBBLE 1:1 
Handläggare Diarienr 
ÄB 702.2018.00176.9458 

2018-05-21 
sid 3 (10) 

Kommun 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 
Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 



Delegationsä renden 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - HÄLLERÄD 1:7 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-06 Sotarföreläggande - HÄLLERÄD 1:7 

Remiss Detaljplan - ABBORREN 11 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Remissvar DP - ABBORREN 11 

Föreläggande sotning - LIDA 4:14 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - LIDA 4:14 

Föreläggande sotning - HILLERSTA 1:8 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - HILLERSTA 1:8 

Föreläggande sotning - LIDABACKE 1:26 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - LIDABACKE 1:26 

Föreläggande sotning - LUCKTORP 1:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - LUCKTORP 1:2 

Föreläggande sotning - HEDEN 2:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - HEDEN 2:1 

Föreläggande sotning - JULITA-RÄBY 3:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - JULITA-RÄBY 3:1 

Föreläggande sotning - JULITA-RÄBY 3:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - JULITA-RÄBY 3:1 

Föreläggande sotning - FÅGELSTA 2:32 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - FÅGELSTA 2:32 

Föreläggande sotning - TISTELN 11 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-07 Sotarföreläggande - TISTELN 11 

Bygglovsremiss - VIALA 1:45 - Nybyggnad enbostadshus med 
carport 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-08 Remissvar - VIALA 1:45 

Bygglovsremiss - ALEN 13 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-12 Utlåtande BSD - ALEN 13 

Bygglovsremiss - ÅKERN 10 - Vingåker - Nybyggnation av 
industrilokal 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-13 Utlåtande BSD - ÅKERN 10 

Remiss från MSB - Upphävande av föreskrifter om 
gasapparater 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-13 Remissvar - Förslag till upphävande av 

föreskrifter om gasapparater 

Objekt/Fastighet 

HÄLLERÄD 1: 7 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00177.9459 

ABBORREN 11 
Handläggare Diarienr 
MC 253.2018.00129.9469 

LIDA 4:14 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00178.9460 

HILLERSTA 1:8 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00179.9461 

LIDABACKE 1:26 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00180.9462 

LUCKTORP 1:2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00181.9463 

HEDEN 2:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00182.9464 

JULITA-RÄBY 3:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00183.9465 

JULITA-RÄBY 3:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00184.9466 

FÅGELSTA 2:32 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00185.9467 

TISTELN 11 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00186.9468 

VIALA 1:45 

Handläggare Diarienr 
MC 201.2018.00187.9471 

ALEN 13 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00091.9473 

ÅKERN 10 

Handläggare Diarienr 
MC 201.2018.00188.9476 

Handläggare Diarienr 
FL 602.2018.00189.9478 

2018-05-21 
sid 4 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 
Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks under 
förutsättning 

Beslut 
Tillstyrks 



Delegationsärenden 
Ärenderubrik Objekt/Fastighet 

Remiss Detaljplan - Vingåkers Kommun - Granskning för del av 
Loke 4 m.fl. 

Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-15 Remissvar DP MC 253.2018.00194.9487 

Bygglovsremiss - Lokstallarna - Lokstallet 2 Lokstallarna 
LOKSTALLET 2 

Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Utlåtande BSD - Lokstallarna - Ver 3 FL 201.2017.00541.9493 

Byte av sotare - SKÖLDINGE-ENEBY 1:5 SKÖLDINGE-ENEBY 1:5 
Beslutsdatum Händelse Handläaaare Diarienr 
2018-03-19 Beslut sotning av annan - SKÖLDINGE-ENEBY AL 701.2018.00089.9501 

1:5 

Föreläggande sotning - HACKSTA 1:21 HACKSTA 1:21 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - HACKSTA 1:21 ÅB 702.2018.00202. 9495 

Föreläggande sotning - FORSSJÖKVARN 1:127 FORSSJÖKV ARN 1: 127 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - FORSSJÖKVARN 1:127 ÅB 702.2018.00203. 9496 

Föreläggande sotning - ERIKSBERG 1:1 ERIKSBERG 1:1 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - ERIKSBERG 1:1 ÅB 702.2018.00204.9497 

Föreläggande sotning - GÄRINGE 1:20 GÄRINGE 1:20 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - GÄRINGE 1:20 ÅB 702.2018.00205.9498 

Föreläggande sotning - SÄVSTAHOLM 2:14 SÄVSTAHOLM 2:14 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - SÄVSTAHOLM 2:14 ÅB 702.2018.00206.9499 

Föreläggande sotning - STETTIN 2:6 STETTIN 2:6 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - STETTIN 2:6 ÅB 702.2018.00207.9502 

Föreläggande sotning - CHAMPINJONEN 7 CHAMPINJONEN 7 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - CHAMPINJONEN 7 ÅB 702.2018.00208. 9503 

Föreläggande sotning - SJÖHOLM 2:39 SJÖHOLM 2:39 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - SJÖHOLM 2:39 ÅB 702.2018.00209.9504 

Föreläggande sotning - VINGÅKERS-ROSENDAL 1:3 VINGÅKERS-ROSENDAL 1:3 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - VINGÅKERS-ROSENDAL ÅB 702.2018.00210. 9505 

1:3 

Föreläggande sotning - DJULÖ 1:147 DJULÖ 1:147 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - DJULÖ 1:147 ÅB 702.2018.00211.9506 

Föreläggande sotning - DJULÖ 1:167 DJULÖ 1:167 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - DJULÖ 1:167 ÅB 702.2018.00212.9507 

Föreläggande sotning - JULITA-HULT 1:6 JULITA-HULT 1:6 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - JULITA-HULT 1:6 ÅB 702.2018.00213. 9508 

Föreläggande sotning - JULITA-ÄNGTORP 1:164 JULITA-ÄNGTORP 1:164 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-03-19 Sotarföreläggande - JULITA-ÄNGTORP 1:164 ÅB 702.2018.00214. 9509 

2018-05-21 
sid 5 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Norrköping 

Beslut 
Beviljas ej 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 



Delegationsärenden 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - ÖDESÄNG 1:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-19 Sotarföreläggande - ÖDESÄNG 1: 1 

Föreläggande sotning - VÄSTRA HEDEN 3:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-19 Sotarföreläggande - VÄSTRA HEDEN 3:2 

Föreläggande sotning - DUVEHOLM 1:30 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-19 Sotarföreläggande - DUVEHOLM 1:30 

Föreläggande sotning - BJURSTORP 1:3 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-19 Sotarföreläggande - BJURSTORP 1:3 

Planärenden, övrigt - Sidoparkering längs Västgötagatan 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-26 Remissvar, Planärenden övrigt 

Tillståndshantering Brfv - Valla Skola 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-26 Tillståndsbeslut - Valla Skola 

Tillståndshantering Brfv - Gogmans demontering AB 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-26 Tillståndsbeslut - Gogmans demontering AB 

Tillståndshantering Brfv - Kosan Gas - Ändrad tillståndshavare 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-26 Tillståndsbeslut - Voith Paper Fabrics Högsjö 

AB. 

Remiss Serveringstillstånd (tillfälligt) - Duveholmshallen 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-27 Remissvar - Duveholmshallen 

Remiss Serveringstillstånd - Almgårdens Ålderdomshem 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-28 Remissvar - Almgårdens Ålderdomshem 

Föreläggande sotning - FLODA-ENEBY 2:11 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - FLODA-ENEBY 2:11 

Föreläggande sotning - SPETEBY 3:10 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - SPETEBY 3:10 

Föreläggande sotning - LERBO-SUND 1:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - LERBO-SUND 1:2 

Föreläggande sotning - BIE 3:30 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - BIE 3:30 

Föreläggande sotning - NORDANKÄRR 1:7 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - NORDANKÄRR 1:7 

Objekt/ Fastighet 

ÖDESÄNG 1:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00215.9510 

VÄSTRA HEDEN 3:2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00216.9511 

DUVEHOLM 1:30 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00217.9512 

BJURSTORP 1:3 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00218.9513 

Handläggare Diarienr 
MC 299.2018.00197.9524 

Valla Skola 
VALLEN 2 
Handläggare Diarienr 
FL 401.2016.00106.9427 

Gogmans demontering AB 
UPPLAGET 2 
Handläggare Diarienr 
FL 401.2017.00604.9474 

Voith Paper Fabrics Högsjö AB. 
HÖGSJÖBRUK 1:121 
Handläggare Diarienr 
FL 401.2018.00044.9523 

Duveholmshallen 
DJUPET 3 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00221.9531 

Almgårdens Ålderdomshem 
LIDA 8:2 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00219.9532 

FLODA~ENEBY 2:11 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00223.9533 

SPETEBY 3:10 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00224.9534 

LERBO-SUND 1:2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00225.9535 

BIE 3:30 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00226.9536 

NORDANKÄRR 1:7 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00227.9537 

2018-05-21 
sid 6 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Beviljas 

Katrineholm 

Beslut 
Beviljas 

Vingåker 

Beslut 
Beviljas 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

1;/}shr'2.s -Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 



Delegationsä renden 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - FORSBY 2:49 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - FORSBY 2:49 

Föreläggande sotning - SKÖLDINGE-ENEBY 1:5 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - SKÖLDINGE-ENEBY 1:5 

Föreläggande sotning - ANEMONEN 5 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - ANEMONEN 5 

Föreläggande sotning - GIMMERSTA 1:37 

Beslutsdatum Händelse 
2018-03-29 Sotarföreläggande - GIMMERSTA 1:37 

Remiss Serveringstillstånd - Yngaregårdens Ålderdomshem 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-03 Remissvar - Yngaregårdens Ålderdomshem 

Remiss Serveringstillstånd (tillfälligt) - Internationella 
matmarkanaden 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-03 Remissvar - Internationella matmarknaden 

Planärenden, övrigt - Hållplats Upplandsgatan 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-04 Remissvar, Planärenden övrigt - Hållplats 

Upplandsgatan 

Offentlig tillställning - Streetrace (Streetweek) i Björkvik 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-11 Remissvar OT 

Remiss Serveringstillstånd - Pinchos 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-11 Remissvar 

Bygglovsremiss - PALMEN 3 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-16 Utlåtande BSD - PALMEN 3 

Bygglovsremiss - HUMLEN 3 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-16 Utlåtande BSD - HUMLEN 3 

Tillståndshantering Explv - Katrineholms Scoutkår 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-16 Tillståndsbeslut - Katrineholms Scoutkår 

Remiss Serveringstillstånd - Vingåkers Folkpark (flera tillfällen) 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-16 Remissvar - Vingåkers Folkpark 

Remiss Serveringstillstånd - Restaurang parken 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-20 Remissvar - Parkens Grill & Pizzeria 

Föreläggande sotning - BASUNEN 3 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - BASUNEN 3 

Objekt/ Fastighet 

FORSBY 2:49 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00228.9538 

SKÖLDINGE-ENEBY 1:5 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00229.9539 

ANEMONEN 5 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00230.9540 

GIMMERSTA 1:37 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00231.9541 

Yngaregårdens Ålderdomshem 
KLUBBETORP 5:93 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00220.9542 

Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00222.9543 

Handläggare Diarienr 
FL 299.2018.00232.9548 

Handläggare Diarienr 
MC 502.2018.00235.9558 

Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00236.9557 

PALMEN 3 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00233.9567 

HUMLEN 3 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00239.9564 

Handläggare Diarienr 
FL 402.2018.00196.9568 

Vingåkers Folkpark 
GLASMÄSTARESTUGAN 1:2 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00240.9566 

Parkens Grill & Pizzeria 
SANDBÄCKEN 3:1 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00241. 9571 

BASUNEN 3 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00244.9574 

2018-05-21 
sid 7 (10) 

Kommun 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

1;ll~1rk:5 
Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Beviljas 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Avstyrks 

Katrineholm 

Beslut 



Delegationsä ren den 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - SOTAREN 1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - SOTAREN 1 

Föreläggande sotning - GIMMERSTA 1:20 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - GIMMERSTA 1:20 

Föreläggande sotning - LIDA 5:5 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - LIDA 5:5 

Föreläggande sotning - LEBY 12:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - LEBY 12:1 

Föreläggande sotning - LEBY 12:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - LEBY 12:2 

Föreläggande sotning - GRÖNSISKAN 2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - GRÖNSISKAN 2 

Föreläggande sotning - GALLTORP 1:33 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - GALLTORP 1:33 

Föreläggande sotning - SOLROSEN 2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - SOLROSEN 2 

Föreläggande sotning - STENKROSSEN 11 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - STENKROSSEN 11 

Föreläggande sotning - TÅNGEN 4 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - TÅNGEN 4 

Föreläggande sotning - SPARVUGGLAN 5 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - SPARVUGGLAN 5 

Föreläggande sotning - BJÄRSÄTTER 6:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - BJÄRSÄTTER 6:1 

Föreläggande sotning - VIGGARTORP 2:2 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-23 Sotarföreläggande - VIGGARTORP 2:2 

Remiss Serveringstillstånd - Stora Djulö Herrgård - Utökad 
serveringsyta 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Remissvar 

Föreläggande sotning - ÖJA 1:13 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - ÖJA 1:13 

Föreläggande sotning - ROSTORP 2:14 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - ROSTORP 2:14 

Objekt/Fastighet 

SOTAREN 1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00245. 9575 

GIMMERSTA 1:20 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00246.9576 

LIDA 5:5 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00247.9577 

LEBY 12:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00248.9578 

LEBY 12:2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00249.9579 

GRÖNSISKAN 2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00250.9580 

GALLTORP 1:33 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00251.9581 

SOLROSEN 2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00252.9582 

STENKROSSEN 11 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00253.9583 

TÅNGEN 4 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00254.9584 

SPARVUGGLAN 5 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00255.9585 

BJÄRSÄTTER 6:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00256.9586 

VIGGARTORP 2:2 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00257. 9587 

Djulö Herrgård 
DJULÖ 2:3 
Handläggare Diarienr 
MC 604.2018.00259.9597 

ÖJA 1:13 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00260.9591 

ROSTORP 2:14 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00261.9592 

2018-05-21 
sid 8 (10) 

Kommun 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Avstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 



Delegationsärenden 
Ärenderubrik 

Föreläggande sotning - MO 1:8 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - MO 1:8 

Föreläggande sotning - MO 1:3 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - MO 1:3 

Föreläggande sotning - LEBY 12:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - LEBY 12:1 

Föreläggande sotning - NYBBLE 2: 1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-04-26 Sotarföreläggande - NYBBLE 2:1 

Bygglovsremiss - Kunskapsskolan - Rådmannen 3 - Utökad 
skola 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-02 Utlåtande BSD - Kunskapsskolan 

Föreläggande sotning - FORSSJÖKVARN 1:63 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-02 Sotarföreläggande - FORSSJÖKVARN 1:63 

Föreläggande sotning - NYGÅRD 1:63 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-02 Sotarföreläggande - NYGÅRD 1:63 

Föreläggande sotning - FLODA-ÅTORP 1:1 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-02 Sotarföreläggande - FLODA-ÅTORP 1:1 

Bygglovsremiss - Katrineholms Kommunförråd - Kerstinboda 
3:6 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-03 Utlåtande BSD - Katrineholms Kommunförråd 

Bygglovsremiss - Vingåker, RÖRVIK 3:12 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-04 Utlåtande remiss - RÖRVIK 3:12 

Bygglovsremiss - LÄSTEN 4 - Förskola Bäverhyddan 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-07 Utlåtande BSD - LÄSTEN 4 

Allmän sammankomst - Cirkus Olympia Bengtsson 
Enterreiment AB 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-07 Remissvar AS - Cirkus Olympia Bengtssons 

Enterteiment AB 

Allmän sammankomst - Cirkus Bambino 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-07 Remissvar AS - Cirkus Bambino 

Offentlig tillställning - Vingåkers Knallemarknad 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-08 Remissvar OT - Vingåkers Idrottsförening 

Bygglovsremiss - Dollar store - 647 

Beslutsdatum Händelse 
2018-05-09 Utlåtande BSD - Dollar store - 647 

Objekt/ Fastighet 

MO 1:8 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00262. 9593 

MO 1:3 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00263.9594 

LEBY 12:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00264.9595 

NYBBLE 2:1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00265.9596 

Kunskapsskolan 
RÅDMANNEN 3 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00242.9603 

FORSSJÖKVARN 1:63 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00268. 9604 

NYGÅRD 1:63 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00269. 9605 

FLODA-ÅTORP 1: 1 
Handläggare Diarienr 
ÅB 702.2018.00270.9606 

Katrineholms Kommunförråd 
KERSTINBODA 3:6 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00243.9612 

RÖRVIK 3:12 
Handläggare Diarienr 
MC 201.2018.00273.9654 

LÄSTEN 4 
Handläggare Diarienr 
FL 201.2018.00272.9660 

Handläggare Diarienr 
MA 501.2018.00276.9661 

Handläggare Diarienr 
MA 501.2018.00277 .9659 

Handläggare Diarienr 
MA 502.2018.00279.9665 

Handläggare Diarienr 
MC 201.2018.00282.9675 

2018-05-21 
sid 9 (10) 

Kommun 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 

Vingåker 

Beslut 
Tillstyrks under 
förutsättning 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 



Delegationsärenden 
Ärenderubrik Objekt/ Fastighet 

Planärenden, övrigt - Lågfartsgata - Vasavägen - Etapp 2 

Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-09 Remissvar, Planärenden övrigt MA 299.2018.00281.9671 

Byte av sotare - VALLTRAND 1:4 VALLTRAND 1:4 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Beslut sotning av annan - VALLTRAND 1:4 MA 701.2018.00271.9697 

Föreläggande sotning - TINGSPLATSEN 3 TINGSPLATSEN 3 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - TINGSPLATSEN 3 ÅB 702.2018.00288.9699 

Föreläggande sotning - MYRKÄRR 1:6 MYRKÄRR 1:6 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - MYRKÄRR 1:6 ÅB 702.2018.00289.9700 

Föreläggande sotning - ÅSA 2:7 ÅSA 2:7 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - ÅSA 2:7 ÅB 702.2018.00290.9701 

Föreläggande sotning - SKÖLDINGE-RAMSTA 2:110 SKÖLDINGE-RAMSTA 2:110 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - SKÖLDINGE-RAMSTA ÅB 702.2018.00291.9702 

2:110 

Föreläggande sotning - RIPAN 19 RIPAN 19 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - RIPAN 19 ÅB 702.2018.00292.9703 

Föreläggande sotning - DOPPINGEN 4 DOPPINGEN 4 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - DOPPINGEN 4 ÅB 702.2018.00293.9704 

Föreläggande sotning - SKATAN 26 SKATAN 26 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - SKATAN 26 ÅB 702.2018.00294.9705 

Föreläggande sotning - FINNSTORP 5:5 FINNSTORP 5:5 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - FINNSTORP 5:5 ÅB 702.2018.00295.9706 

Föreläggande sotning - LERBO-BIESTA 1:17 LERBO-BIESTA 1:17 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-15 Sotarföreläggande - LERBO-BIESTA 1: 17 ÅB 702.2018.00296. 9707 

Föreläggande sotning - STAREN 7 STAREN 7 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-17 Sotarföreläggande - STAREN 7 ÅB 702.2018.00297. 9712 

Föreläggande sotning - VINGÄKERS-SJÖGÖLET 1:29 VINGÄKERS-SJÖGÖLET 1:29 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-17 Sotarföreläggande - VINGÄKERS-SJÖGÖLET ÅB 702.2018.00298.9713 

1:29 

Föreläggande sotning - VAKTELN 35 VAKTELN 35 
Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-17 Sotarföreläggande - VAKTELN 35 ÅB 702.2018.00299. 9714 

Bygglovsremiss - Katrineholms Kommunförråd - Kerstinboda Katrineholms Kommunförråd 
3:6 KERSTINBODA 3:6 

Beslutsdatum Händelse Handläggare Diarienr 
2018-05-18 Utlåtande BSD - Katrineholms Kommunförråd -FL 201.2018.00243.9718 

Reviderad 

Antal händelser: 154 

2018-05-21 
sid 10 (10) 

Kommun 

Katrineholm 

Beslut 
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Katrineholm 
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Beslut 

Katrineholm 
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Katrineholm 
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Katrineholm 
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Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Vingåker 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 

Katrineholm 

Beslut 
Tillstyrks 



Delegationsbeslut fattade av förbundschef 
 
Övriga avtal 

2018-03-05 Tilldelningsbeslut för Trä- och byggvaror 

2018-03-07 Förlängning avtal med KPA pension avseende pensionsadministration 

2018-03-07 Avtal Fixar-Malte service med Katrineholms Kommun 

2018-03-12 Avtal om anslutning av automatiskt brandlarm – Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

2018-03-12 Fullmakt till Däckia AB att hämta kompletta hjul 

2018-04-04 Nyttjanderättsavtal (KFAB) gällande vatten/avlopp Gersnäs 3:16 

2018-04-19  Ramavtal – Företagshälsovård. Räddningshälsan. 

2018-04-25 Justering av ramavtal om räddningstjänst med RTÖG, avtal 879428_1_1 

2018-05-16 Forss Webservice AB - Ny hemsida 

 

 

Delegationsbeslut fattade av räddningschef 
Anställningar, uppsägningar och tjänstledigheter 
 

 
Helmer Haglund Fast Heltid 
Petter Jonsson Timvikarie Heltid 
Magnus Walderfors Timvikarie Heltid 
Robert Dahlqvist Fast timvikarie Heltid 
 

Avtal 
 
2018-04-12 Avtal om nyttjanderätt – Lunds ProgramArkitekter AB 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2018-05-30 20 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 17   Dnr  

 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
Information om personalläget i organisationen 
Räddningschef informerar om personalläget i organisationen.  
 
Information om arbetet kring ny brandstation 
Förbundschef informerar hur det går med arbetet i samband med ny brandstation. 
 
Information om arbetet kring utökat förbund 
Förbundschef informerar hur arbetet går kring utökat förbund. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
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