
 
 

 
 

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

Datum 
2018-03-16 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 22 mars kl 14.00-16.00 

 
 
Plats: Brandstationen, Djulögatan i Katrineholm.  
 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport 
2. Medlemssamråd 
3. Revisionsrapport från PwC angående Årsredovisning 2017 
4. Revisionsgranskning - Tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva varor  

 
 

Informationsärenden 
5. Information från verksamheten:     

• Information om personalläget i organisationen  
• Information om samverkan andra räddningstjänster/högre ledning 
• Information om brandstationsbyggnation 
• Flytt av AU 28 september? 

 
Välkomna! 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2018-03-22 9 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 7   Dnr 2018/ 
   
 
Ekonomirapport 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till 
handlingarna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Funktionschef för ekonomi och administration, Johanna Gustafsson, berättar hur 
det ekonomiska läget ser ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 8   Dnr 2018/14:1 
 
 
Medlemssamråd 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Anette Lundin, berättar om vad vi har tänkt att ta upp på 
medlemssamrådet som äger rum måndag 9 april. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Medlemssamråd 2018-04-09 
 
Expediering 
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Medlemssamråd 2018-04-09 
 

1. Förstärkning av Västra Sörmlands Räddningstjänsts förebyggande arbete 

2. Kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete 

3. Högre ledning 

4. Behov i Räddningstjänstorganisationen 

5. Investeringsplan 

6. Friskvårdsbidrag 

7. Pensionsavsättningar 

8. Utökad drift 
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Förstärkning av Västra Sörmlands Räddningstjänsts 
förebyggande arbete 
 
Västra Sörmlands räddningstjänst har definierat och organiserat sitt förebyggande arbete 
utifrån fyra olika delar: 

- Teknisk information/förebyggande 
- Allmän information/förebyggande 
- Information enligt lagstiftning/förebyggande 
- Information vid händelser/förebyggande 

 
Teknisk information/förebyggande 
Teknisk information handhas av funktion förebyggande som har en samordnande och 
framåtblickande roll. Den tekniska informationen kan innebära granskning av ritningar, 
telefonrådgivning men även kortare besök på plats gällande byggnadstekniskt brandskydd 
samt brandfarliga varor. Efterfrågan på information och rådgivning med den rådande 
byggkonjunkturen är mycket hög och belastningen på våra brandingenjörer innebär att delar 
av våra allmänna informationsåtaganden inte hinns med. Framför allt gäller det medverkan på 
allmänna sammankomster samt att nå ut med information i våra kransorter och på 
landsbygden. Med en bättre samordning och planering så att vår personal med 
expertkompetens kan ägna sig åt sitt kärnområde så innebär det att fler av våra 
kommuninvånare kan ta del av deras kompetens. 
 
Allmän information/förebyggande 
Allmän information handhas av funktion utbildning/information som har en samordnande och 
framåtblickande roll. Den allmänna informationen genomförs idag genom till exempel:  
 

• Medverkan på allmänna tillställningar som julskyltning, nationaldagen i stadsparken, 
Katrineholmsveckan, Vingåkers marknad, mässor mm. Vi medverkar endast sporadisk 
på andra platser är i Katrineholms och Vingåkers tätorter, här finns behov av att även 
kunna erbjuda våra kransorter och landsbygd denna möjlighet som vi vet är 
efterfrågad. 

• Skolutbildningar genomförs kontinuerligt inom områdena brandsäkerhet, 
trafiksäkerhet samt is-säkerhet. En bättre samordning behövs för att underlätta för 
lärare och vår egen personal som utför dessa utbildningar. Administration och bokning 
av detta utförs idag till stor del av personal som arbetar skift vilket innebär svårigheter 
med att få kontakt med rätt personer på skolorna. Det innebär att tidsaxlarna ofta blir 
korta och att det ibland blir omöjligt att genomföra planerad aktivitet. 

• Hembesök genomförs idag av skiftgående personal inom Katrineholms tätort. 
Planering finns för att i någon form även genomföra detta i liten skala i Vingåkers 
tätort. Med nuvarande organisation ser vi det som omöjligt att genomföra dessa 
aktiviteter i andra delar av våra medlemskommuner. Ett samarbete sker med Frivilliga 
brandkåren i Björkvik som har genomfört hembesök främst i Björkviksområdet men 
även på några andra platser.  
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• Utryckningsstyrkan i Katrineholm äter lunch på olika skolor inom Katrineholms tätort 
med syfte att skapa goda relationer med barn och ungdomar och vara förebilder för 
dessa. Detta genomfördes som försök under våren 2017 och har mottagits på ett 
mycket positivt sätt av skolarna så verksamheten har fortsatt även efter detta. 

• I samband med med skollov utför utryckningsstyrkan i Katrineholm rondering på 
samtliga skolor inom Katrineholms tätort. Ronderingen genomförs sen kvällstid. 
Syftet är att synas och förhoppningsvis hindra anlagda bränder på skolorna. Detta kan 
endast erbjudas inom Katrineholms tätort då resurser saknas att genomföra detta i 
andra områden. 

  
Information enligt lagstiftning/förebyggande 
Information enligt lagstiftning/förebyggande information handhas av funktion 
utbildning/information som har en samordnande och framåtblickande roll. Den lagstiftade 
informationen är reglerad i Lag om skydd mot olyckor. 1 Kap Inledande bestämmelser 
7 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att 
allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom 
skall de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga 
olyckor. Samt 3 Kap Kommunens skyldigheter 2 § En kommun skall genom rådgivning, 
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 
denna lag. 
Informationen finns tillgänglig på vår hemsida www.vsr.nu. Handlingsprogrammet för 
räddningstjänst finns även att söka på respektive kommuns hemsida. Önskvärt är att på ett 
tydligare sätt nå ut till kommuninvånarna med vår information om räddningstjänstens 
förmåga och hur allmänheten varnas vid allvarliga olyckor med en mer lättläst 
sammanfattning av handlingsprogrammet. 
 
Information vid händelser/förebyggande 
Information vid händelser/förebyggande handhas av funktion räddning i det initiala skedet. I 
ett långsiktigt perspektiv övergår ansvaret till funktion utbildning/information som då har en 
samordnande och framåtblickande roll. 
System för att möjligheter till information till allmänhet och drabbade i det initiala skedet 
efter en insats behöver säkerställas. Inte vid något annat tillfälle än direkt efter en inträffad 
olycka är viljan att ta emot vår information så påtaglig som när man sett konsekvenserna på 
nära håll i sitt hemområde. Redan idag gör vi dessa insatser ibland, men det sker inte 
systematiskt och är ofta person- och resursberoende. Behov föreligger av en resurs för 
samordning och uppföljning inom detta område 
 

Nuläge 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst kan konstatera att vi i stort är framåt vad gäller 
förebyggande arbete, att det finns mycket engagemang och kunskap i sakfrågorna men att vi 
har stora brister vad gäller vår förmåga att kunna utföra arbetet gentemot hela vårt geografiska 
område. Vi ser också en brist kring vår förmåga att organisera och följa upp våra genomförda 

http://www.vsr.nu/
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förebyggande åtgärder. Vår kunskap kring optimal hantering av sociala medier och andra 
informationskanaler är begränsad liksom möjligheten att utföra insatserna rent tidsmässigt.  
Det är av vikt att våra samhällsmedborgare blir upplysta om hur man själv kan förebygga och 
hantera olika typer av insatser vid bränder och andra olyckor Detta skulle kunna ske genom 
att mer strategiskt upplysa och informera via till exempel hemsida, Facebook och Instagram. 
Men naturligtvis också via information till medborgarna vid såväl uppsökande verksamhet 
som vid olika typer av event. En möjlighet till hjälp med spridning av information ser vi även 
att en del av våra Civila insatspersoner (CIP) kan vara behjälpliga med i sina respektive 
områden. I takt med att antal områden utökas, idag har vi åtta områden och det planeras för 
ytterligare två områden under 2018, så ökar även administration och ”underhåll” av dessa 
personer för att fortsatt upprätthålla intresse och engagemang från deras sida.  
 

Förslag till organisation för genomförande av förebyggande arbete 
 
VSR anser att det i så stor utsträckning som möjligt är bra att dra nytta av den kunskap som 
våra anställda har kring vårt upptagningsområde. Kunskap som kan vara såväl individ-, grupp 
och samhällsrelaterad.  
Som beskrivet innan så krävs det dock en samordnande och drivande roll med kunskap i 
ämnet. Därav föreslås rekrytering av en kommunikatör som ges en samordnande och drivande 
roll men som också kommer att vara en del av genomförandet. Till sin hjälp föreslås att 
nuvarande heltidspersonal ges fortsatt uppdrag att arbeta med frågorna i det 
upptagningsområde som de verkar. Kompletterat med detta ges vår RIB-personal möjlighet 
att utföra aktivt förebyggande arbete. Timantalet är svårt att avgöra men som en start föreslås 
400 timmar som skall fördelas över hela VSRs upptagningsområde. 
För att nå upp till vårt uppdrag att som första prioritet arbeta med förebyggande och 
informativa insatser så krävs i nuläget en resursförstärkning i organisationen. Den personal 
som nu ansvarar och samordnar dessa frågor har som huvuduppgift att genomföra externa 
utbildningar som är självfinansierande. Om mer tid läggs på information så blir det mindre tid 
för extern utbildning vilket leder till lägre inkomster som i nuläget är det som finansierar 
funktionen. 

Ekonomiska förutsättningar för genomförande 
 
Den föreslagna organiseringen medför behov av extra resurser om totalt 867 tkr.  
 
Beräkningen är gjord utifrån en heltidsanställd kommunikatör (över 40 år) inklusive samtliga 
personalkostnader samt övriga driftkostnader så som kläder och utbildning. Total kostnad för 
denna person beräknas till 761 tkr/år. 
 
För RiB-personalen utgår beräkningen från att befintlig personal arbetar extra timmar utöver 
ordinarie beredskap. Det innebär därmed inga ökade kostnader för beredskap, utbildning eller 
övning. Kostnad för utökad drift i form av bilkostnader och drivmedel samt visst material är 
med i beräkningen. Total kostnad beräknas till 106 tkr/år. 
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Varför stärks allmänheten i våra medlemskommuner av denna organisering? 
 
Den enda möjligheten för att nå ett så olycks- och skadefritt samhälle som möjligt så måste vi 
ständigt påminna våra invånare och ge dem insikt om betydelsen av att själv se riskerna i sin 
omgivning. Förmågan för att själva våga ingripa måste också höjas. I vårt handlingsprogram 
är målet att allmänhet ska ha gjort ett första ingripande vid minst 60% av våra larm men vi når 
i dagsläget upp till 43%. Ett led i detta är vårt arbete med Civila insatspersoner vilket ger 
möjlighet för allmänhet att på ett mer organiserat sätt kunna ingripa i ett tidigt skede i 
områden där samhällets resurser har lång framkörningstid. 
Den erfarenheter som finns på området visar på att information som når fram har stor 
betydelse. Statistik från England och även från Malmö visar tydligt att satsningar på olika 
typer av informationsinsatser lönar sig och därför bör vårt förebyggande informationsarbete 
prioriteras. För att klara detta krävs utökade resurser.  
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Kvalitetssäkra våra personalfrågor och systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
VSR är en organisation med många engagerade medarbetare och bland dessa så är några 
medarbetare tillika chefer. Det finns en mycket god ambition och vi gör mycket gott, det som 
har visat sig är dock behovet av spetskompetens inom HR (Human Resources). 
 
Generellt sett så kan vi se att arbetsplatser i Sverige, oavsett om det är privat eller offentlig 
verksamhet, har olika spetskompetenser knutna till sig varav en av dem är HR funktion.  
För VSRs del ser vi ett behov av HR funktion för att hjälpa till och kvalitetssäkra i såväl 
dagliga personalfrågor som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En funktion som kan vara 
stöd för chefer och anställda. En roll som kan innehålla såväl strategiska bitar som 
utvecklande av processer och policys men också direkt operativt arbete. 
 
Det strategiska arbetet kan till exempel vara att upprätta en ny rekryteringsprocess, 
kompetensförsörjningsplan eller process för systematiskt arbetsmiljöarbete. Då VSR bedriver 
en komplex verksamhet med mycket risker knutna till sig ser vi att behovet av 
kvalitetssäkring är av stor vikt.  
 
Det operativa arbetet kan till exempel innebära att stödja chefer i rehabiliteringsärenden, 
rekrytering, kompetensutveckling och arbetsrätt. Det som är viktigt här för VSRs del är att 
denna funktion finns på vår arbetsplats för att se och förstå kultur, arbetssätt och förmågor 
som är kopplade till uppdraget och funktionen.  
 
Vi tror att utveckling av HR funktionen kan leda till att våra chefer och medarbetare får bra 
verktyg för att utföra sitt arbete väl och därmed utvecklar vi vår organisation, behåller bra 
medarbetare och uppfyller våra mål.  
 
Äskande 
 
VSR äskar om medel för inrättande av 0,5 tjänst som HR generalist, en tjänst som är tänkt att 
samordnas med KFAB. 
 
Den föreslagna organiseringen medför behov av extra resurser om totalt 381 tkr.  
 
Beräkningen är gjord utifrån en HR-funktion (över 40 år) på 50 % tjänstgöringsgrad, 
inklusive samtliga personalkostnader samt övriga driftkostnader så som kläder och utbildning. 
Total kostnad för denna person beräknas till 381 tkr/år. 
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Högre ledning 
Bakgrund: 
Att utöva ledning vid räddningsinsatser kommer i framtiden att ställa större krav än tidigare. 
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa 
högre krav på val av metod och taktik vid kommande insatser. För att möta dessa krav finns 
behov av att utveckla VSRs ledningsförmåga. Ledningsarbetet i olyckshantering utgör en 
komplex helhet av processer med flera aktörer, som hanterar olika problem över tid och rum 
mot olika tidshorisonter. Denna helhet av processer måste samordnas och utformas på ett 
sådant sätt, att det blir överensstämmelse mellan hjälpbehov och insatsagerande. Ledning som 
en komplex helhet av ledningsprocesser kommer att få olika utformningar beroende på 
olyckans omfattning. Utformningarna på dessa nivåer kan sammanfattas på följande vis. 
  
Nivå 1 Styrkeledare, SL, Arbetsledare 
Nivå 2 Yttre befäl, Insatsledare IL 
Nivå 3 Insatschef, IC 
Nivå 4 Räddningschef i beredskap, RCB 
De flesta större organisationer har också en egen larmcentral med ett inre befäl som är en 
viktig funktion till samtliga nivåer ovan. 
 
VSR har idag dessa nivåer i egen organisation. VSR är också TIB (Tjänsteman I Beredskap) 
åt båda kommunerna. Kommunerna behöver ha detta för att uppfylla kraven enligt 
lagstiftningen lagen om extraordinära händelser som lyder: alla kommuner bör säkerställa att 
de även utanför kontorstid har förmåga att så tidigt som möjligt identifiera en 
samhällsstörning och initiera lämpliga åtgärder. Dock saknar VSR egen larmcentral och ett 
inre befäl.  
 
Nuläge: 
Medlemskommunernas uppdrag till VSR är att kontinuerligt se över förutsättningar för att 
utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och 
kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.  
VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. 
Dessa nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB 
bör ske genom samverkan med en större organisation. Detta skulle öka verksamhetens 
effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas 
invånare.  
 
VSR har haft kontakt med tre organisationer som skulle kunna erbjuda de nivåer som MSB 
och länsstyrelsen tycker är nödvändiga. Organisationerna är följande: Räddsam Mälardalen, 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och Södertörns Brandförsvars Förbund (SBFF). 

http://www.vsr.nu/
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Erfarenhetsmässigt och när det gäller teknikutrustning är RTÖG och SBFF ett steg före 
Räddsam Mälardalen. När det gäller att förstärka med resurser vid större händelser samt flera 
pågående händelser ser VSR att RTÖG är det bästa alternativet. 
 
 
VSR önskar få fortsatt uppdrag att utreda möjligheten till en stärkt ledningsorganisation 
tillsammans med RTÖG.  
 
 
Ekonomisk kalkyl: Efter ytterligare förhandlingar med RTÖG ser VSR att denna lösning 
nästan ryms i den befintliga ekonomiska ramen för RCB. Dock behöver VSR stärka upp 
beredskapen vid vissa händelser där den egna RCB funktionen har varit en del av VSRs 
styrka. Kostnader för detta beräknas till 80 tkr. 
 
 
  
 
 

http://www.vsr.nu/
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Medverkande i analysarbetet 

- Anette Lundin, förbundschef 

- Mattias Gårdholt, räddningschef 

- Marcus Asplund, chef för funktion förebyggande 

- Patrik Mannsbart, chef för Räddningspersonal i beredskap, brandmästare/insatsledare 

- Per Gustafsson, chef för funktion extern utbildning och information 

- Johanna Gustafsson, chef för funktion administration/ekonomi 

Förutom omnämnda personer ovan har yttrande och kommentarer från ett antal funktioner inom 

verksamheten inhämtats. Dessa personers råd, erfarenheter och slutsatser har varit mycket 

värdefulla för en nyansering och variation av bilden runt organisationens förmågor.  

 

Terminologi 

- RiB – Räddningspersonal i beredskap; tidigare deltidsbrandman. 

- Heltid – Del av organisationen där samtliga yrkesverksamma har som huvudanställning att 

arbeta inom räddningstjänsten. 

- FIP – Första insatsperson. En begränsad enhet (oftast bestående av en person) som har till 

huvuduppgift att snabbt ankomma till skadeplats och påbörja en skadeavhjälpande insats. 

- Insatsledare – Inom VSR en person med lägst behörighet Räddningsledare B samt 

omfattande erfarenhet av anställning som räddningsledare inom VSR eller annan 

räddningstjänst.  

- RCB – Räddningschef i beredskap, ansvarig för högre ledning av räddningsorganisationen 

med möjlighet att fatta exekutiva beslut för organisationen som helhet. 

- 1+1+4 – Handlar om de olika funktioner som finns i en räddningsstyrka. Där 1+0+0 anger 

insatsledarbefattning, 0+1+0 skulle ange en styrkeledare (arbetsledare) och 0+0+1 anger 

antalet en brandman. Vanligen anges en styrka i 1+4 där det då är en styrkeledare och fyra 

brandmän.  
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Bakgrund  

Under våren 2017 tecknades ett nytt centralt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetarförbundet 
(Kommunal) och Vision rörande räddningstjänst i beredskap – RiB 17. Avtalet väckte missnöje i stora 
delar av riket, så även bland VSRs räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) i Vingåker, där delar av 
personalen valde att säga upp sina anställningar.  

Då verksamheten redan hade svårigheter med rekrytering i det aktuella området så måste 
organisationens möjligheter ses över och prioriteringar ske för att tillse en säker hantering av 
framtida händelser på ett tillfredställande sätt, både för tredje person och för egen personal. En 
arbetsgrupp tillsattes för att utreda alternativ och en utredning lades fram till VSRs direktion 2017-
03-22 vid ett extrainsatt möte. Direktionen beslutade att följa det huvudalternativ som 
verksamheten presenterade vilket innebar en omfördelning av personalstyrkan enligt nedan: 

Dåvarande RiB-styrka i Vingåker  

- 1+4, vilket innebär en arbetsledare samt fyra brandmän. Sedan finns Insatsledare 1+0+0 att 

larma ut från Katrineholm samt Räddningschef i beredskap (RCB) som står för högre ledning.  

Det nya förslaget grundade sig på  

- 1+2, vilket innebär en arbetsledare samt två brandmän som utgår från stationen i Vingåker. 

Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän (1+0+2) om larmet klassas som ett stort 

larm (larm som kräver mer än tre personer) från Katrineholm. Sedan finns Räddningschef i 

beredskap (RCB) som står för högre ledning. Vidare så utökas utsträckningen larm för vilket 

Första Insatsperson (FIP) i Högsjö dras som stöd till larm i Vingåkers centralort.   

Denna nya organisation har sedan utvärderats under perioden 2017-05-08 – 2017-12-31 för att 

bedöma eventuella konsekvenser av den genomförda förändringen. Detta genomfördes primärt 

genom en fördjupad insatsrapport där Arbetsledaren för Vingåkersstyrkan värderade insatsen utifrån 

bland andra följande: Om insatsen har fördröjts på grund av att inte tillkommande styrka/styrkor från 

Katrineholm varit på plats och effekten av denna fördröjning. Under testperioden skedde 83 larm, 

varav 12 klassades som räddningstjänst, där ingen avvikelse (fördröjning eller utebliven effekt) kunde 

identifieras under testperioden. 

Utredningsgruppen har sammanställt sitt resultat i Utredning kring omfördelning i 

räddningstjänstorganisationen, 2018-01-24, Västra Sörmlands Räddningstjänst (Ledningsgrupp) där 

man i stort kommer fram till att den föreslagna organisationen bör fastställas permanent samtidigt 

som man anger ett antal områden där mer arbete behöver ske. Detta gäller bland annat inom 

samövning mellan RiB och Heltid, ändrade rutiner och larmplaner samt resonemang runt behovet av 

ny teknisk utrustning, i form av skärsläckare, på station Vingåker. Man påtalar i utredningen att man 

ser en övergripande kompetensförstärkning vid insatser i Vingåker, genom användande av 

heltidspersonal, samt att man bedömer att organisationen kommer vara robustare över tid då 

personalfluktueringen är betydligt lägre i heltidsstyrkan. Här påtalar också utredningsgruppen att 

man bör förvänta sig en högre kvalité gällande insatser då heltidspersonalen tillför en högre 

kunskaps- och utbildningsnivå samt en generellt längre erfarenhetensbas. 

När man som räddningstjänst gör avsteg från antagen verksamhetsplan, som är kopplad till 

handlingsprogrammet, så skall länsstyrelsen meddelas. Länsstyrelsen har efter detta lämnat ett 

yttrande där man rekommenderar en återgång till tidigare styrkenivå samt förordar en utökning av 
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befintlig operativ förmåga inom förbundet i stället för omdisponering av resurser, exempelvis då den 

föreslagna RiB styrkan i Katrineholm. Denna analys syftar till att bedöma möjligheten till efterlevnad 

av detta yttrande från Länsstyrelsen. Då Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över de kommunala 

verksamheterna är det inte, ur VSRs perspektiv, önskvärt att frångå deras yttrande. Då så har gjorts 

är det viktigt att beakta Länsstyrelsens motiveringar och analyser samt deras faktiska faktagrund för 

att exakt värdera validiteten i och därigenom inriktningen för möjliga åtgärder.  

Länsstyrelsen yttrande i summering 
Författarens kommentar: Detta är en summerad text av länsstyrelsen yttrande. För en komplett bild 

bör yttrandet i sin helhet läsas under bilagor i Utredning kring omfördelning i 

räddningstjänstorganisationen, 2018-01-24, Västra Sörmlands Räddningstjänst (Ledningsgrupp). 

Länsstyrelsen 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, här då med 

fokus på Vingåkers centralort. Man påtalar att just snabbheten i en rökdykningsinsats sannolikt 

minskar då man reducerar numerären i Vingåkers RiB-styrka. Här berörs vidare ett antal påverkande 

faktorer som otjänligt väder, dubbellarm eller väglag som skulle utgöra ett hinder för att en snabb 

insats från styrka Katrineholm. Vidare påtalas att situationer där RiB-personalen kommer bindas upp 

för livräddning via stege eller liknande kan uppstå om då vidare skulle försena en rökdykarinsats då 

inget förberedande arbete kan genomföras.   

Man har sett på den statistiska fördelningen av antalet personer i utryckande tjänst för ca 40 tätorter 

av motsvarande storlek till Vingåker och påtalar att de i samtliga fall utom en har en högre numerär 

än 1+2. I fallet där numerären är likvärdig så anges att avståndet till en annan utryckande styrka är 

tydligt kortare än avståndet mellan Katrineholm och Vingåker. Inget tyder här på att larmfrekvenser 

har beaktats.  

Länsstyrelsen påtalar också i sitt yttrande att en reduktion i räddningsstyrka är att betrakta som 

felaktigt utifrån den uttalade inriktningen om ett ökat invånarantal för Katrineholm och att Vingåkers 

befolkningsmängd inte längre är minskande. Vidare så beaktar länsstyrelsen kommunplan, 

översiktsplan och ökande larmfrekvenser. Det påtalas att för att möta framtidens konsekvenser, en 

ökad befolkningsmängd samt fler samtidiga larm så bör förbundet snarare öka sin operativa förmåga 

än omfördela den. Man är tydlig med att även vid en oförändrad 1+4 RiB-styrka i Vingåker så är en 

RiB-styrka i Katrineholm något som bör genomföras för att ge en ökad förmåga.  
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Analys och kommentarer 
VSR bestrider inte Länsstyrelsens yttrande i sak då bedömningen att det skulle vara till fördel att 

upprätthålla en 1+4 styrka framför en 1+2 inte kan ifrågasättas. Det är i princip aldrig en fördel att gå 

ned i numerär gällande en räddningsstyrka.  

Det skall dock påtalas att den operativa styrkan som faktiskt föreslås är 1+2 i RiB Vingåker med 

förstärkning som inkommer från Katrineholm med 1+0+2 och från Högsjö med 1+0 FiP; vilket innebär 

en ökning av Vingåkers primära beredskap. Katrineholm förstärks sedan med 2 RiB för att kunna följa 

upp med en 1+4 styrka från Katrineholm som förstärkande enhet, eller ha möjlighet till att hantera 

ett eventuellt dubbellarm.  

Frågan som här dock måste framställas är huruvida det är möjligt att genomföra denna förändring i 

organisationen och fortfarande upprätthålla ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor 

utifrån Lagen om skydd mot olyckor inom hela förbundet. Kan man upprätthålla förmågan att 

genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats, som påtalas av Länsstyrelsen, då VSR inte har den 

faktiska förmågan att upprätthålla den nuvarande RiB-organisationen i Vingåker? Beaktande måste 

ske av alla delar av organisationen, där laguppfyllning är ett fokusområde, samt i förhållande till de 

politiska intentionerna i antaget handlingsprogram. Här är den politiska intentionen som primärt 

åsyftas att man som organisation endast är avsedd att hantera ett larm, beredskap för eventuellt 

ytterligare larm är därmed inte en prioritet i analysen. 

Argumentet det är bättre att har i sig ingen direkt validitet. Man kan alltid hitta en organisation som 

innebär en förbättring i förhållande till befintlig organisation. Vad som måste vägas är om man 

uppfyller lagstiftningen och lagstiftarens intentioner. Det är i sig bättre med en 1+4 styrka än en 1+2, 

men det är med samma argument också bättre med en heltidsstyrka än en RiB organisation. Frågan 

som ska ställas här är om det är så mycket bättre, ger en sådan ökad säkerhet utifrån kommunens 

riskutvärdering, att det är försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Gällande RiB-rekrytering 
Problematiken runt rekrytering i Vingåker kvarstår på ett sådant sätt att det i nuläget inte är en 

möjlighet med en återgång till en 1+4 styrka. Finns det inte ett rekryteringsunderlag så är det inte 

genomförbart ur varken ett organisatoriskt eller samhällsekonomiskt perspektiv att återgå till en 

bemanning som ej kan upprätthållas.  

Bakgrunden till svårigheterna vid rekrytering är flera men låt oss belysa ett par exempel.  

Exempel på svårigheter i bemanning:  

Den nuvarande bemanningen är en 1+2 styrka som ska ha beredskap en vecka i sträck och de har 

beredskap var tredje vecka, jämfört med var fjärde vecka som varit en praxis inom deltidskårer. 

Skillnaden låter kanske liten men den berör hur mycket beredskapen påverkar vår personal och i 

slutänden också hur deras arbetsmiljö är. Föreställ dig själv att vara uppbunden och begränsad i dina 

resor och sociala aktiviteter 1 av 3 veckor i stället för 1 av 4. Gör jämförelsen med att arbete var 

tredje helg i stället för var fjärde. Här ska man beakta att ju fler och tätare beredskapsveckor vi har 

desto svårare kommer det med sannolikhet bli att behålla personal i beredskap. En av de saker som 

komplicerar för personalen är att det blir svårare att vara ledig eller byta veckor. För oss som 

arbetsgivare blir det också svårare att hitta en ersättare vid sjukdom. 
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Rörande demografi 

Vingåker är demografiskt en pendlingskommun där många personer jobbar på annan ort eller där 

man bor på landsbygden och pendlar in till centralorten. Det är en av få kommuner där man ser en 

faktisk ökning av personer boende i kransorter. Detta måste ses som en god utveckling för Vingåker 

men det gynnar inte rekryteringsmöjligheterna inom centralorten. Under utvärderingsarbetet så 

berördes möjligheten till en förlängd anspänningstid för RiB Vingåker, vilket självklart är en möjlighet, 

men med vilka fördelar? I förhållande till nu föreslagen organisation endast den att 1+4 skulle 

möjligen kunna upprätthållas men med konsekvensen att man riskerar just den första 

snabba/effektiva insatsen. Ur ett insatsperspektiv är det en klar och tydlig försämring då just tiden till 

första enhet på plats är otroligt viktig ur perspektivet att vända skadeutvecklingen. 

Rörande ekonomi och resurshantering 

När det gäller en framtida ekonomi inom organisationen så kan man inte ansvarsfullt budgetera för 

en RiB-organisation i Vingåker när den inte kan fyllas med RiB-personal utan måste kompletteras 

med heltidspersonal under ett flertal pass i veckan. En budget som baseras på en RiB-organisation 

har ju en betydligt lägre utgiftspost gällande personal än en heltidsorganisation. Det är alltså inte 

möjligt att inom nuvarande ekonomiska ramar vidhålla en 1+4 organisation i Vingåker. Vidare så är 

inte de nuvarande lokalerna i Vingåker avsedda för heltidsplacerad personal varför man inte, vid de 

tillfällen som det behövs, heller skulle uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens 

utformning. Det är skillnad på en temporär arbetsplats där RiB hämtar sin utrustning och en 

arbetsplats där man stationerar personal på någon form av semipermanent basis. 

Upprustningskostnader för nuvarande station kan förväntas bli höga då det blir frågan om en 

verksamhetsförändring enligt BBR. 

Rekryteringsproblematiken inom RiB har ett flertal konsekvenser som bör beaktas. Under åren 2011-

2016 så har VSR nyanställt 15 stycken RiB-personal, utbildat och implementerat dem i utryckande 

tjänst. Av dessa så är det idag endas fyra stycken som är kvar inom organisationen. Enligt 

Räddningschefens bedömning så är det en hög frekvens som avslutar sin anställning inom ett till två 

år, varför man har ett kontinuerligt problem med att upprätthålla en god kompetensnivå och 

etablera en erfarenhetsgrund inom personalgruppen. Det beror ofta på att man flyttar ut från 

centralorten, eller till annan kommun, och därigenom hamnar utanför anspänningsområdet eller att 

man byter huvudanställning och då börjar arbeta på en annan ort. En tredje anledning som har 

begränsat möjligheterna till rekrytering och som har blivit allt vanligare är att huvudarbetsgivaren 

inte ger sitt godkännande till den extraanställning som RiB ändå utgör. Detta hör med största 

sannolikhet samman med ett större krav inom alla verksamheter att för var anställd ha en hög 

produktionstakt. Det innebär att produktionsföretag inte längre har möjligheten att släppa sina 

anställda till räddningstjänsten utan stora kostnader inom sin egen verksamhet. Den ekonomiska 

effekten som detta har för VSR skall inte heller underskattas. Kostnaden för VSR som arbetsgivare att 

nyutbilda en RiB-brandman till den nivå att denna personen kan ingå i utryckningsstyrkan anges av 

räddningschefen att uppgå till ca. 180 000 kronor. I denna kostnadsangivelse beaktas inte fullt ut 

kostnaden för heltidsanställd personal som lägger övningstid på att stödja vid övningar med mera. En 

sammanställning av utgifter innebär alltså att bara på dessa elva personer som VSR tappat under de 

senaste 5 åren så har vi gjort en nettoförlust på nästan 2 miljoner kronor.  

Gällande själva rekryteringarna så ser VSR utfallet av 15 nyanställningar under perioden som ett 

väldigt bra resultat utifrån ett aktivt och drivande rekryteringsarbete som bedöms bero av ett flertal 
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faktorer. VSR genomförde ett antal företagsbesök, deltog vid frukostmöten med tilltänkta 

arbetsgivare för RiB-brandmän, annonserade i Vingåkersnytt, bemannade ett kontor en dag i veckan 

på Åbrogården och den då avgörande faktorn i att man utnyttjade egen personals kontaktnät. Detta 

är dock inte en rekryteringsnivå som man kan upprätthålla i längden och det är inte heller en kostnad 

som blir försvarbar i organisationen. Alla de här sakerna kostar också för organisationen att 

upprätthålla. Kanske inte alltid i direkta utgifter men helt klart i andra arbetsuppgifter som inte blir 

genomförda. Här måste man beakta att organisationens huvuduppgift inte är att bedriva operativ 

räddningstjänst utan att den skall verka förebyggande, varför tidsödande projekt på rekrytering inte 

verkar mot att uppfylla organisationens målbild. 

Behovsbild gällande en rökdykarorganisation i Vingåkers centralort 
Under åren 2011 till och med 2016 har det varit 520 larm för styrka Vingåker. Av dessa har 56 varit 

brand i byggnad. Efter analys av insatsrapporterna så kunde Chef för RiB konstatera att två av dessa 

var rökdykningar enligt definitionen (Def: Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa brand 

eller liknande klädd i brandskyddsdräkt med andningsapparat på) och två var tveksamma men tas med i 

statistiken. Huruvida någon av dessa skulle ha påverkats av om Vingåkersstyrkan skulle ha haft en 

lägre numerär är svårt att bedöma. Vad som dock påtalas av olika räddningsledare inom heltid är att 

det är en vanlig företeelse att Vingåkersstyrkan inte har hunnit påbörja insats då styrka heltid 

anländer. Differensen mellan de två stationernas påbörjade insatser på plats bedöms av tillfrågad 

personal till mellan 0-5 minuter i normalfallet.  

Då bör frågan ställa om det finns en bas för denna iakttagelse? Rimligen kommer sakfrågan behöva 

mätas under en längre tid för att säkerställa ett statistiskt resultat. Men är det rimligt att Katrineholm 

heltid anländer så nära i tid att Vingåker RiB inte hunnit påbörja insats. Betänk då först att larm via 

SOS går ut först efter att olyckan fastställts och en plats kunnat sättas. Det är inte ovanligt att IL har 

påbörjat utryckningen/anspänningen innan dess då medlyssning ger en god struktur och fördel 

gällande detta.  

I förhållande till den organisationen så har RiB en anspänningstid på 5 minuter till stationen i 

Vingåker varefter första bilen skall rulla ut. Sedan har även station Vingåker en viss framkörningstid. 

Väl på plats ska en inledande bedömning göras, akuta skadeavhjälpande insatser genomföras, 

eventuella personer i närhet till branden höras och beslut fattas. Inledande order och eventuella 

utlägg av utrustning med mera ska genomföras (även om man kan tänka sig att detta är en del av en 

insats i de flesta fall så för just berörd del, rökdykning, blir det förberedande). Allt detta är saker som 

Heltid också skulle behöva utföra på plats innan de kan inleda insatsen. Här utförs den när de är på 

väg vilket förmedlas till insatsledare via radio. Det är en sak som vanligen inte berörs närmare men 

som här måste beaktas. Det är en skillnad mellan att vara en RiB- och en Heltidspersonal. Som RiB 

har man i förhållande en begränsad övningstid (50 timmar/år och person), RiB-personal har också ett 

annat primärt yrke, därmed givet att huvuddelen av all RiB-personal har med största sannolikhet 

betydligt mindre erfarenhet av hanteringen av utrustning och flödet i själva genomförandet av en 

räddningsinsats. Det går med andra ord inte att förvänta sig samma uppstartstid av en RiB 

organisation som av en heltidsorganisation. Det är utifrån detta vår bedömning att de iakttagna 

förhållanden gällande tider kan vara korrekta och ger till följd att just en relativt förberedelsetung 

insats som rökdykning därmed inte bör påverkas nämnvärt.  
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Vad som också är tydligt, vid analys av insatser och bedömningar från befälsled, är att en första insats 

och akut skadeavhjälpande aktioner är oerhört viktiga och varför en snabb och effektiv RiB-styrka är 

en förutsättning för en snabb och effektiv räddningstjänst. Här berörs bland annat livsfarligt läge 

(suicid), en första moteffekt på en eskalerande brand, hjälp till personer som håller på att utrymma 

eller sjukdoms/skadeavhjälpande åtgärder. Vidare ska inte det förberedande arbetet inför en insats 

underskattas där bland annat informationsinsamling, personlig kunskap om de olika objekten och att 

hitta fram till mer avlägsna delar av kommunen är ovärderliga delar i organisationen.  

Det är viktigt att förstå att det är organisationen i helhet som skall fungera och att olika delar av 

organisationen har olika delar där den är som mest effektiv och användbar. Att dimensionera 

organisationen efter att använda RiB-personal till en av de mest riskfyllda delarna av yrket då man 

uttryckligen, enligt MSBs och Arbetsmiljöverkets instruktioner, skall jobba mot att begränsa antalet 

rökdykarinsatser och prioritera alternativa taktiska metoder bedöms som ett steg i fel riktning. Högre 

säkerhet bör uppnås då man använder sin mest tränade och övade personal till de mer komplexa och 

farliga insatserna.  

Alternativ till en RiB-organisation 
Då RiB-organisationen i Vingåker inte går att genomföra enligt Länsstyrelsens kommentarer så har 

VSR bedömt möjligheterna till alternativa lösningar. Inget av dessa alternativ är kostnadsneutrala 

men det är också medtaget i bedömningen att Länsstyrelsen förespråkar en utvidgning av den 

operativa förmågan inom förbundet som helhet. Som organisation måste VSR dock beakta att vårt 

huvuduppdrag är att verka förebyggande. Så när en eventuell förändring i den operativa förmågan 

skall beaktas så måste även förbundets övriga behov ses över. Det är ju naturligtvis inte bara den 

operativa delen som påverkas av de faktorer som Länsstyrelsen påpekar om förändrade 

översiktsplaner, ökande befolkning, fler- större- och mer komplexa byggnader och verksamheter. 

MSB visar ju vidare på en inriktning där räddningstjänsten skall ta en större del i kommunens 

allmänna risk- och säkerhetsarbete i framtiden i och med Framtidsstudie år 2030: Med fokus på 

kommunal räddningstjänstorganisation. Kort kan man sammanfatta denna med att det sannolikt 

kommer krävas mer utrymme för utvecklande och förebyggande arbete med högre behov av 

spetskompetens inom flera områden. 

Alternativ 1 
RiB 1+4 kvarstår i Vingåker men då rekryteringen ej är genomförbar så blir det i realiteten ett 1+2 i 

RiB med 2 heltidsbrandmän placerade i Vingåker. RiB 1+2 i Katrineholm fastställs varför man ökar 

förmågan att hantera dubbellarm samt får en starkare organisation som helhet.  

Brandstationen i Vingåker måste här rustas upp för att dagens BBR och AFS regler skall uppfyllas. 

Detta för att verksamheten i så fall skulle förändras på ett sådant sätt att nytt bygglov enligt 

nybyggnadsreglerna sannolikt skulle vara ett krav.  

VSR förordar inte den lösningen då det helt enkelt inte är kostnadseffektivt. Det finns gott om 

arbetsuppgifter att utföra inom VSR men de är primärt knutna till förebyggande arbete, underhåll av 

utrustning samt övningsverksamhet. Underhåll och övning skulle fortfarande behöva genomföras på 

befintlig station eller på övningsfält i Katrineholm. Det skulle alltså inte gå att gripa dessa personer 

med placering i Vingåker under ordinarie arbetstid för övning eller utbildning i annat än själva 



Vidare analys gällande resursomfördelning i räddningstjänstorganisationen

 

 
8 

Vingåkers centralort om kravet är att upprätthålla 5 min anspänning. Vidare så kommer 

arbetsuppgifter kopplade till myndighetsutövning försvåras då de inte kommer att ha tillgång till 

verksamhetens specialkompetens inom detta område på ett enkelt sätt. Det är alltså svårt att 

identifiera några direkta fördelar med en uppdelning på flera stationer när det gäller verksamhetens 

utförande varför detta sannolikt bör undvikas.   

Alternativ 2 
1+2 antas men med dedikerad förstärkning. Det innebär att 2 ytterligare heltidare förstärker befintlig 

styrka i Katrineholm. Dessa ligger då utöver redan befintlig styrka om 1+4 varför de inte berörs av 

ordinarie larm i Katrineholm. RiB 1+2 i Katrineholm fastställs varför man ökar förmågan att hantera 

dubbellarm samt får en starkare organisation som helhet. En ny larmplan arbetas fram för att 

närmare beskriva hur personalresurserna skall nyttjas vid olika händelser. 

Förutom att personal här kan samöva under ordinarie arbetstid, sköta underhåll samt förbereda 

övningar för RiB Vingåker så är de nu också gripbara för förebyggande åtgärder inom ytterområden, 

till vilket hela Vingåkers kommun räknas, på ett sätt som Katrineholms heltid inte tidigare varit. Detta 

ger att hembesök, skolnärvaro, skolutbildningar, tillsyn, närvaro vid offentliga tillställningar med 

mera skulle vara möjliga att genomföra i betydligt större utsträckning. Vidare skulle man genom en 

dynamisk resurshantering kunna verka även inom andra delar av förbundet men då är dedikerad 

personal låst till stationen för att säkra utryckningstider mot Vingåker.  

Här rekommenderas vidare att en översyn av förbundets fordonsplacering görs och vilken typ av 

utrustning som skall medföras. Möjligen är 1+2 Vingåker mer lämpliga att utföras som 3 stycken FiP 

enheter eller förstärkta FiP enheter på sådant sätt att de inte behöver en första samling på station 

Vingåker utan kan färdas direkt till skadeplats. Detta borde ge en snabbare första insats, snabbare 

styrkeuppbyggnad och bättre möjlighet till akuta skadeavhjälpande insatser innan heltidsstyrkan 

kommer på plats.  

Bedömning och slutsatser 
Det är den här analysens slutledning att det inte kan bevisas att en organisationsförändring från 1+4 

till 1+2 i Vingåker saknar påverkan på eventuella framtida insatser, dock kan inte heller motsatsen 

bevisas. Det är därför en fråga om att bedöma huruvida man faktiskt uppfyller lagstiftningen och 

behovet av snabba och effektiva insatser som påtalas av Länsstyrelsen. I fråga om att ge ett likvärdigt 

skydd så anses detta vara klarlagt då det primärt är den första snabbt skadeavhjälpande insatsen som 

ger störst påverkan på slutresultatet. Det är med andra ord relevant hur snabbt en första styrka kan 

göra en åtgärd. Åtgärden i sig är i stort sätt aldrig en rökdykarinsats då en sådan är allt för 

tidskrävande. FiP i Vingåker har denna möjlighet på samma sätt i 1+2 som i 1+4 varför detta ses som 

likvärdigt.  

Gällande behovet av att upprätthålla en organisation för rökdykning i Vingåker så anses detta inte 

vara påvisat. Statistiskt så visas det på en låg frekvens av dessa larm och primärt skall man enligt 

givna riktlinjer välja en annan metodik om möjligt. Vidare så visar analysen på att tidsdifferensen 

mellan en påbörjad rökdykningsinsats genomförd av tidigare 1+4 RiB styrka och en tillkommande 

styrka från Katrineholm bedöms vara mellan 0-5 minuter, vilket i och för sig kan vara viktig tid, men 

den är inte av så stor vikt att det i sig motiverar organisationen. Slutligen så bedöms därmed inte de 
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samhällsekonomiska kostnaderna vara motiverade för att vidhålla en beredskap på 1+4 i Vingåker då 

dess behov inte kan påvisas.  

Det är utifrån organisationens helhet en bedömning skall genomföras och om inte styrkan i 

Katrineholm hade funnits tillgänglig så hade situationen bedömts annorlunda. Detta innebär att det 

bedöms som likvärdigt ur ett säkerhetsperspektiv att dra förstärkning från Katrineholm heltid för att 

stärka en 1+2 organisation i Vingåker men det bedöms inte likvärdig om denna förstärkning ersätts 

med RiB från Katrineholm då tidsförskjutningen i det fallet blir för stor. Detta ger vidare att RiB 

Katrineholm behövs för att säkra denna tillgång på personal och därför bör dras till station vid de 

tillfällen som Katrineholm heltid inte är gripbar.  

Det är alltså analysens slutsats att den nuvarande organisationen, enligt nedan, bättre fyller 

verksamhetens behov än den tidigare organisationen. Hur denna organisation står upp mot 

framtida behov är mer oklart att bedöma. Analysen visar också på att det finns möjligheter och 

behov som borde mötas av verksamheten, som idag inte nås, varför Alternativ två under Alternativ 

till RiB organisationen rekommenderas. 

1+2, vilket innebär en arbetsledare samt två RiB brandmän som utgår från 

stationen i Vingåker. Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän 

(1+0+2) om larmet klassas som ett stort larm (larm som kräver mer än tre 

personer) från Katrineholm. Sedan finns Räddningschef i beredskap (RCB) som 

står för högre ledning. Vidare så utökas utsträckningen larm för vilket Första 

Insatsperson (FIP) i Högsjö dras som stöd till larm i Vingåkers centralort.   

När det gäller att beakta möjligheter och behov så har Vingåkers kommun uttryckt både önskningar 

och behov, som ligger inom det förebyggande arbetet, som räddningstjänsten redan utför inom 

Katrineholms kommun. För att åtgärda både behovet av personalresurser i operativt arbete samt 

tillse att man med en dynamisk organisation kan arbeta friare över båda kommunerna, samt kanske i 

framtiden möta en tredje kommuns behov, så rekommenderar denna analys att man väljer Alternativ 

två under Alternativ till RiB organisationen. Detta för att inte bara möta dagens behov men också 

framtidens.  
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Investeringsplan för VSR 2018–2027 
 
Inför 2017 gjordes en stor översyn över förbundets framtida investeringsbehov. Under hösten 
2017 har denna investeringsplan setts över och reviderats. Investeringsbehoven är stora under 
de närmaste åren för att sedan avta under slutet av perioden. Under 2018–2019 kommer en hel 
del av dessa investeringar höra samman med flytt till ny brandstation.  
 
Gällande byte av små bilar så kommer 3-åriga leasingavtal att tecknas istället för att köpa 
bilarna. Det innebär att årliga avskrivningar påverkas positivt men kostnaden ökar för 
verksamhetens drift, totalt sett ingen skillnad i kostnad.  
 
Största investeringsposterna, som då även påverkar årets planenliga avskrivningar till störst 
del, är när nya tunga fordon ska köpas in. Första planerade bytet är under 2018 och nästa 
under 2021. Dessa investeringar ses som helt nödvändiga då utvecklingen av de tunga 
fordonen bidrar till bättre varningssystem, med fler blåljus, skyltar och lampor som ska göra 
det lättare att komma fram och säkrare vid olycksplatserna. Bättre och säkrare arbetsmiljö 
med ordentliga säten för varje passagerare och utrustning som är lättare att få fram samt mer 
effektiva vid insatser. 
 
Många övriga planerade investeringar är helt nödvändiga utifrån gällande lagstiftning som 
t.ex. kemdräkter, lyftkuddar och slangar till klippverktyg 
 
Under 2018 klarar VSR såväl finansiering av planerade investeringar som avskrivningar med 
befintliga medel. Däremot redan under 2019 kommer budget för avskrivningar att behöva 
ökas för att sedan fortsätta öka årligen fram till och med år 2025. Ett alternativ för att hålla 
nere kostnaderna för avskrivningar som diskuterats är att förlänga tiden för avskrivning på de 
tunga bilarna. Det känns dock som ett osäkert sätt och vår bedömning är att det inte bör göras. 
Även om bilarnas nyttjandetid är flera år längre än avskrivningstiden så ökar kostnader för 
underhåll och reparationer med åren så den totala vinsten i att öka avskrivningstiden 
försvinner i och med det.  
 
Finansiering av planerade investeringar beräknas kunna göras med befintliga medel till och 
med år 2020 eller möjligtvis 2021, sedan behöver förbundet ytterligare investeringsmedel. 
 
Ekonomisk redovisning över planerade investeringar och avskrivningar 
 
 
Vi önskar att medlemskommunerna ställer sig bakom förbundets investeringsplan och den 
ekonomiska effekt det får. Planerade investeringar och planenliga avskrivningar presenteras i 
tabellen nedan: 
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År 
IB likvida 
medel   

Avskrivning 
enligt plan   Investeringar 

UB likvida 
medel   

Budget 
avskrivningar   

Diff budget 
/avskrivningar 

2018 6 796 337    2 347 134    -5 060 000  3 944 471    2 500 000    152 866  
                      

2019 3 944 471    2 722 719    -4 852 000  1 676 191    2 500 000    -222 719  
                      

2020 1 676 191    2 805 432    -2 041 000  2 301 623    2 500 000    -305 432  
                      

2021 2 301 623    3 071 928    -5 890 000  -516 449    2 500 000    -571 928  
                      

2022 -516 449    3 393 782    -7 120 000  -4 242 666    2 500 000    -893 782  
                      

2023 -4 242 666    3 647 426    -2 030 000  -2 625 241    2 500 000    -1 147 426  
                      

2024 -2 625 241    3 718 855    -4 315 000  -3 221 386    2 500 000    -1 218 855  
                      

2025 -3 221 386    3 834 324    -85 000  527 938    2 500 000    -1 334 324  
                      

2026 527 938    3 785 779      4 313 717    2 500 000    -1 285 779  
                      

2027 4 313 717    3 684 280    -1 090 000  6 907 997    2 500 000    -1 184 280  
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Friskvårdsbidrag för VSR 2018 
 
På VSR är hälsan viktig och vi har som mål att all personal inom VSR ska ha en god fysisk 
och psykisk hälsa, så man klarar de arbetsuppgifter som man kommer att ställas inför.  
 
VSR värdesätter hälsan högt och önskar att vår personal, precis som kommunens övriga 
förvaltningar får ett friskvårdsbidrag på max 1 000 kr per person och år. 
 
 
Äskande 
 
Vi önskar att all heltidsanställd personal, 35 personer, får ett friskvårdsbidrag och det skulle 
innebära 35 000 kr/år. 
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Hantering av pensionskostnader inom Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 
 
VSR är ett litet förbund med en nettobudget på 34 627 tkr (år 2017, kommunbidrag från 
Vingåker och Katrineholm). Av denna summa var 3 350 tkr budgeterat för pensionskostnader, 
det vill säga ca 10 % av förbundets totala budget.  
 
Utfall och budget för pensioner bygger på prognos från KPA pension och en förändring av 
prognosen påverkar förbundets resultat väldigt mycket. Det är extra svårt att prognostisera 
pensionskostnader för räddningstjänst eftersom en del personer har möjlighet att gå i pension 
vid 58 år. Under 2017 innebar det att VSR uppvisade ett positivt resultat för enbart 
pensionskostnaderna på 1 088 tkr.  
 
Enligt senast gällande prognos riskerar förbundet att redan under 2018 istället visa ett 
minusresultat om -581 tkr då pensionskostnaderna väntas öka mer än enligt tidigare prognos. 
Konsekvensen blir att VSR behöver dra ner på ren verksamhet för att finansiera 
pensionskostnader som bygger på en till viss del osäker prognos.  
 
Det finns förbund som valt en lösning där medlemskommunerna reglerar såväl överskott som 
underskott som härrör från pensionskostnaderna genom att reglera kommunbidragets storlek. 
En sådan lösning innebär ett jämnare och mer rättvisande resultat för rena 
verksamhetskostnader. Exempel på förbund med en sådan typ av lösning är Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Östra Götaland. 
 
 
Förslag 
 
VSR föreslår att medlemskommunerna, Katrineholm och Vingåker antar förbundets förslag 
att reglera budget för pensionskostnaderna under året för att varken visa överskott eller 
underskott, regleringen görs via medlemsbidraget.  
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Flerårsbudget och ny prognos för pensionskostnader inom VSR 
 

 Budget   Prognos från KPA 2017-12 

Nyintjänade 
pensioner 2018  2018 2019 2020 
Individuella delen 913   912  953  996  
Skuldförändring 158   625  216  1 060  
Nya utbetalningar 1 366   1 368  1 406  812  
Delsumma 2 437   2 905  2 575  2 868  
Särskild löneskatt          
24,26% på 
individuella delen 221   221  231  242  
24,26% av 
skuldförändring  38   152  52  257  
24,26% av gjorda 
utbetalningar 331   332  341  197  

24,26% på 
finansiella 
kostnaden 139   138  141  192  
Delsumma 730   842  766  888  

Övriga 
pensionskostnader 45   45  45  45  

Summa 3 212   3 792  3 386  3 801  
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Utökning av driftbudget 2019 
Ökade driftkostnader pga. ny teknik som kräver service och underhåll. De nya släckbilarna 
med automatisk nertagande av utrustning från taket samt ny släckteknik bidrar till en ökad 
servicekostnad. 
 
VSR kommer även att se ökade driftkostnader då leasing väljs som finansiering för små bilar. 
Om vi inte väljer denna lösning utan istället köper dessa bilar så måste budget för 
avskrivningar ökas ytterligare mot vad som anges i investeringsplanen.  
 
Förbundet ser allmänt ökade driftkostnader i verksamheten. KPI har legat mer eller mindre 
still under flera år men har ökat under 2016 och 2017. Enligt SCB så har KPI påverkats nedåt 
av bl. a. lägre priser på kläder, vilket inte påverkar VSR i någon större utsträckning. Däremot 
påverkas KPI uppåt i och med prisökningar på drift av fordon samt diverse varor och tjänster, 
områden som påverkar VSRs driftkostnader.   
 
Äskande 
 
VSR äskar om medel för utökning av driftbudget med 317 tkr för 2019. 
 
I detta ingår kostnader för leasing av en bil till funktion utbildning, 100 tkr/år samt allmän 
utökning enligt KPI (snitt KPI under 2017 1,8 %), 162 tkr samt ökad service av släckbilarna 
55 tkr. 
 
 
 
 
 
 



Äskad budget 
2019 (tkr)

Budget 2018 36 498
Löneökningar 3,4 % för 9 månader 747
Förstärkning av Västra Sörmlands 
Räddningstjänsts förebyggande arbete 867
Kvalitetssäkra våra personalfrågor och 
systematiska arbetsmiljöarbete 381
Högre ledning 80
Behov i räddningstjänstorganisationen 5 722
Friskvårdsbidrag 35
Utökning driftbudget 317
Summa Budget 2019 44 647

Investeringsplan Inget äskande inför 2019, information om framtida behov/äskanden
Hantering av pensionskostnader Inget äskande till 2019, önskemål om förändrat sätt att hantera dessa kostnader
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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. 
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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 beslutar att föreslå direktionen besluta att lägga informationen till 
handlingarna och lämna 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 
Direktionen 
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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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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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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 
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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 
Västra Sörmlands räddningstjänstförbund 
PwC 

Alexander Arbman 

Projektmedarbetare 

12 av 14 



Tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

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. 
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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 
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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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Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Information om personalläget i organisationen  
Räddningschefen informerar om personalläget i VSR.  
 
Information om samverkan med andra räddningstjänster/högre ledning 
Förbundschefen informerar om eventuell samverkan med andra 
räddningstjänster.  
 
Information om brandstationsbyggnation 
Förbundschefen informerar om hur bygget fortlöper. 
 
Flytt av AU 28 september?  
Vice ordföranden, Marie-Louise Karlsson, har svårt att komma på AU den 28 
september och vill att vi tittar på om vi kan flytta det mötet. 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 

 
 




