
 
 

 
 

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

Datum 
2016-08-19 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 25 augusti 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. Ekonomiredovisning 
2. Redovisning av projekt 
3. Föreläggande efter brandskyddskontroll 
4. Organisationsöversyn 

 
Informationsärenden 

5. Information om rekrytering av förbundschef 
6. Information från verksamheten:     

• Bemanningen i Vingåker 
• Personalinformation 
• Nya brandstationen 
• Information om nya släckbilen 
• Händelser under sommaren 
• Arbetet med budget 2017- 
• Eventuell samverkan med RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland) 
• Remiss-svar 

 
 
Välkomna! 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 28   Dnr 2016/13:8 
   
 
Ekonomiredovisning 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson informerar om det ekonomiska läget  
t o m juli månad.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiuppföljning t o m juli 2016. 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 29   Dnr 2016/21:5 
    

 
Redovisning av projekt 
 
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 
Projektuppföljning t o m juli 2016. 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 30   Dnr 2016/35:1 
 
 
Påminnelsebrev till kund efter Föreläggande efter 
brandskyddskontroll 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att ställa sig positiv till det föreslagna utskicket. 
 

Beskrivning av ärendet 
Påminnelsebrev sotningsföreläggande 
Med anledning av de många sotningsföreläggandena som sotarna har utfärdat 
efter genomförd eller inte genomförd (p.g.a. brister i takskyddsanordningarna) 
brandskyddskontroller. Enligt LSO 2013:778 kap 3 § 6. Kommunen får ge den 
som enligt 4 § tredje stycket utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman 
hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga 
förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande 
eller förbud får inte förenas med vite. VSR som myndighet har skyldighet (som 
jag och många andra tolkar lagen) att följa upp föreläggandena, dvs se till så att 
bristerna åtgärdas inom fastställd tid. Detta för att säkerställa brandskyddet i 
fastigheten enligt LSO 2003:778. Vanligaste bristen i föreläggandena är brister i 
takskyddsanordningarna, glidskydd, takstege. VSR har nu ca 240 st förelägganden 
som rättelsetiden har löpt ut på. VSR måste nu skicka ut påminnelsebrev till dessa 
kunder och fastställa en svarstid. Hur lång svarstiden ska vara är också en fråga att 
ta upp, 3- 6 veckor? 
Förslag till beslut är att direktionen beslutar att bifogat förslag på 
”påminnelsebrev” ska skickas ut till kunder där rättelsetiden löpt ut.  
Efter att svarstiden gått ut och ingen återkoppling inkommit VSR så är det upp till 
direktionen att besluta om det ska läggas nyttjandeförbud och eller utdömas vite.   
 
Beslutsunderlag 
Föreläggande efter brandskyddskontroll. 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 31   Dnr 2016/ 
 
 
Organisationsöversyn 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att avvakta med tänkt översyn av organisationen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid AU mötet 2016-06-21 fick ordförande och förbundschef i uppdrag att utreda 
om det är rätt tid att göra en organisationsöversyn och ta fram ett kostnadsförslag 
på detta. 
Uppfattningen från dessa personer efter kontakt med ett konsultföretag är att det 
är rätt tid att göra en översyn innan tillsättning av ny förbundschef.  
Kostnaderna för en tänkt översyn är inte budgeterade och av detta skäl är det inte 
genomförbart.  
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 32   Dnr 2016/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Bemanningen i Vingåker 
Stf räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget på  
brandstationen i Vingåker. 
 
Personalinformation 
Stf räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget.  
 
Brandstationsbygget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar var man är i planeringen av bygget. 
 
Information om nya släckbilen 
Förbundschef, Roger Larsson, berättar om den nya bilen. 
 
Händelser under sommaren 
Vi berättar och diskuterar vad som hänt under sommaren. 
 
Arbetet med budget 2017- 
Förbundschef, Roger Larsson, berättar om arbetet med budgeten. 
 
Eventuell samverkan med RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland) 
Förbundschef, Roger Larsson, berättar om ett förslag på samarbete. 
 
Remisser 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om besvarade och inkomna remisser.  
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
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