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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 18   Dnr 2016/13:  
  
 
Ekonomirapport  
 
Förslag till beslut 

• Direktionen lägger informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar och visar ekonomirapport  
från 1 januari t o m 30 september 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2016-01-01 – 2016-09-30 
_____ 
 
Expediering 
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Dir § 19   Dnr 2016/23:4  

 

Information från medlemssamrådet 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen lägger informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 13 september genomfördes ett medlemssamråd en av de frågor som 
diskuterades var planeringen för brandstationsbygget, Ordförande informerade 
om hur rekryteringen av ny förbundschef fortlöper. Förbundschef Roger Larsson 
informerade om verksamheten, vad som är på gång samt utmaningar som VSR 
står inför 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från medlemssamrådet 
_____ 
 
Expediering 
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Dir § 20   Dnr 2016/38:3  

 

Budget 2017-2019 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen antar budgetförslaget för 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. 
Årets budgetarbete har inneburit prioriteringar mellan såväl konton som 
kostnadsställen ett arbete som gjorts tillsammans med de personer som har 
ansvarsområden med ekonomiansvar. När det gäller kostnader för olika 
reparationer så är det till stor del en uppskattad kostnad utifrån föregående års 
kostnader. Man kan tycka att med nyare fordon så borde kostnader minska, här 
kan jag konstatera att fordonens konstruktion innebär att så gott som all 
reparation måste ske på en extern verkstad vilket medför större kostnader en när 
egen personal gör reparationer. För 2018 och 2019 kommer hyreskostnaderna att 
öka med 4 miljoner detta har diskuterats på tidigare medlemssamråd och är 
accepterat hos medlemskommunerna. Jag kan konstatera att pensionskostnaderna 
inför 2018 enligt prognos från KPA kommer att öka med 431 tkr och för 2019 
146 tkr detta är något som måste belysas inför medlemssamrådet i april 2017. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av Budget 2017-2019 
_____ 
 
Expediering 
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Dir § 21   Dnr 2016/22:5  

 

Handlingsprogram 2016-2020 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att anta Handlingsprogrammet 2017-2019 
 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån direktionens tolkning av medlemskommunernas uppdrag till VSR har  
stf räddningschef Mattias Gårdholt tagit fram ett förslag till Handlingsprogram 
som presenterades för AU den 21 april, vid detta möte föreslogs vissa ändringar 
dessa gjorda. 
Vid arbetsutskottets möte 21 juni beslutar arbetsutskottet att handlings-
programmet ska skickas ut på remiss till samverkande räddningstjänst-
organisationer, länsstyrelsen samt till medlemskommunerna. Remissvar har 
inkommit skriftligen från Medlemskommunerna, Nerike Brandkår, 
Räddningstjänsten Östra Götaland, Sörmlandskustens räddningstjänst, 
Länsstyrelsen samt muntligen från Flens Räddningstjänst.  
Utifrån inkomna remissvar har verksamheten gjort vissa mindre justeringar i 
förslaget till handlingsprogram. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2017-2019 
_____ 
 
Expediering 



 

 
 

Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst  

Direktionens vilja 2016-2019 
 
 
 
   

 

  

Antaget 2016-10-05
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Inledning 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och 
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett 
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är 
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. Handlingsprogrammet är 
också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt 
är handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och 
Vingåkers kommuner.  

 

I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument: 

 

Dokument Beskrivning Antas av 
Handlingsprogram Redovisar direktionens vilja och 

tolkning av medlemsuppdraget. 
Direktionen 

Verksamhetsplan för 
Räddningsinsats  
Tillsyn 
Utbildning och information 
Undersökande och lärande 

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

Förbundschef 

Verksamhetsbeskrivning  Förbundschef 

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 VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet: 
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer 
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt externutbildning och 
information. 

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

Plan för 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. 
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Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets 
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen. 

 

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 

 

 Policys 
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beskrivning 
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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. 

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 att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man 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 som alltid ska finnas  
med då VSR planerar sin verksamhet. 

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

Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att 
VSR ska anpassa personalstyrkan 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 att 
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (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 
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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. 

Verksamhetens omfattning  
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO): sex uppdrag att 

 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. 
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag 
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar 
ligger kvar hos medlemskommunerna.  

Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har 
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden 
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i 
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området. 
Medlemmarna 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 från 
medlemmarna 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 medlemskommunerna samordnar övrigt 
olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna 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 Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE).  
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Medlemmarnas 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. 

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av 
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera 
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett 
andra larm eller andra viktiga omständigheter. 
 

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 
räddningstjänstverksamhet, 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 säkerhet för medlemskommunernas invånare. 

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

 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. 

 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*. 



 
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 
- DIREKTIONENS VILJA  

 

7 

 

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 medlemsuppdraget.  

Inriktning 
Vision 

 
Alla medarbetare i 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 god 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, detta ska 
vara mer än vad drabbade kan förvänta 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. Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i 
linje med denna prioritering. 

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



 
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 
- DIREKTIONENS VILJA  

 

8 

 
VSRs 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. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst. 
VSR har 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 medlemmarna 
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.  

VSRs 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. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på 
sidan 12-17. 

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  

Räddnings- 
insats Undersöka 

Underlätta för 
den enskilde 

Tillsyn Räddnings- 
insats Undersöka 

 

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 utföras av heltidsanställd personal samt av RIB-
personal på ytterstationerna. Därmed förstärks 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. VSRs 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 VSRs kompetens tas till vara. 

Mångfald 
VSRs 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 
medlemskommunernas ytterområden. 
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i 
VSRs 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.  
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. 
 
Utföra räddningsinsatser 
 
VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO 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 

  



 
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 
- DIREKTIONENS VILJA  

 

11 

 
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. De 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 förbundschefen 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 medlemsuppdraget 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.  

Medlemsdialog  
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:  

 Medlemssamråd. 
 Årsredovisning. 
 Delårsrapport. 
 Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större 

vikt.  
 Samråd med medlemmarna 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  
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats. 
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, riksinventering, 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  
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats. 
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, riksinventering, 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 
 

  

http://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  
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats. 
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, riksinventering, 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 
 

  

http://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  
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats. 
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, riksinventering, 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 
 

  

http://www.vsr.nu/
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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  
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats. 
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, riksinventering, 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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Inledning 
För Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) finns ett handlingsprogram som antags av 
direktionen 2016-10-05. Handlingsprogrammet bygger på medlemskommunernas uppdrag till 
VSR. Verksamhetsplanen för 2016-2018 förklarar hur organisationen ska arbeta för att nå 
uppställda mål.  

I tabellen nedan beskrivs VSR styrdokument: 

Dokument Beskrivning Beslutas av 
Handlingsprogram Redovisar direktionens vilja och 

tolkning av medlemsuppdraget. 
Direktionen 

Verksamhetsplan för 
Räddningsinsats  
Tillsyn 
Utbildning och information 
Undersökande och lärande 
 
 

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

Förbundschef 
 

Verksamhetsbeskrivning Detaljerad beskrivning av 
VSR. 

Förbundschef 

Rutiner, instruktioner och 
reglementen 

Dokument som behövs för 
verksamhetens bedrivande och 
kvalitetssäkring. 
Instruktion – beskriver hur något 
(bäst) kan utföras 
Rutin – en beskrivning av vad 
som kontinuerligt (eller med 
automatik) ska göras, av vem och 
hur det ska dokumenteras 
Standardrutin – rutiner inom den 
operativa verksamheten 
Reglemente – lagar och regler 
som styr en viss verksamhet 

Respektive 
funktionsansvarig 

Kompetensutvecklingsplan 
och övningsplan 

Visar hur förbundet utvecklar och 
bibehåller organisationens 
kompetens. 

Stf Räddningschef 

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns i ”Verksamhetsplanen avsnitt räddningsinsats, 
tillsyn, utbildning och information samt undersökande och lärande. 

Utifrån detta dokument finns underliggande gemensamt kompetensdokument som belyser 
kompetens utifrån tjänst. Kompetensdokumentet i sin tur är utgångspunkt för 
kompetensutvecklingsplan samt övningsplan.  

Bilden nedan visar var planerna hamnar i förbundets dokumentstruktur och är en hjälp för 
läsaren att identifiera sig i organisationen. 
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Rutiner, instruktioner och reglementen 

Nedan redovisas vilka dokument som finns under respektive område som motsvaras av 
planerna. 

Plan för räddningsinsats 
Följande dokument finns att tillgå under funktion ”räddning”: 

 Standardrutiner för Räddningsinsatser 
 Övningsplan 
 Rutin för insatsplaner 
 Riskbedömningsmall för rök och kemdykning 
 Iläggningsplatser för båt 
 Instruktion för FIP i operativ styrka 
 Instruktion för anställd som agerar FIP 
 Reglemente för rök och kemdykning 
 Larmplan 

 
Plan för tillsyn 
Följande dokument finns att tillgå under funktion ”förebyggande”. 

 Rutin för tillsyn 
 Rutin för fastighetstillsyn 
 Rutin för aktiv orientering 
 Rutin för yttrande om brandfarlig och explosiva varor, alkoholtillstånd och tillstånd 

för LSS, samt sakkunnigutlåtande. 
 Rutin för kontroll av tillfällig övernattning  
 Rutin för rapportering från sotarna 
 Instruktion för rådgivning 

 
 
Plan för undersökande och lärande  
Följande dokument finns att tillgå under enhet ”undersökande och lärande”. 

 Arbetsrutiner och instruktioner för undersökande/lärande 
 Arbetsrutiner och Instruktioner för sakkunnigutlåtande 
 Instruktioner för rådigt ingripande 

 
 
Plan förutbildning och information 
Följande dokument finns att tillgå under funktion ”extern utbildning”. 

 PM för utbildning 
 Rutin/instruktion för övningsfältet drift och användande 
 PM för information 
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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 från medlemskommunerna 

 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 räddningstjänstverksamhet, 
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 

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

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

 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 

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

Medgivanden 

 VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så medger. 
 VSR ska utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka effektivitet  

och kvalitet. 
  

Direktionens vilja 
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 kompetent personal samt tekniskt god 
utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. VSR gör lite extra för de drabbade 
personer, för att dessa ska komma vidare efter en olycka. 
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. Medlemskommunernas 
uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i linje med denna prioritering. 
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Strategiska åtgärder  

VSR vidtar ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemskommunerna har 
beslutat om. 

Öka enskildas kunskap och förmåga 

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. VSRs 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 närområdet. 

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 att göra en 
verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt område ska 
kommuniceras med berörda personer. 

Det finns en risk att vissa målgrupper väljer bort VSRs stöd och kan därmed orsaka samhället 
stora kostnader. Dessa målgrupper ska inte betraktas som oåtkomliga eller ointresserade 
grupper. VSR ska istället marknadsföra sina tjänster så att alla målgrupper nås och så att det 
uppstår en kontinuitet i efterfrågan från samtliga målgrupper. 

Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska prioritera barn och ungdomar 
samt äldre. Eftersom 80 % av bränderna inträffar i hemmiljö eller på fritid ska hemmiljöer 
prioriteras. Det förebyggande arbetet ska inte bara utföras av heltidsanställd personal utan 
också utföras av RiB personal. 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. VSRs 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 VSRs kompetens tas till vara. 

Mångfald 
VSRs 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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Mål 

Enskildas förmåga 

Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder om olyckor – som kan 
föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare öka, VSR ska om möjligt 
medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i kommunernas ytterområden. 

VSR mäter antalet utbildade via nyckeltal. Resultatet kopplas till de grupper som direktionen 
har prioriterat. 

Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i VSRs 
förebyggande arbete. För att värdera effekten av förebyggande arbetet ska VSR notera om 
enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrka anländer till 
olycksplatsen.  

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

Skapa mervärde För att stödja de drabbade ska VSR utan att dra på sig större extra kostnader 
stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik 
situation men kan handla om psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare. Mervärde 
ska redovisas i nyckeltal. 

Färre räddningsinsatser  

Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet 
räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill följa utveckling av antalet olyckor 
inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. 
Direktionen vill också följa utvecklingen av allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt 
stora förlorade ekonomiska och miljömässiga värden. 
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Arbetsstrategi 
VSRs uppgift är att alltid ligga steget före. Under 2017 planeras bygge av en ny modern 
brandstation, stationen kommer att innehålla en ny ledningscentral som medger ett effektivt 
stabsarbete även vid större olyckor. VSR har en bred grund av ansvars- och arbetsuppgifter 
som hålls uppdaterad och effektiviseras löpande. den interna verksamheten genomförs 
sedvanligt underhåll av utrustning och kompetensutveckling av personal, men även 
effektivisering och nytänkande. Detta resulterar i att medborgaren upplever att vi arbetar med 
skydd mot olyckor i ett brett perspektiv med god kvalité och god service. Genom att VSR 
ständigt förbättras inom alla områden förloras ingen kunskap eller kompetens. 
Medlemsdirektiven och ”direktionens vilja” ger uttryck för att VSR ska arbeta med att 
minimera de olyckor som föranleder räddningsinsats samt de olyckor som leder till dödsfall 
(trafik, drunkning, suicid och bränder).  Därutöver har VSR lokaliserat ett antal 
utvecklingsområden såsom landsbygd, bostäder och riskgrupper (barn, ungdomar, äldre och 
nyanlända kommuninvånare). 
 

Prioriterade områden 

Prioriterade områden är en del av arbetsområdet som personalen kommer att fokusera extra 
på. Genom att välja ut ett litet områden utifrån helheten upplevs en fokusering och 
uppmärksamhet i frågan både av allmänheten och av personal.  
 
Prioriterade områden är: 

 Landsbygd 
 Bostäder 
 Kommunikationsolyckor  

 
Utifrån direktionens vilja har tre prioriterade målgrupper valts: 

 Barn/ungdomar 
 Äldre  
 Nyanlända invånare 

 
Utifrån direktionens vilja har fyra prioriterade olyckstyper valts: 

 Suicid 
 Trafikolyckor 
 Bostadsbränder 
 Drunkning 
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Plan för räddningsinsats 

Prioriterade områden - räddningsinsats 

Alla på VSR ska ha möjlighet att göra en första insats vid en olycka som man befinner sig i 
närheten av. Målet är att heltidspersonal som är på uppdrag i tjänsten inom VSRs 
verksamhetsområde ska, utifrån egen kompetens kunna vara FIP2. Vi ska se över olika 
lösningar för att säkerställa invånarnas trygghet vid ett ev. andra larm när ordinarie styrkan är 
upptagen. Kunskapen om effektiva räddningsinsatser ska öka under perioden. När det gäller 
bostadsbränder ska funktionen utveckla och effektivisera arbetssättet med att informera de 
boende om risker med bostadsbränder samt vilket eget skydd de bör införskaffa till sina 
bostäder. 

Ha välutbildad personal och tekniskt god utrustning 

Vårt mål är att hela tiden sträva mot att effektivisera och förbättra insatserna.  Genom 
förbättrad teknik och utrustning, kvalitetssäkring, grundläggande utbildning och 
fortutbildning. Vårt mål är att hålla beredskap med välutbildad och övad personal samt 
tekniskt god utrustning. VSR hjälper även de drabbade att komma vidare efter olyckan.  

Bryta olycksförloppet samt förbereda för insatsstyrkans framkomst med FIP1 

På ytterstationerna ska utryckningsstyrkan vara organiserad så att en person är FIP (första 
insatsperson).  Denna person har under beredskap alltid tillgång till ett mindre fordon. Målet 
är att göra en ”första insats” för att bryta olycksförloppet samt förbereda för insatsstyrkans 
framkomst.  

Civil Insats Person (CIP) 

Mot bakgrund av lagstiftning i lagen om skydd mot olyckor där det anges att kommunerna har 
ansvar för att räddningsinsatser genomförs likvärdigt och på ett effektivt sätt över hela landet 
har Västra Sörmlands räddningstjänst tagit initiativ till att stärka förmågan i både Vingåkers 
och Katrineholms kommuns ytterområden. Främst gäller det områden där räddningsstyrkorna 
har lång framkörningstid. För att komma vidare med detta arbete har ett projekt startats med 
mål att införa en organisation där frivilliga och lämpliga personer som bor i dessa områden 
engageras för att bli en Civil insatsperson (CIP). 

Utöka samarbetet med angränsande räddningstjänster. 

VSR medverkar i en regional samordningsfunktion, gällande olyckor rörande 
CBRNE/”Farliga ämnen”. VSR deltar tillsammans med andra räddningstjänster, polis 
och ambulans i ett regionalt projekt gällande suicid.  
 

Öka miljömedvetenheten 

Funktionen ska bli mer miljömedvetna genom både utbildning och taktisk planering. Med 
taktisk planering menas exempelvis välja rätt släckmetod vid bränder, öka medvetandet om 
risker som finns vid utsläpp av olika kemikalier på och i mark och på vilket sätt man sanerar.  

 

 

                                                 
1 Första insatsperson - FIP 
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God service 

Hela Funktion räddning ska upplevas som mycket serviceinriktad, målet är att ha fokus på att 
hjälpa de drabbade lite extra både under och efter en insats.  

RCB beredskapen  

Vi ska under perioden utveckla TIB funktion i båda kommunerna.  

 

Nyckeltal 

Nyckeltal kommer att användas i syfte att se inom vilka områden där mer kunskap krävs.  

 Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress 
 Antal gånger som insatspersonal haft kontakt med drabbade efter avslutad insats 
 Antal utförda och reviderade insatskort  
 Antal utförda övningar beroende på typ 
 Antal övningstid fördelat på heltid och RIB. 

Nyckeltal som räddningsenheten dokumenterar i annat syfte än i den egna utvecklingen. Kan 
till exempel användas i syfte att se inom vilka områden medborgarna behöver mer 
information och utbildning: 

 Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten 
anlänt jämfört med totalt antal insatser 

 Antal första insatser som utförts av allmänheten för att minska olyckans utveckling 
jämfört med totalt antal insatser 

 Antalet personer som skadas eller omkommer i olika typ av olyckor över tid  

Metod 

Det finns olika metoder för att nå uppsatta mål. Nedan beskrivs de metoder som funktion 
räddning avser att använda: 

 Insatsstyrkorna ska kontinuerligt utbildas och övas 
 Genomföra insatser 
 Prova, utvärdera och eventuellt anskaffa annan utrustning som kan förbättra insatserna 
 All operativ personal ska få grundläggande utbildning i miljöfrågor. Befälen ska 

utbildas extra för att alltid det ska finnas ett miljötänk vid varje insats. 
 Projektgrupper 
 Arbetsgrupper 

Organisation 

I VSR finns 68 anställda som är direkt knutna till de operativa styrkorna därutöver finns en 
räddningschef i beredskap. Detta betyder att VSR har minst 19 personer i operativ tjänst 
dygnet runt alla årets dagar. Samtliga ytterstationer utom Vingåker har så kallad fri 
inryckning. Enligt statistik de senaste åren visar det på att det i de flesta fall kommer mellan 
2-3 personer förutom de personer som har schemalagd beredskap.  
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Operativ ledning 
RCB (Räddningschef i beredskap) har det normativa och strategiska ansvaret för samtliga 
VSRs operativa enheter. På olycksplats kan RCB2 fungera som bakre stöd till 
räddningsledaren. RCB kan ta över rollen som räddningsledare. RCB ingår i kommunernas 
krisledningsorganisation och har möjlighet att initiera kommunernas krisledningsarbete. 
Inställelse på brandstationen i Katrineholm eller på skadeplats ska kunna ske 30 minuter efter 
larm. 

Operativa styrkan i Katrineholm 
24 personer är fördelade på fyra skiftlag och jobbar delat dygn 42 timmar/veckan. 
Räddningsstyrkans sammansättning är 1 Brandmästare som har rollen som insatsledare och 
åker med eget fordon på larm, brandmästaren är insatsledare och har rollen som 
räddningsledare i hela förbundet han rör sig fritt inom hela insatsområdet. Räddningsstyrkan 
består även av en brandförman som fungerar som styrkeledare på larm samt leder det dagliga 
arbetet i skiftet, samt fyra brandmän.  
 
RIB styrkan i Vingåker  
Beredskap upprätthålls av RIB3 personal styrkans sammansättning är ett befäl och fyra 
brandmän. Befälet är FIP (första insatsperson) och åker direkt med egen bil till aktuell 
larmadress. Rökdykarledaren beslutar om fordonståg samt ansvarar för radiotrafik mot SOS 
alarm. Befälet kan fungera som räddningsledare vid vissa larm. Räddningsledare är 
insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB. 

RIB styrkan i Björkvik 
Beredskap upprätthålls av RIB personal styrkan består av en person som är arbetsledare. Den 
som har beredskap är FIP och kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Övrig 
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från 
heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB. 

RIB styrkan i Julita 
Beredskap upprätthålls av RIB personal styrkan består av en person som är arbetsledare. Den 
som har beredskap är FIP och kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Övrig 
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från 
heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB. 

RIB styrkan i Högsjö 
Beredskapen upprätthålls av RIB personal styrkans sammansättning är ett befäl och fyra 
brandmän måndag 07.00 till fredag 22.00.  Övrig tid är har endast ett befäl beredskap. Befälet 
är FIP och kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Fri inryckning gäller för alla. 
Vid vissa insatser sker förstärkning från Vingåkers- eller heltidsstyrkan. Räddningsledare är 
insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Räddningschef i beredskap - RCB 
3 Räddningspersonal i Beredskap - RIB 
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Kompetens för operativ personal 
Funktion Lägsta kompetens Anmärkning 
RCB Beredskap RL B, Tillsyn A och B  
Brandmästare RL B, Tillsyn A  
Styrkeledare RL A, Tillsyn A  
Brandman heltid SMO eller tidigare BmH Eller annan likvärdig kompetens 

efter beslut av förbundschef 
Arbetsledare RiB 
och FIP 

Räddningsinsats, intern 
arbetsledningsutbildning 
och FIP utbildning 

Eller annan likvärdig kompetens 
efter beslut av förbundschef 

RiB brandman Räddningsinsats  
 

Samverkan 
VSR har tecknat avtal om operativ samverkan med samtliga kommuner i länet. Avtal är också 
tecknat med angränsande räddningstjänster (Finspång, Östra Götaland och Nerike Brandkår). 
Ett avtal om samverkan på Hjälmaren är tecknat med samtliga kommuner runt sjön. Avtal om 
sanering vid trafikolyckor finns med försäkringsbranschen, trafikverket, Vingåkers- 
Katrineholms kommuner. Avtal är tecknat med Landstinget om att samtliga VSRs enheter 
larmas på sjukvårdslarm. Ovanstående avtal finns i avtalspärmen på expeditionen. 
VSR har avtal med Björkviks frivilliga brandkår. Sju personer har godkänts för att ingå i 
larmstyrkan. Dessa personer larmas ut på Björkviks samtliga larm via sms. Personalen övar 
tillsammans med ordinarie styrkan i Björkvik. 

Vatten till brandsläckning 
Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 
utrustning. Grundnivån utgörs av VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna 
vattenledningsnätet samt VAV P76 Vatten för brandsläckning. Kommunerna ska 
tillhandahålla aktuella kartor över brandposter. Brandposternas antal och placering ska ske i 
samråd med VSR.  Kapaciteten ska dimensioneras enligt tabell Släckvatten i VAV P83 mars 
2001. För mer information om ansvarsfördelning, se förbundsordningen. 

Varning och alarmering 
Signalen ” Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges 
inom Katrineholms tätort. Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen via SOS 
alarmering. Signalen ska även kunna utlösas från VSRs ledningscentral i Katrineholm. 
Varning till övriga invånare i VSRs insatsområde sker via Radio och TV. 
Alarmering av styrkorna ska ske genom avtal med SOS alarm på telefon 112. Utgående 
alarmering till respektive räddningsstyrka ska ske på två av varandra oberoende vägar. Vid 
störningar i elförsörjningen ska batteribackup finnas för att säkerställa alarmering samt 
uthållighet vid strömbortfall. Larmmöjlighet för allmänheten ska finnas vid samtliga 
brandstationer.  

Räddningstjänst under höjd beredskap 
Det som anges i denna plan avser både normala förhållanden och under höjd beredskap. 
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Förmåga per station  

Förmåga per station för Björkvik och Julita baseras utifrån att det är en person i beredskap. 
Inom parentes, (-), anges vilken kapacitet som stationerna har materialmässigt inför en insats, 
om man endast ser till material på plats och inte begränsningen i personal. I det fallet att minst 
4 personer med fri inryckning infinner sig kan åtgärd inom parentes vidtas, inte annars. 
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Brand i byggnad      
Utvändig släckning x x x x x 
Användning av rökskydd för självskydd X X x x X 

Rökdykning x x - - x 
Rökdykarledare x x - - x 
Rökdykning lång inträngningsväg (-) (-) - - (-) 
Utvändig släckning/livräddning upp till 11 m X x (-) (-) x 
Utvändig släckning/livräddning över 11 m x x - - - 
Automatlarm      
Kontroll av utlöst larm x x x x x 
Brand ute avgränsat objekt      
Mindre fristående byggnader x x (-) (-) x 
Brand ute i det fria      
Gräsbrand x x (-) (-) x 
Skogsbrand < 200 m2 x x (-) (-) x 
Skogsbrand > 200 m2 x x (-) (-) x 
Brandvattenförsörjning från öppet vattentag x x (-) (-) x 
Brandvattenförsörjning från tankbil x - - - - 
KOMMUNIKATIONSOLYCKOR      
Trafikolycka      
Säkring x x x x x 
Losstagning av fastklämd person x x (-) (-) x 
Avancerad losstagning av fastklämd person x x - - - 
Tung räddning se avtal. x - - - - 
Järnvägsolycka x x (-) (-) x 
Räddningsfrånkoppling x - - - - 
Flygolycka      
Mindre sportflygplan x x (-) (-) x 
Passagerarflygplan - - - - - 
FASTKLÄMD/INNESTÄNGD      
Hiss x x x x x 
Utsläpp farligt ämne      
Grundläggande kompetens x x x x x 
Insats med skyddsnivå 1 x x (-) (-) x 
Insats med skyddsnivå 2-4 x - - - - 
Insats vid radiakolycka x - - - - 
Bygga upp saneringsplats för farligt gods x - - - - 
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Miljöräddning/sanering      
Oljeutsläpp på land < 100 liter x x x x x 
Oljeutsläpp på land > 100 liter x x - - - 
INSATS PÅ VATTEN OCH ÖAR      
Drunkning/dykolycka      
Släckning som kräver båt x x (-) (-) x 
Transport av drabbad x x (-) (-) x 
Rökdykning som kräver båt - - - - - 
Ytvattenlivräddning x x (-) (-) x 
Fartyg båtolycka      
Fritidsbåt x x (-) (-) x 
Passagerarbåt x x - - - 
Miljöräddning sjö      
Mindre sanering/oljeutsläpp på vatten x x (-) (-) x 
Större sanering/oljeutsläpp på vatten x - - - - 
DJURLIVRÄDDNING      
Tamboskap och större vilda djur x x (-) (-) x 
I träd eller hög höjd x x - - - 
PERSON FAST PÅ HÖG HÖJD      
Firning och säkring      
Taksäkring x x x x x 
Rappelering x - - - - 
VATTENSKADA x x x x x 
RAS OCH SKRED x - - - - 
Röjningsarbete      
Motorsåg x x (-) (-) x 
LEDNING      
Insatsledning      
RCB x     
Insatsledare x     
Styrkeledare heltid x     
Styrkeledare deltid - x x x x 
Stab      
Upprätta operativ stab x - - - - 
SJUKVÅRD      
Grundläggande kompetens x x x x x 
DHLR x x x x x 
Uppsamlingsplats för skadade      
Mindre uppsamlingsplats x x (-) (-) x 
Större uppsamlingsplats x - - - - 
RVR x x x x x 
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Plan för Tillsyn 

Prioriterade områden  

Under perioden ligger fokus på att minska antalet olyckor och dess konsekvenser samt stärka 
samhällsskyddet i riskområden och riskgrupper. Tillsyn kommer att utföras på följande 
områden. Enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) och lag 2010:2011 om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 Enligt fristerna i CORE på de objekt som lyder under kravet på skriftlig redogörelse 
 Landsbygden  

 
Utöver ovanstående tillsynsbesök kan tematillsyner bli aktuella under gällande period. Det 
kommer även att genomföras oanmälda tillsyner på samlingslokaler och restauranger som 
har tillstånd för alkoholservering. Dessa tillsyner kommer att ske på kvällstid eller nattetid 
i samverkan med alkoholhandläggaren, polismyndigheten, miljöförvaltningen och 
skatteverket, uppskattningsvis kommer dessa tillsyner att ske 2 gånger per år 
(alkoholhandläggarna i kommunerna är samordnare för dessa tillsyner). 

 

Seveso och LSO 2 kap § 4 
 LSO 2 kap § 4 anläggningar  
 Eventuell medverkan i tillsyn enligt Sevesolagstiftningen efter kallelse  

från länsstyrelsen 
 

Mål 

 
Tillsynsverksamheten syftar till 

 Att till se att lag 2003:778 och lag 2010:2011efterlevs och att på så sätt hindra och begränsa 
skador på människor, egendom och miljö genom att öka medborgarnas och verksamheternas 
kunskap och egenkontroll. Målet är att alla ägare och verksamhetsutövare ska arbeta 
systematiskt med sitt brandskydd och syftet är att förbättra det förebyggande arbetet inom 
verksamheterna och i samhället. 

Öka medvetenhet hos den enskilde om SBA4 för att säkerställa brandskyddet 

Andra utsatta grupper är funktionshindrade, äldre och barn som har svårare att själva 
genomföra en släckinsats eller utrymning. Genom tillsyn på utsatta platser ökar 
medvetenheten om egenkontroll och systematiskt brandskyddsarbete. Öka samverkan med 
aktörer som arbetar eller kommer i kontakt med ovanstående grupper, t ex medverka vid 
bostadsanpassningar i kommunerna. 

 

 

 

                                                 
4 SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 
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Öka kunskapen för brandskyddet och brandfarlig vara på landsbygden  

På landsbygden är medborgarens inledande släckinsats och skadebrytande åtgärder avgörande 
för den oönskade händelsens utbredning. Med anledning av att räddningstjänstens beredskap 
på landsbygden är lägre än i tätorten finns större behov av att öka verksamheternas och den 
enskildes kunskap och förståelse för sitt egna brandskydd och att hantera brandfarlig vara på 
ett brandsäkert och miljösäkert sätt är extra viktigt på landsbygden. 

Återkoppling till medborgare inom 10 arbetsdagar 

Vårt mål är att bistå med snabb och effektiv hjälp och rådgivning till medborgarna. En 
tjänsteanteckning från en genomförd tillsyn ska inte dra ut på tiden. När utkastet av 
tjänsteanteckningen är kommunicerad med kunden (och parterna är överens) ska den snarast 
delges kunden. Återkoppling från upptäckt brist under övning, insats samt olycksutredning 
ska medborgaren snarast kontaktats av VSR. 

God service och lättförståeliga protokoll 
Tjänsteanteckningar och föreläggande ska skrivas på ett lättförståeligt sätt så att medborgarna 
känner igen sig och förstår innehållet. Förelägganden måste dock skrivas så att de håller 
rättsligt! Tillsynsenheten vill även upplevas som serviceinriktat och ett av målen är därför att 
telefonsamtal från medborgare inte slussas mer än nödvändigt mellan personer på VSR, utan 
nyckelperson på VSR återkommer till medborgaren. 

Samordnad tillsyn 

Om ett objekt omfattas av flera lagrum, ska tillsynen i största möjlig utsträckning samordnas, 
så att den sker vid ett och samma tillfälle. Målet är att den enskilde ska uppleva tillsynen som 
effektiv och rationell. 

Nyckeltal 

Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta 
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att 
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en 
rapport för uppföljning. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i funktionerna, 
dels för medlemskommuner och direktion.  

 Antal LSO tillsyner 
 Antal LBE tillsyner 
 Antal samplanerade tillsyner (LSO/LBE och med Miljö & hälsa, MSB m.fl.) 
 Antal rådgivning fördelat på område (LSO, LBE, Seveso) 
 Antal rådgivningar på plats, fördelat på område  
 Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter 

 

Sotning: 
 Antal brandskyddskontroller med olika frister genomförda jämfört med de som finns 

(redovisas årsvis via MSB årsuppföljning) (nya frister från 2016, kan bli snedfördelat 
under en 8 års period enlig Lars) 
 

 Antal rådgivningar/samtal angående sotning (redovisas månadsvis) 
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Nyckeltal som tillsynsenheten dokumenterar i annat syfte än i den egna utvecklingen. Kan till 
exempel användas i syfte att se inom vilka områden medborgarna behöver mer information 
och utbildning: 

 Vanligaste förekomna brister (LSO, LBE, Sotning) 
 Vanligaste förekomna brister som leder till föreläggande (LSO, LBE, Sotning) 

 

Metod 

Det finns olika metoder för att genomföra tillsyn. De metoder som används inom VSR är: 

 Tillsynsbesök (besök på plats) 
 Granskning av handlingar från objekt 
 Erfarenhetsåterkoppling från räddningsinsatser och information från olycksutredningar 
 Medverkan i andra myndigheters samråd (exempelvis byggsamråd) 

Ovanstående metoder finns förklarat mer detaljerat i dokumentet: Rutin för tillsyn. 

Organisation 

Tillsynsenheten i VSR har till uppgift att utföra tillsyn enligt LSO och LBE. Utfärdare av 
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Samordna tillsyner med andra myndigheter 
samt vara rådgivare inom lagområdena skydd mot olyckor, sakkunnig i ämnet brand åt 
byggnadsnämnderna i byggärenden, farlig verksamhet, ansvarig för att 
rengöring/brandskyddskontroller genomförs enligt gällande tidsfrister. Till detta har enheten 
tre heltidstjänster som står för huvuddelen av ovan nämnda uppgifter. Tillsynsbesök på 
bostäder är intensionen att fördela på operativ personal. Utnämnda tillsynsförrättare (utöver 
de 3 nämnda ovan) i organisationen är också en resurs som kan utnyttjas vid behov och om tid 
medges till detta. 

Förmåga per station 
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Tillsyn LSO x     
Fastighets-/Bostadstillsyn (x efter 
utbildning) x x x x x 

Tillsyn LSO 2:4 x     
Tillsyn LBE x     
Seveso x     
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Plan för undersökande och Lärande 

Prioriterade områden  

Efterföljande åtgärder lag 2003:778 kap 3: § 10. Undersökning av olyckor. Nedan redovisas 
de prioriterade områden. 

 Alla dödsolyckor som föranlett en räddningsinsats (gäller ej suicid) 
 Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader 
 Bostadsbränder 
 Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljö konsekvenser eller kunnat få stor 

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

 

 Mål 

Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete. Utredningarna och 
undersökningarna ger ett underlag för att finna olyckstrender i samhället som kan ligga till 
grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet är att utföra minst 10 stycken utökade 
utredningar/år 

Minska antalet olyckor av liknande typ 

Målet med undersökningarna är att lära sig av olyckorna, så att liknande olyckor inte inträffar 
igen eller att minska den typen av olyckor i antal över tid.  

Effektivisera räddningsinsatser 

Vidare ska insatserna undersökas för att göra räddningsinsatser effektivare genom att 
återkoppla i organisationen vad som gick bra och förbättringspunkter.  

Dela med sig av erfarenheter 
Vi ska dela med oss av erfarenheter till andra organisationer så att åtgärder kan vidtas för att 
minska risken att liknade olyckor inträffar igen. 

Erfarenhetspunkter redovisas vid alla utredningar 

Alla utredningar som görs ska resultera i minst tre erfarenhetspunkter. Det kan vara: 

 varför olyckan inträffade, 
 hur olycksförlopp var, 
 insatsens genomförande, 
 bristfällig kunskap/utbildning, 
 behov av annan teknik/material, 
 samarbetet mellan andra organisationer på skadeplatsen 
 Förslag på åtgärder 
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Antalet bristfälliga insatsrapporter ska minska 

Insatsrapporterna ska ge ett bra underlag för att kunna mäta t.ex. anlagda bränder och 
allmänhetens första insats. Målet är ett komplett dokument att gå tillbaka till vid utredningar, 
när statistik ska tas fram och som stöd vid domstolsmål när insatsledaren är kallad som vittne 
eller sakkunnig. 

Tiden mellan mottagande till svar ska inte dra ut längre än nödvändigt 

Målet är att när andra myndigheter begär ett utlåtande (oftast ett sakkunnigutlåtande som 
polisen begär) av oss ska de uppfatta VSR som ett kompetent och serviceinriktad 
organisation. Om ärendet drar ut på tiden pga. fakta insamling, rådfråga annan myndighet 
eller liknande ska kontakt tas med berörd myndighet och meddela om dröjsmålet. 

Nyckeltal 

Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta 
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att 
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en 
rapport för uppföljning och lärande. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i 
funktionerna, dels för medlemskommuner och direktion. 

 Antal utökade utredningar 
 Antal brandutredningar 
 Antal sakkunnigutlåtanden/spridningsyttrande 
 Antal bristfälliga insatsrapporter 

Metod 

De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är 

 Grundläggande undersökning 
 Utökad undersökning 

 
Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor som föranlett en räddningsinsats, 
genom insatsrapporter som insatsledaren skriver. Utökad undersökning genomförs då 
räddningschef i beredskap tycker att en utökad undersökning ska göras eller om 
räddningsledaren anser att insatsen är av sådan karaktär att det finns behov av en utökad 
undersökning. På de prioriterade områdena (se ovan) kommer alltid en utökad undersökning 
att göras. Utökad undersökning görs av undersökande och lärande enheten men enheten kan i 
sin tur ta hjälp av annan personal i VSR eller externa resurser. 
Ovanstående metoder finns förklarat mer detaljerat i dokumentet: Arbetsrutin undersökande 
och lärande. 

Organisation 

Undersökande är den enhet i VSR som har till uppgift att undersöka alla olyckor som föranlett 
räddningsinsats samt att återkoppla erfarenheterna som framkommit i undersökningarna. 
Undersökningarna ska beakta olyckans orsak, dess förlopp och hur räddningsinsatsen 
genomfördes och utifrån erfarenheterna resultera i ett lärande i organisationen och samhället. 
Utvärderingarna sammanställs av undersökande och lärande enheten som sedan återkopplar 
resultaten ut i organisationen och till andra berörda organisationer. 
Enheten har även som uppgift att undersöka de olycksrapporter från verksamheter som 
omfattas av Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 4§ och Lagen om brandfarliga och explosiva 
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varor. VSR ska utvärdera och följa upp olyckor och tillbud i verksamheterna i samordning 
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Erfarenheten ska kopplas till andra 
liknande objekt, som hjälp inför en framtida liknande räddningsinsats och vid tillsynsbesök. 

Förmåga per station 
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Insatsrapportering X X X X X 
Utvärdering av insats X X X X X 
Utvärdering av övning X X X X X 
Olycksutredning X     
Återkoppling till den enskilde X X X X X 
Sakkunnigutlåtande/Spridningsyttrande X     
Erfarenhetsåterföring X X X X X 

 

Rapportering 
 
Rapportering anger vilka instanser som ska ha avstämning och återrapportering av såväl 
ekonomisk och organisatorisk karaktär på funktionsmöten under året. 
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Plan för utbildning och information 
 

Uppdrag 

Att underlätta för den enskilde att ta sitt eget ansvar att förebygga olyckor och om ”oturen är 
framme” ha förmågan att göra ett korrekt ingripande för att begränsa skadan. Olyckor övertid 
ska minska och VSR har därför valt att anpassa utbildningsutbudet efter de olyckstyper som 
anges under prioriterade områden samt efter de krav som ställs för ett skäligt brandskydd 
enligt LSO. Utbildningsfunktionen ska även motivera och stödja förvaltningar och företag 
med planering och genomförande av verksamhetsanpassad utbildning som baseras på de 
risker som finns i verksamheten och den byggnad man vistas i.  
Information om VSRs organisation med handlingsprogram och operativa förmåga samt 
information för att underlätta för den enskilde att uppfylla intentionerna i LSO ska finnas 
tillgänglig på VSRs hemsida för kommunernas invånare. 

Prioriterade områden  

Information och utbildning kommer främst att genomföras till de prioriterade målgrupperna 
barn/ungdomar, äldre och nyanlända invånare inom området landsbygd, bostäder och 
riskgrupper med inriktning på olyckstyperna bostadsbränder, drunkning och trafik. 

Mål 

Samtliga elever ska erbjudas information om brandskydd och olyckor 

Målet är att nå ut med information till samtliga elever i Katrineholms och Vingåkers 
kommuner så att vi når varje elev minst en gång under en treårsperiod. Detta hoppas vi bidrar 
till att förhindra anlagda bränder i våra skolor och en insikt och förståelse för de risker en 
brand innebär. Innehållet ska vara anpassat efter ålder, risker och behov. Alla elever 
kommunerna i årskurs sex ska erbjudas utbildning i isvett samt att prova att ta sig upp ur en 
vak. 
 
Nyanlända 

Alla nyanlända som omfattas av organiserad verksamhet inom kommunerna t.ex. SFI ska 
erbjudas information om brandsäkerhet och larmning med tyngdpunkt på brandsäkerhet i 
hemmet.  
 

Göra punktinsatser med information på riskområden 

Vid varje bostadsbrand där insats genomförts ska initiativ tas för att ge information till den 
som drabbats och till de som bor och vistas i närområdet. Information och genomförande ska 
anpassas till den specifika situationen. Informationsinsatsen bör genomföras i så nära 
anslutning till händelsen som möjligt dock senast inom en vecka. Informationsinsatsen kan 
med fördel genomföras gemensamt med andra aktörer. 

Initiativ till information ska även tas efter att information kommit oss tillhanda från 
allmänhet, andra myndigheter mm. om inträffade tillbud och risker i ett specifikt område eller 
specifik riskgrupp.  
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Öka medvetenheten av trafiksäkerhet 

Vi har valt ut ungdomar som en riskgrupp vi ska arbeta med konsekvenser av ett riskbeteende 
i trafiken. Målet är att utbilda samtliga årskurs två och tre elever på gymnasiet samt alla åk 8 
elever i grundskolan varje år.  
Vi ska erbjuda utbildningar i Första hjälpen samt övriga risker i samband med att man ser 
eller kommer först fram efter en trafikolycka. Detta för att uppfylla målet om en första 
skadebegränsande åtgärd ska startas innan räddningstjänst är på plats. Målet är självklart att 
antalet dödsolyckor på våra vägar ska minska och antalet skadade likaså. 
Vi ska fortsätta att rekrytera nya och vidareutbilda befintliga Civila insatspersoner om 
agerande vid trafikolycka. 
 

Utbilda äldre om brandskydd 

Äldre är en målgrupp vi satsar extra på i de flesta olycksområdena. Vi genomför 
informationer speciellt riktade mot äldre. Här ser vi Fixar Malte som en stor resurs, då han gör 
hembesök hos de äldre och vi kan upptäcka och förhindra olyckor genom hans tjänst. 
Civila insatspersoner är en resurs för att sprida information i sina respektive områden till äldre 
grannar och närboende i respektive område, vi ska stödja initiativ som tas i områden där det 
finns Civila insatspersoner.  
 
Hembesök 

Målet är att genomföra xx antal hembesök för att informera om brandsäkerhet och kontrollera 
att det finns en fungerande brandvarnare. Besöken ska genomföras i Katrineholms tätort av 
utryckningspersonal. I ytterområdena samarbetar vi med RIB-personal och Björkviks 
frivilliga brandkår och försök kommer även göras för att engagera Civila insatspersoner i 
arbetet. 

Utbilda samtliga kommunala förvaltningar och bolag i brandskydd 
Målet är att samtliga kommunala förvaltningar har ett fungerande systematiskt 
brandskyddsarbete. VSR stödjer och utbildar förvaltningar och bolag i olika typer av 
verksamhetsanpassad utbildning som bygger på de risker som finns i respektive verksamhet. 

Erbjuda alla företag relevant utbildning med hög kvalité 

VSR ska erbjuda alla företag och verksamheter med verksamhet i kommunerna rådgivning 
och verksamhetsanpassad utbildning med hög kvalitet. 

Utbilda och informera allmänheten att utföra en första insats 

Konceptet med Civila insatspersoner ska utvecklas med att initiera flera områden. 
Engagemanget som finns i områden där vi har räddningsstyrkor och som vi i första läget inte 
prioriterats för Civil isatsperson ska tas till vara genom att inspirera och stödja bildandet av 
Frivilliga brandkårer, samverkan ska då ske med Frivilliga brandkårers riksförbund.  

Informera om SEVESO genom att hålla information på hemsidan aktuell 

Information till allmänheten angående SEVESO ska lämnas minst vart femte år och därutöver 
hållas ständigt aktuell och tillgänglig. 
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Nyckeltal 

Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta 
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att 
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en 
rapport för uppföljning och lärande. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i 
funktionerna, dels för medlemskommuner och direktion 

 
Skolor 

 Antal brandutbildningar  
 Antal trafiksäkerhetsutbildningar 
 Antal isvett-utbildningar 
 Antal utbildade elever 
 Totalt antal utbildningstillfällen  

 

Allmänhet 
 Antal utbildningar/informationsinsatser 
 Antal hembesök 
 Antal utbildade/informerade personer  

 
Landsbygden 

 Antal genomförda utbildningar/Informationsinsatser på landsbygden 
 Antal hembesök 
 Antal utbildade/informerade personer 
 Antal nya CIP områden 
 Antal nyutbildade CIP 
  

Äldre 
 Antal personer över 65 år som utbildats/informerats  
 Antal gjorda besök av Fixar Malte.  

 
Övrigt  

 Antal brandutbildningar 
 Antal sjukvårdsutbildningar 
 Antal utbildningar till kommunala verksamheter 
 Information till nyanlända (tillfällen) 
 Antal informerade/utbildade nyanlända 
 Totalt antal utbildade  
 Antal rådgivningstillfällen  
 Totalt antal hembesök 
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Metod 

Skolutbildning 
Grundskolan 
Förskolan (6 år) Utbildning 40 min 
Årskurs 1 Brandteater 30 min 
Årskurs 5 Utbildning 90 min 
Årskurs 7 Isvett 90 min 

Årskurs 7 Konsekvenser av brott 
60 min 

Årskurs 8 Säkerhetsdag 3 tim 
 
Gymnasieskolan 
Årskurs 2 Trafiksäkerhetsutbildning 
Årskurs 3 Trafiksäkerhetsdag 

VSR kan biträda vid eventuella utrymningsövningar med personal från utryckningsstyrkorna.  

Information/utbildning till allmänheten 
Informationerna/utbildningarna kommer att genomföras på följande sätt. 

 Information och utbildning till föreningar, bostadsrättsföreningar 
 Informationskampanjer (brandskyddsveckan, första advent, m.m.) 
 Medverka vid andra arrangemang 
 Information efter/i samband med inträffad olycka 
 Hembesök 
 Telefonrådgivning 
 Utdelning/utskick av informationsbroschyrer 
 Hemsida/IT 

Övrigt stöd  
Vi erbjuder utbildning inom följande områden: 

 Egensotning i samarbete med Brandskyddsföreningen 
 Systematiskt Brandskyddsarbete  
 Brandfarliga Heta Arbeten i samarbete med Brandskyddsföreningen 
 Brandskyddsutbildning  
 Föreståndare Brandfarlig vara i samarbete med Brandskyddsföreningen  
 Utrymningsövning 
 Utrymningsledarutbildning 
 Första Hjälpen 
 Verksamhetsanpassad Första Hjälpen 
 Hjärt-lungräddning (vuxen och barn) 
 Hjärtstartare (D-HLR) 
 Krishantering och krisledningsövningar 
 
Samtliga utbildningar anpassas efter de risker som finns i respektive verksamhet som vi 
utbildar. 
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Organisation 

Utbildningsenhet i VSR har uppgift att planera och genomföra extern utbildning och 
informationsinsatser. På enheten finns 1,5 heltidstjänster som står för huvuddelen av 
arbetsuppgifterna. Skiften stärker upp med instruktörer vid behov och resurs. 
 

Förmåga per station 

UTBILDNING/INFORMATION 

K
at
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m
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a 
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jö

rk
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H
ög

sj
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Brandskyddsutbildning      
Brandskyddsutbildning  x     
Brandfarliga Heta Arbeten x     
Bostadsinformation x x x x x 
Systematiskt brandskyddsarbete x     
Brandfarligvara x     
Egensotning x     
Utrymning      
Utrymnings ledare utbildning x     
Utrymningsövning x     
Skolutbildning      
Förskoleklass x x x x x 
Årskurs 5 x x x x x 
Årskurs 8 x     
Utrymningsövning x x x x x 
Krishantering/Krisledning      
Krisledningsutbildning x     
Defusing/avlastande samtal x     
Sjukvårdsutbildningar      
Hjärt-lungräddning (HLR) x x x x x 
D-HLR x x x x x 
Första hjälpen x     
Barn HLR x     
PHTLS x     
Trafiksäkerhetsutbildning      
Gymnasiet x     
Åk 8 x     
Informationskampanjer      
Brandskyddsveckan x x x x x 
Öppet Hus x x x x x 
Informationsträffar x x x x x 
Hembesök x x x x x 
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Mötesstruktur i VSR 

Ledningsgruppsmöte 

Tabellen anger vilken avstämning ledningsgruppen vill ha av de två funktionerna. 

Ledningsgruppsmöte 
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Ekonomi           
Ekonomirapport x x x x x x x x x x 
Strategiska åtgärder           
Biträda andra myndigheter x     x     
Mångfald  x     x     
Mål           
Enskildas förmåga x   x  x   x  
Framkomsttid x   x  x   x  
Skapat mervärde x   x  x   x  
Färre räddningsinsatser x   x  x   x  

Funktionsmöte - Räddning 

Tabellen anger vilken avstämning inom funktionen som ska diskuteras för återrapportering till 
ledningsgrupp 

Funktionsmöte 
Räddning 
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Ekonomi           
Ekonomi x x x x x x x x x x 
Nyckeltal           
Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till 
larmadress 

x     x   x  

Antal gånger som insatspersonal haft 
kontakt med drabbade efter avslutad insats 

x     x   x  

Antal nöjda medborgare utifrån synpunkter 
och återkoppling från insatser 

x     x   x  

Antal synpunkter från aktiv orientering som 
styrkan vidarebefordrat till tillsynsenheten. 

x     x   x  

Antal utförda och reviderade insatsplaner  x     x   x  
Antal utförda övningar beroende på typ x     x   x  
Har allmänheten påbörjat insats innan 
insatsstyrkan anlänt till larmadress 

x     x   x  

Antalet personer som skadas eller 
omkommer i olika typ av olyckor över tid  

x     x   x  
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Funktionsmöte - Förebyggande 

Tabellen anger vilken avstämning inom funktion förebyggande som ska diskuteras för 
återrapportering uppåt. 

Funktionsmöte 
Förebyggande 
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Ekonomi           
Resultaträkning och balansräkning x x x x x x x x x x 
Enhet Tillsyn           
Strategiska åtgärder           
Biträda andra myndigheter x          
Förelägganden x     x   x  
Förelägganden med vite x     x   x  
Mål           
Tillsynsplan x     x   x  
Strategiska åtgärder           
Öka enskildas kunskap och 
förmåga  

x          

Utbildning och information           
Strategiska åtgärder           
Öka enskildas kunskap och 
förmåga  

x     x   x  

Mål           
Enskildas förmåga x     x   x  
Nyckeltal           
Skolor           
Antal utbildade elever  x     x   x  
Antal utbildningstillfällen  x     x   x  
Bostäder           
Antal utbildningar/informationer 
under 2012 

x          

Antal av operativpersonal 
genomförda utbildningar 

x     x   x  

Totalt antal utbildade per år x     x   x  
Trafik           
Antal genomförda 
trafiksäkerhetsutbildningar  

x     x   x  

Landsbygd           
Antal genomförda 
utbildningar/informationsinsatser på 
landsbygden per år 

x     x   x  

Antal informerade personer per år x     x   x  
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Funktionsmöte 
Förebyggande 
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Äldre           
Antal personer över 65 år som 
informerats under 2012 

x  x  x x  x x  

Övrigt stöd till den enskilde      x   x  
Totalt antal utbildade per år x     x   x  
Antal utbildningar till kommunala 
verksamheter 

x     x   x  

Antal utbildningstillfällen per år 
månad 

x  x  x x  x x  

Antal rådgivningstillfällen x     x   x  
Nöjdkundindex x     x     
Undersökande       x     
Strategiska åtgärder      x     
Öka enskildas kunskap och 
förmåga  

x     x   x  

Rådgivning x     x   x  
Nyckeltal      x     
Antal utökade utredningar x     x   x  
Bristfälliga insatsrapporter x     x   x  
Brandutredningar x     x   x  
Sakkunnigutlåtande/spridningsyttr. x     x   x  
Åtgärder gjorda efter utr.koppling x     x   x  

 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2016-10-05 26   
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 23   Dnr 2016/21:9 

 

Projekt-uppföljning 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen lägger informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
AU har beslutat om att 13 projekt ska startas. Arbetet pågår i 4 projekt 
 
Beslutsunderlag 
Projekt som startas i VSR från 2015 
_____ 
 
Expediering 







 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2016-10-05 27   
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 24   Dnr 2016/24:4  

 

Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen lägger informationen om intern kontroll till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Stf Räddningschef redovisar Arbetsmiljö: Medicinsk och fysisk status. 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontroll 2016. Medicinsk och fysisk status 2016. 
_____ 
 
Expediering 







 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2016-10-05 28   
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 25   Dnr 2016/1:50 
 
 
Ersättare i AU 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att  
 

Beskrivning av ärendet 
Sari Thoren har avsagt sig alla politiska uppdrag, Sari var invald i Direktionens 
arbetsutskott. Direktionen väljer ledamöter till AU bland ledamöter i direktionen 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun § 97 
_____ 
 
Expediering 
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 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2016-10-05 29   
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 26   Dnr 2016/12:7 
 
 
Delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten  
till handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsbesluten. 
Maila gärna in frågor gällande delegationsbesluten i förväg om ni har några så vi 
kan ta med handlingarna gällande ärendet till mötet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2016 2016-05-03-2016-09-26 
Delegationsbeslut RL och MG 
_____ 
 
Expediering 





























 
 

 
 

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

Delegationsbeslut fattade av förbundschef 
 
Avtal automatlarm 
Vård och omsorgsförvaltningen Katrineholm 20 anläggningar 
Rådmannen 3, Corem Industri och Logistikpartner AB 
Barken 23 Willys och Jem o Fix, Trophi Katrineholm AB 
Marmorbyn Arkivcenter, Maro Fastighet AB 
Sörmland Printing Solutions 
Vårdförbundet Södermanland, Vårnäs 
Alarosen AB Centrallagret, Snikeriet 7  
Duveholms gruppen AB, Duveholms gatan 7 
 
Övriga avtal 
Avtal med Region Örebro Län angående IVPA i Brevens Bruk/Kilsmo 
Katrineholmsnaprapaten AB, naprapatbehandling för heltidsanställd personal. 
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor LOK 16 
 
 

 
Delegationsbeslut fattade av stf räddningschef 
 
Anställningsavtal: 
Per Gustafsson  Funktionsansvarig utbildning/information 60% +20%  
Filip Lindvall  BING tidsbegränsad 
Mikael Cederberg  BING tidsbegränsad 
Martin Nordling  Brandman tidsbegränsad Katrineholm 
John Skoogh  Brandman Fast Katrineholm 
Helena Svensson  Brandmanapraktik tidsbegränsad Katrineholm 
Hans Lind   Brandman Fast Katrineholm 
Andreas Andersson  Brandman Fast Katrineholm 
Filip Strindberg  RIB Fast Vingåker 
Marcus Andersson  RIB Fast Vingåker 
Robert Brånn  RIB Fast Vingåker 
Benny Carlsson  RIB Fast Vingåker 
 
Uppsägningar: 
Oscar Karlsson  RIB Högsjö 
Susanne Bergström  Instruktör 
Roger Larsson  Förbundschef 
Patrik Kjellman  RIB Vingåker 
Ingvar Bohm  RIB Julita 
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 Sammanträdesdatum   Sida 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 27   Dnr 2016/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Brandstationsbygget: Förbundschef, Roger Larsson informerar om hur 
planeringen med ny brandstation fortlöper.  
 
Rekrytering av förbundschef: Ordföranden, Håkan Persson, berättar om hur 
det går med rekryteringen av ny förbundschef.  
 
Personalinformation: Stf räddningschef, Mattias Gårdholt berättar om 
rekryteringar och personal som slutat.  
 
CIP-projektet: Funktionschef Extern utbildning, Per Gustafsson, berättar om 
arbetet med CIP-projektet.  
 
Intressanta larm: Stf räddningschef, Mattias Gårdholt och funktionschef 
förebyggande, Marcus Asplund, berättade om intressanta larm.  
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