
 
 

 
 

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

Datum 
2016-11-17 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 23 november 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. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016 
3. Anvisningar för upprättande av delårsrapport från 2017 
4. Revisorns tillsyn av VSRs interna kontroll 
5. Rapport från länsstyrelsens tillsynsbesök 2016-10-26 
6. Intern kontroll  
7. Remiss från Vingåkers Kommun 
8. Rekrytering av förbundschef 

 
Informationsärenden 

9. Information från verksamheten:     
• Personalläget i Vingåker 
• Information om personalläget i organisationen  
• Verksamhetsbeskrivning för VSR 
• Information om projekten 
• Information om förhandlingarna med landstinget angående nytt IVPA avtal 
• Information om samverkan RTÖG 
• Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 
• Information om brandstationsbygget 

 
Välkomna! 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 40   Dnr 2016/13:14 
   
 
Ekonomiredovisning 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samt ge 
uppdrag till förbundschefen att komplettera med det ekonomiska utfallet  
t o m november på kommande direktionsmöte 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson informerar om ekonomiska utfallet 
t o m oktober månad. Förbundschef informerar om ledningsgruppens beslutade 
åtgärder för att minska personalkostnaderna på kostnadsställe heltid (8902). 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiuppföljning t o m oktober 2016. 
_____  
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 41   Dnr 2016/39:4 
    

 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen lägga revisorernas utlåtande till 
handlingarna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2016. 
Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande. 
 
Revisorerna bedömer att: 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt kommunala 

redovisningslagen. 
• Det finansiella målet gällande resultatet har inte uppnåtts under perioden, det 

prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen som 
medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar går inte 
att uttala sig om då det inte utvärderas förrän i årsredovisningen. 

• Förbundets bedömning av tre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har 
delvis uppfyllts och två av målen har inte uppfyllts. Någon prognos för 
måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför inget uttalande om 
detta kan göras. 

 
 
Beslutsunderlag 
Utlåtande, granskning, avseende delårsrapport 2016 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 42   Dnr 2016/39:5 
 
 
Anvisningar för upprättande av delårsrapport  
från 2017 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen av anta anvisningarna för 
upprättande av delårsrapport. Anvisningarna gäller från 2017 och tills vidare. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
VSRs nuvarande anvisningar är från 2012, i och med att direktionen fått ett 
reviderat och till viss del nytt uppdrag finns behov att besluta om nya anvisningar 
som stämmer överens med uppdraget. De nya anvisningarna ska gälla från 2017 
och tillsvidare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning, ”Förslag till anvisningar för upprättande av delårsrapport i 
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund”. 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
 

 



 
 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2016-11-15 
Vår handläggare 
Roger Larsson 

Anvisningar för upprättande av delårsrapport för 
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund 
 
Instruktionen är framtagen efter att VSR har fått ett reviderat och delvis nytt uppdrag från 
medlemskommunerna 2015 Denna instruktion ersätter tidigare anvisningar som är antagen av 
direktionen 2012 
 
 

• Delårsrapportens period ska vara 1 januari till 31 juli. 
 

• Förvaltningsberättelsen ska innehålla viktiga händelser i organisationen under 
perioden. 

 

• I delårsrapporten ska medlemskommunernas följande mål utvärderas 
 mål 3, Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder 
räddningsinsats ska minska över tid 
mål 5, Kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder ska kontinuerligt öka 
mål 6 VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska 
vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i 
handlingsprogrammets förmågekarta 
mål 7, Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst 
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. 
Uppföljningen sker genom nyckeltal och väl förklarande text. 
 

• I delårsrapporten ska ett av de två ekonomiska målen följas upp, målet som följs upp 
är ”VSR ska ha ett positivt årligt resultat”. 
 

• Uppföljning av verksamheten i Funktion räddning, Funktion förebyggande och 
Funktion extern utbildning sker genom nyckeltal och väl förklarande text kopplat mot 
VSRs Handlingsprogram och Verksamhetsplan. 

 

• Delårsredovisningen ska innehålla personal och ekonomi redovisning med tillhörande 
analyser samt prognoser på helårsbasis. 

 

• Delårsrapporten ska behandlas av direktionen under september månad. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 43   Dnr 2016/ 
 
 
Revisor från PwC har genomfört tillsyn av VSRs 
interna kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen lägga tillsynsprotokollet till 
handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Förbundschef och ekonom har träffat den auktoriserade revisorn som har gjort en 
tillsyn av VSRs interna kontroll. I stort var det inga allvarliga anmärkningar. 
Rekommendationen från revisorn är att på ett tydligare sätt redovisa och 
dokumentera avvikelser samt dokumentera åtgärder som vidtas för att inte 
avvikelsen ska återkomma. Dokumenten för intern kontroll är reviderade så att de 
överensstämmer med förslaget från Revisorn. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsprotokoll (lämnas vid sittande bord) 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 44   Dnr 2016/ 
 
 
Länsstyrelsens Södermanlands tillsyn enligt Lag 
(2003:17) skydd om olyckor 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen lägga tillsynsprotokollet till 
handlingarna. 

 
Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen genomförde 26 oktober tillsynsbesök enligt lag 2003:778 skydd mot 
olyckor på Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund. Tillsynen inriktade sig på 
hur framtagande och samrådsprocess skett när det gäller handlingsprogrammet. 
Det gjordes även en uppföljning av förbundets egenkontroll för att uppfylla 
verksamhetsmål kopplade till de nationella målen enligt LSO. Det gjordes också 
en uppföljning av föregående tillsynsprotokoll från 2013. Även den nationella 
årsuppföljningen diskuterades. Förbundschef fick även redovisa tankar kring 
brandstationsbygget och dess intrigerade ledningscentral. Även förbundets tankar 
på eventuell samverkan med andra räddningstjänster redovisades. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från Länsstyrelsen (lämnas vid sittande bord) 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 45   Dnr 2016/24:6 
 
 
Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen lägga rapporterna från interna 
kontrollen till handlingarna. 

 
Beskrivning av ärendet 
Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt de rekommendationer 
som Förbundschef fått från den auktoriserade revisorns tillsynsbesök. 
Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag 
 
 
Beslutsunderlag 
Rapport fakturahantering (kundfakturor) (Lämnas vid sittande bord) 
Rapport myndighetsutövning 
Rapport övningstimmar RIB 
Rapport uppföljning av insats 
Rapport inventariehantering stora värden 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 46   Dnr 2016/ 
 
 
Remiss från Vingåkers Kommun 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslaget på reviderade lokala 
föreskrifter. 

 
Beskrivning av ärendet 
Vi har fått en remiss inför revidering av Vingåker kommuns lokala föreskrifter för 
skydd av människors hälsa. 
Innan den 25 november vill Vingåkers Kommun ha svar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Vingåkers Kommun 
Remissvar från VSR 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen? 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 48   Dnr 2016/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Personalläget i Vingåker 
Stf Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget i Vingåker. 
 
Personalinformation 
Stf Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personal som slutat och 
anställts. 
 
Verksamhetsbeskrivning för VSR 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om den reviderade 
verksamhetsbeskrivningen. 
 
Information om projekten 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om de beslutade projekten. 
 
Information om förhandlingarna med landstinget angående nytt IVPA 
avtal 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar förslaget på nytt avtal och dess 
innebörd. 
 
Information om samverkan med andra räddningstjänster 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om samverkansdiskussionerna som 
förts med angränsande räddningstjänster.  
 
Återbetalning av försäkringspremier  
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om att VSR kommer att få tillbaka 2004 
års premier för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL 233 840 kr samt 
avgiftsbefrielseförsäkring 72 633 kr. 
 
Information om brandstationsbygget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar hur arbetet och planeringen för nya 
brandstationen ligger till.  
 
Ordförande informerar  
Håkan Persson informerar om inkomna frågor ställda till ordförande. 
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