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Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Information från medlemssamrådet 11 april 
2. Budgetförutsättningar 2017-2019 
3. Ekonomiuppföljning t o m 31 mars 2016 
4. Information om handlingsprogrammet 
5. Personalinformation 
6. Information kring planeringen av nya brandstationen 
7. Information om projekten 

 
 
 
Välkomna! 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2016-04-21 15  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 12   Dnr 2016/23:1 
   
Information från medlemssamrådet 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottets beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 11 april genomfördes medlemssamrådet. Direktionens ordförande 
redogjorde för direktionens syn på verksamheten samt informerade om 
kommande utmaningar såsom brandstationsbygget och rekrytering av 
förbundschef. Förbundschefen redovisade resultatet av måluppfyllelsen för 2015, 
samt redovisade en jämförelse med övriga räddningstjänster i länet och fyra 
kommunalförbund liknande VSR. VSR står sig bra i den genomförda jämförelsen. 
Förbundschefen redogjorde för de utmaningar som verksamheten står inför 
kommande år. Brandstationsbygget var även med på agendan, och det bestämdes 
att respektive kommuns KS skulle ta upp frågan på kommande möte för att ge ett 
startbesked utifrån nu kända kostnader. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från medlemssamrådet 

_____ 
 
Expediering 









 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2016-04-21 16  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 13   Dnr 2016/  
  

Budgetförutsättningar 2017-2019 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att ge förbundschef, Roger Larsson, i uppdrag att ta 
fram ett förslag på budget 2017-2019. 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid medlemssamrådet den 11 april beslutade medlemskommunerna att 
budgetförutsättningarna inför 2017 blir kompensation för löneökningar  
med 2,5%. VSRs budgeterade lönekostnader är för 2016 är 26 465 vilket innebär 
en ramökning på 612 tkr. VSRs planerade investeringar i samband med flytt till ny 
brandstation kommer att finansieras via befintliga avskrivningar. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från medlemssamråd 
_____ 
 
Expediering 
Medlemssamrådet 
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 Sammanträdesprotokoll  
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 14   Dnr 2016/13:14 
    
 
Ekonomiuppföljning t o m 31 mars 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, redovisar och förklarar hur ekonomiläget  
är i förhållande till budget. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiredovisning t o m 31 mars 2016 
 
_____ 
 
Expediering 
Medlemssamrådet 
 
 



Ekonomiuppföljning 8900 Direktion

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

4. Kostnader Material 1 -0,2 1 0 1 1

5. Kostnader Personal 30 7 61 13 103 8

6. Kostnader Tjänster 0 11 1 21 1 32

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0

8. Driftskostnader 31 17 63 34 104 40

Resultat 31 17 63 34 104 40

Kommentarer:

4.

5.

6.

7.

8.



Ekonomiuppföljning 8901 Ledning/Administration

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 0 0 0 0 0

4. Kostnader Material 4 20 15 34 39 33

5. Kostnader Personal 232 32 473 55 716 77

6. Kostnader Tjänster 155 -25 249 12 342 49

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 5 9 15 14 20 24

8. Driftskostnader 397 36 752 115 1 118 183

Resultat 400 33 756 111 1 123 178

Kommentarer:

3.

4.

5.

6.

7.

8. 



Ekonomiuppföljning 8902 Heltid Katrineholm

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 6 -80 57 -115 188 -70

4. Kostnader Material 48 39 109 66 174 87

5. Kostnader Personal 1 361 -165 2 647 -255 3 865 -278

6. Kostnader Tjänster 182 35 390 44 616 35

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 1 1 1 3 0

8. Driftskostnader 1 591 -91 3 146 -145 4 653 -151

Resultat 1 585 -171 3 090 -260 4 471 -226

Kommentarer:

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Ekonomiuppföljning 8904 Högsjö

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 -29 0 -58 0 -87

4. Kostnader Material 4 -3 4 -1 7 -2

5. Kostnader Personal 56 5 103 18 171 11

6. Kostnader  Tjänster 13 -6 14 -1 19 1

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 2 -1 2 0

8. Driftskostnader 73 -4 123 15 197 10

Resultat 73 -33 123 -43 197 -77

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8905 Projekt

Summa
Utfall          
Januari

Utfall 
Februari

Utfall 
Mars

Utfall 
April Utfall  Maj Utfall  Juni Utfall   Juli Utfall  Aug

Utfall  
Sept Utfall  Okt Utfall  Nov Utfall Dec 

4. Kostnader Material 0 0 0

5. Kostnader Personal 29 55 85

6. Kostnader  Tjänster 0 47 95

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0

8. Driftskostnader 29 102 180

Totalt 29 102 180

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8906 Julita

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 0 9 2 0 0

4. Kostnader Material 2 4 9 2 11 5

5. Kostnader Personal 49 2 86 17 122 32

6. Kostnader Tjänster 9 2 16 5 28 4

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 1 0 1 0

8. Driftskostnader 60 7 111 24 162 41

Resultat 60 7 111 24 162 41

Kommentarer:

1.

2.

3.

4.

5.

6. 



Ekonomiuppföljning 8907 Björkvik

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 -6 0 -11 0 -17

4. Kostnader Material 5 3 6 -1 13 -6

5. Kostnader Personal 53 13 104 29 143 56

6. Kostnader Tjänster 14 -2 28 -6 98 -65

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 2 0 2 0

8. Driftskostnader 73 8 140 21 255 -14

Resultat 73 2 140 10 255 -31

Kommentarer:

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8908 Vingåker

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 -3 0 -6 0 -9

4. Kostnader Material 3 1 6 2 12 -1

5. Kostnader Personal 214 20 424 44 636 66

6. Kostnader Tjänster 27 8 35 34 56 48

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 2 -1 2 0

8. Driftskostnader 244 29 466 80 705 113

Resultat 244 26 466 74 705 104

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8909 Extern Utbildning

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 10 -100 45 -177 131 -201

4. Kostnader Material 4 5 17 0 35 -8

5. Kostnader Personal 106 58 231 99 344 150

6. Kostnader Tjänster 0 1 1 2 8 -4

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 1 2 -1

8. Driftskostnader 111 65 249 102 389 138

Resultat 101 36 204 -75 258 -63

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8910  Tillsyn

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 4 -58 139 14 283 96

4. Kostnader Material 0 2 1 4 3 5

5. Kostnader Personal 174 2 352 2 547 -17

6. Kostnader Tjänster 3 0 8 1 11 -1

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0

8. Driftskostnader 178 5 361 4 561 -14

Resultat 174 -53 222 18 278 82

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8911 Intern Utbildning/Övningsfält

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 0 -2 0 -3 0 -5

4. Kostnader Material 6 18 32 16 55 17

5. Kostnader Personal 0 0 0 0 0 0

6. Kostnader Tjänster 21 11 33 -12 36 -4

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0

8. Driftskostnader 28 7 66 4 91 14

Resultat 28 5 66 1 91 9

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8900-8911 (utom Projekt 8905)

Summa
Utfall          
Januari

Budget   
ack diff

Utfall 
Februari

Budget 
ack diff

Utfall 
Mars

Budget 
ack diff

Utfall 
April

Budget 
ack diff Utfall  Maj

Budget 
ack diff Utfall  Juni

Budget 
ack diff Utfall   Juli

Budget 
ack diff

Utfall   
Aug

Budget 
ack diff

Utfall   
Sept

Budget 
ack diff

Utfall   
Okt

Budget 
ack diff

Utfall   
Nov

Budget 
ack diff

Utfall   
Dec

Budget 
ack diff Budget Helår

3. Intäkter 20 -278 240 -357 602 -293

4. Kostnader Material 78 82 200 120 349 130

5. Kostnader Personal 2 277 -26 4 480 22 6 647 105

6. Kostnader Tjänster 425 12 775 98 1 214 95

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 6 12 22 14 32 23

8. Driftskostnader 2 786 80 5 477 254 8 242 354

Resultat 2 769 -202 5 240 -106 7 646 55

Kommentarer:

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 15   Dnr 2016/22:2 
 
 
Information om handlingsprogrammet 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå för direktionen att handlingsprogrammet 
kan gå ut på en remissrunda. 
 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån direktionens tolkning av medlemskommunernas uppdrag till VSR har  
stf räddningschef, Mattias Gårdholt, tagit fram ett första utkast till 
Handlingsprogram för åren  
2016-2019.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial, handlingsprogram 
_____ 
 
Expediering 



 

 
 

Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst  

Direktionens vilja 2016-2020 
 
 
 

   
 

 

Antaget 2016-xx-xx

https://www.google.se/search?biw=1920&bih=972&tbm=isch&q=katrineholm&revid=744337733&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8Q1QIIIQ
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.sfoto.se/sites/default/files/imagecache/gallery/presentation_images/1084/d42315-08_safstaholms_slott.jpg&imgrefurl=http://www.sfoto.se/fotografer/berndt-joel-gunnarsson&h=348&w=524&tbnid=KjVp2WKppVaFEM:&docid=bCqXN8MTio6zgM&ei=fr8CV9WPN8PmswGCjp74Aw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8QMwhxKD8wPw
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Inledning 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) ägs av Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. Ägarna har utformat ett uppdrag till förbundet för innevarande 
mandatperiod. Detta dokument är direktionens beskrivning av hur uppdraget ska 
utformas. Handlingsprogrammet är också underlag för förbundets egenkontroll och 
länsstyrelsens tillsyn. Framför allt är handlingsprogrammet information till 
invånare och företag i Katrineholms och Vingåkers kommuner.  

 

I tabellen nedan beskrivs VSR styrdokument: 

 

Dokument Beskrivning Antas av 
Handlingsprogram Redovisar direktionens vilja och 

tolkning av ägaruppdraget. 
Direktionen 

Plan för 
räddningsinsats och 
förebyggande 

Redovisar förbundets förmåga, 
d.v.s. hur förbundets resurser i 
form av materiel, utrustning, 
personal och kompetens ska 
organiseras för att utföra effektiv 
verksamhet. 

Räddningschef 

Rutiner, instruktioner och 
reglementen 

Dokument som behövs för 
verksamhetens bedrivande och 
kvalitetssäkring. 

Respektive 
funktionsansvarig 

Kompetensutvecklingsplan 
och övningsplan 

Visar hur förbundet utvecklar och 
bibehåller organisationens 
kompetens. 

Stf räddningschef 

Detaljerad beskrivning av VSR´s förmåga finns att hitta i under dokumentet: 
Verksamhetsplan som innehåller planer för räddningsinsats och förebyggande 
arbete. 

Utifrån dokumentet ovan finns ett gemensamt kompetensdokument som belyser 
kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för 
kompetensutvecklingsplan och övningsplan.  

Plan räddningsinsats har, förutom kompetensdokumentet, en larmplan samt 
materiel- och utrustningsplan. Under materiel- och utrustningsplan finns en 
förteckning över materiel och utrustning samt en investeringsplan som innefattar en 
drift- och underhållsplan. 

Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets 
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen. 
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Ansvar 
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö. 
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas 
alla människor, företag, organisationer och myndigheter. 

I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som 
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som 
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera 
situationen. Handlingsprogrammet beskriver vilken förmåga som 
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt. 

 

 Policys 

Planer 

Värdegrund 

Verksamhets-
beskrivning 

Personaladm. 
Riktlinjer 

 

RISK- OCH  
SÅRBARHETSANALYS 

VISION 
POLICY 

SKYDD OCH 
BEREDSKAP 

 
PLAN FÖR SKYDD 
OCH BEREDSKAp 

Mål 

UPPDRAG 
FÖRBUNDS-

ORDNING 

HANDLINGSPROGRAM 
Direktionens vilja 

PLAN FÖR 
FÖREBYGGANDE 

 

PLAN FÖR 
RÄDDNINGSINSATS 

 
 

LARMPLANER MATERIEL / UTRUSTNING 
Förteckning 

KOMPETENS 
Förmåga per tjänst 

Drift- och 
underhållsplan 

Rutiner 
Instruktioner 
Reglementen 

Övningsplan Plan för kompetens-
utveckling 

PM 

Information till 
allmänheten 

Medlemskommunerna 

Direktionen 

VSR 

Personal 
handbok 
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Omvärldsbeskrivning  
VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bl.a. 
delta på seminarier, informationer och sociala medier.  
 
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus 
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.  

Det är inte möjligt för kommunerna att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, 
därför bör kommunerna ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett 
utökat samarbete regionalt och lokalt är därför av största vikt. 

Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både 
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en 
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och 
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område. 

Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha 
flyttats och även innefatta samhällets företrädare som räddningstjänst, socialtjänst 
och kollektivtrafik. 

Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att 
VSR ska anpassa sin personalsammansättning utifrån detta. Både för att förebygga 
konflikter, men också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska 
känslan av ”vi och dom”. 

Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter med 
rekrytering till RIB. I framtiden kan detta innebära svårigheter att upprätthålla 
nuvarande operativ förmåga. 

Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från 
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom Svensk 
räddningstjänst kan komma att förändras. 

Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer 
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta 
dessa krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. 
Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o. dyl.) kommer att öka i 
omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt 
metod och taktik. 

Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de 
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av 
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar. 
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från 
räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i 
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen 
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer 
att vara mer behovsstyrt. 
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Verksamhetens omfattning  
Kommunerna har sex uppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO): 

• Samordna 
• Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.) 
• Tillsyn 
• Sotning 
• Räddningstjänst 
• Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring m.m.) 

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd. Ägarna 
har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag av 
samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar ligger 
kvar i Katrineholms respektive Vingåkers kommuner.  

Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har ägarna 
utformat ett uppdrag till VSR. Ägarna har i vissa avseenden valt att uttrycka en 
högre ambition än lagstiftningens krav. VSR´s myndighetsroll i förebyggande 
frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området. Ägarna har dock valt 
att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar inom alla typer av olyckor som 
leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att inkräkta på annan myndighets 
ansvar. Syftet med denna ambition hos ägarna är att de erfarenheter som vinns vid 
räddningsinsatser ska komma andra till del. 

Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd 
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicid. VSR ska samordna 
det brandförebyggande arbetet och kommunerna samordnar övrigt 
olycksförebyggande arbete. Kommunerna har dock ansvaret såsom enskild att ha 
ett eget systematiskt brandskyddsarbete. 

Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på 
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt LBE (lagen om brandfarliga 
och explosiva varor).  

 

Ägarnas uppdrag 
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag 
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan 
www.vsr.nu. 
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*Direktionen har valt att tolka detta såsom ”krävs”, d.v.s. om vi har flera pågående insatser så finns 
en insikt om att vi har sänkt förmåga att klara av ytterligare insatser. Insikt finns också om att vi vid 
pågående prioriterade förebyggandeinsatser såsom utbildning och information till enskilda, men 
också övning, kan ge något längre anspänningstid än normalt. 

Uppgift 
• Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde 

så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa 
olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera 
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. 

Mål 
• Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor – som föranleder 

räddningsinsats – ska minska över tid.  
• VSR har i uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att 

den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för 
räddningstjänstverksam-het, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet 
samt möter framtidens krav.    

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

• VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan 
med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité 
samt uppnå ökad trygghet och säkerhets för medlemskommunernas invånare 

• Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder om olyckor - som kan föranleda räddningsinsats 
- ska kontinuerligt öka. 

• VSR:s, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska 
vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i 
handlingsprogrammets förmågekarta. 

• Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst 
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda Vid 60 procent av alla olyckor 
som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats 
ske av enskilda. 

 
Medgivanden 
• VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så medger*. 
•  
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Direktionens roll 
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin 
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns 
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som 
kommit fram i ägaruppdraget.  

Inriktning 
Vision 

 
Alla medarbetare inom VSR verkar för att Invånare, företag och andra 
organisationer tar sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa 
olyckor. De är medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de åtgärder som behövs.  

Verksamhetsidé 
VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra. 

”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete 
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund 
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en beredskap med välutbildad personal 
och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. VSR gör 
mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, än vad de 
förväntar sig.” 
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna 
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta 
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte 
rapporteras. Ägarkommunernas uppdrag och direktionens värdering ligger dock 
helt i linje med denna prioritering. 

VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle! 
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VSR’s verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig! 

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar 
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser 
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande 
insatser på landsbygden. Men vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är 
störst. VSR har också samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med 
samtliga kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas. 

Strategiska åtgärder 
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som ägarna har 
beslutat. 

Öka enskildas kunskap och förmåga  
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker 
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan 
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet, med flera. Syftet med 
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda 
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor. 

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan 
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva 
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte 
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.  

VSR´s resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan 
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt 
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker 
som finns inom sitt närområde. 

Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska 
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga 

Underlätta för den 
enskilde (utbildning/info) Tillsyn 

Likvärdigt skydd,  
men inte lika  

Räddning
s- 

i t  
Undersö
ka 

Underlätta för 
den enskilde 

Tillsyn Räddnings- 
insats Undersö

ka 
 

Tätort 

Landsbygd 
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att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt 
område ska systematiskt kommuniceras.  

Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att 
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.     

Det förebyggande arbetet ska inte bara utföras av heltidsanställd personal utan 
också utföras av RIB-personal på ytterstationerna. Därmed förstärker vi också den 
lokala förankringen.  

Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett 
eget ansvar och att öka förmågan. 

Biträda andra myndigheter  
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har 
en passiv roll och biträder på förfrågan. VSR´s sakkunskap är särskilt värdefull för 
t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller vid 
granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska utveckla samarbetsformer 
med dessa myndigheter så att VSR´s kompetens tas till vara. 

Mångfald 
VSR´s resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer 
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning. 
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och 
könsmässiga fördelning. 
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Metoder för att mäta och utvärdera mål 
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att 
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.  

VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom 
insatsrapporter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade 
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur 
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst, 
förebyggande och efterföljande verksamhet. 

Mål 

Enskildas förmåga 
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor 
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare ska 
öka, VSR ska om möjligt medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i 
kommunernas ytterområden. 
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i 
VSR´s förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet 
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när 
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i insatsrapporteringen 
och redovisas.  
 
Framkomsttid 
 
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med 
framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till 
skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som 
ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst.  
VSR:s, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara 
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i 
handlingsprogrammets förmågekarta. 
 
Utföra räddningsinsatser 
 
VSR ska utföra räddningstjänst (enligt Lagen om skydd mot olyckor) för att rädda 
liv, egendom och miljö när följande kriterier är uppfyllda. 

• det finns behov av ett snabbt ingripande 
• det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen 
• den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna 
• samt omständigheterna i övrigt. 
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Skapa Mervärde 
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare 
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om 
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, 
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och 
öka lärandet. Drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal. 

Färre räddningsinsatser  
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att 
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa 
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är 
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av 
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och 
miljömässiga värden.  

Rapportering 
För att följa upp handlingsprogrammet kommer räddningschefen att rapportera till 
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar 
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt, 
det har varit att uppnå målen.  Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska 
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i ägaruppdraget angivna områden 
där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport och 
årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna 
jämförelser inriktningen är att vara ”gröna” i olika jämförelser mellan kommuner. 
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.  

Ägardialog  
Dialogen mellan ägarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:  

• Ekonomisk årsredovisning samt verksamhetsberättelse med motsvarande 
innehåll som i ägaruppdraget.  

• Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större 
vikt.  

• Samråd med ägarna innan beslut om investeringar utöver budget tas. 
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Förmåga 
Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga 
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas. 

 

 
 
  

Zon Röd 

Zon Rosa 

Zon Gul 

Zon Grön 

Zon Grå 
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ZON RÖD 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor. 
Resurser 
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid 
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att 
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som 
kommer efter 30-40 minuter. 
Brand 
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig 
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan 
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt 
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och 
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet 
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.  
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta 
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och 
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!  
Vatten- och isolyckor  
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig. Men om du har 
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget 
skydd är avgörande! 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon 
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är 
livsavgörande!  
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med 
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter 
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.  
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu 
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ZON ROSA 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.  
Resurser 
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid 
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att 
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som 
kommer efter 30-40 minuter.  
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden 
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera 
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi 
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så 
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva 
branden.  
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste 
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa 
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!  
Vatten- och isolyckor  
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat 
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är 
avgörande! 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon 
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är 
livsavgörande! 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med 
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter 
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.  
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu 
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ZON GUL 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.  
Resurser 
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter 
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första 
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en 
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna 
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter 
30-40 minuter. 
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden 
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera 
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi 
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så 
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva 
branden.  
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste 
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa 
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!  
Vatten- och isolyckor  
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat 
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är 
avgörande! 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon 
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är 
livsavgörande! 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med 
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter 
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.  
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu 
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ZON GRÖN 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.  
Resurser 
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter 25 minuter kan det 
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De 
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en 
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna 
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter 
30-40 minuter. 
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner 
sprida sig till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns 
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. 
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället 
för att släcka själva branden.  
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste 
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa 
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!  
Vatten- och isolyckor  
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat 
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är 
avgörande! 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon 
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är 
livsavgörande! 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med 
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter 
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.  
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu 

  



 
HANDLINGSPROGRAM 2016-2020 
- DIREKTIONENS VILJA 

 

17 

ZON GRÅ 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.  
Resurser 
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid 
behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så stor 
att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande 
räddningstjänster som kommer efter 40-50 minuter.  
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv 
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi 
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så 
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva 
branden.  
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste 
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa 
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!  
Vatten- och isolyckor  
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat 
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är 
avgörande! 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon 
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är 
livsavgörande! 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med 
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter 
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.  
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu 

 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2016-04-21 19  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 16   Dnr 2016/ 
 
 
Personalinformation 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Stf räddningschef, Mattias Gårdholt informerar händelser och kommande 
händelser inom personalgrupperna i VSR. 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2016-04-21 20  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 17   Dnr 2016/ 
 
 
Information om nya brandstationen 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen informerar om vart i planeringsskedet vi befinner oss just nu. 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2016-04-21 21  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 18   Dnr 2016/21:1 
 
 
Information om projekten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen informerar om hur arbetet med projekten löper på samt en 
ekonomiredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiredovisning 8905 (kostnadsställe för projekt) 
 
_____ 
 
Expediering 
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