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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor. 
 
Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-05 
 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2018-    - anslags nedtagande 2018-    - 
 
Förvaringsplats Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm 
för protokollet 
 
Underskrift  .........................................................................................  
Namnförtydligande Åsa Björlund 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, onsdag 5 december 2018, kl 17.30 – 20.00. 
 
Beslutande Håkan Persson (S), ordf. 
 Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf. 
 Björn Andersson (M)  
 Glenn Christensen (S) 
 Gunnar Ljungqvist (S) 
 Göran Nilsson (M) 
 Lars Levin (L) 
 Sten Holmgren (C) 
 Therese Palm (S) 
  
 
Ersättare Caisa Sävheden Larsson (S), Christoffer Öqvist (M), Gunnar Österberg ©, Ingemar 

Björklund (KD). Mensud Vrana ( S), Michael Hagberg (S) och Olof Karlsson (V)  
  
  
Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef 
 Mattias Gårdholt, räddningschef 
 Per Gustafsson, funktionsansvarig utbildning 
 Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande  
   
   
Utses att justera Xxxxxxx 
 
Sekreterare  ...................................................................................  Paragrafer 18-23 
 Åsa Björlund 
 

Ordförande  ........................................................................................................................................  
 Håkan Persson  
 

Justerande  ........................................................................................................................................  
 Xxxxxxxx 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 24   Dnr 2018/ 
   
 
Ungdomsbrandkåren 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från ungdomsbrandkåren till 
handlingarna.   
 

 
Beskrivning av ärendet 
Ida Hellerstedt från ungdomsbrandkåren kommer och presenterar 
verksamheten som de bedriver för ungdomar. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 25   Dnr 2018/18:6  
   
 
Ekonomirapport 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.  
 
 

Beskrivning av ärendet 
Efter oktober månad visar VSR ett positivt resultat om 920 tkr efter att 
korrigering gjorts för investeringar gjorda fram till och med oktober, men 
aktiverats i november. Även kommunbidrag från Katrineholms kommun  
har bokförts i november men har korrigerats till rätt månad i bifogad 
sammanställning för att visa ett korrekt resultat. 
 
Prognosticerat resultat för hela 2018 är enligt budget 4 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport  
 
_____ 
 
Expediering 
  



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2018-12-05 30 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 26   Dnr 2018/8:5 
   
 
Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen 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 

1. Utredning och lärande av insatser 
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR 
3. Bemanning RiB-organisationen 
4. Remisshantering 
5. Nytt ekonomisystem 
6. Kvalitetssäkring av instruktörer 

_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 27   Dnr 2018/59:1 
   
 
Internkontrollplan 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen antar den nya internkontrollplanen.   
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontrollplan för 2019 har tagits fram för VSR. Som ett stöd i arbetet har en 
rutin arbetats fram där hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit vid 
tidigare revision av den interna kontrollen.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2019 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 28   Dnr 2018/44:4 
 
 
Rättelse av budgeten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om rättelsen till handlingarna.   
 

 
Beskrivning av ärendet 
Vid medlemssamrådet den 9 april 2018 tilldelades VSR ett medlemsbidrag om 
40 960 tkr. Av detta är 3 680 tkr avsett för ökad hyra på nya brandstationen. 
Inflyttning beräknas till 2019-02-01, vilket ger en minskning av beslutat bidrag 
motsvarande 1 månads hyra, vilket ger ett faktiskt medlemsbidrag för 2019 om 
40 653 tkr. 
 
Fördelningen mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner ser ut som 
följande, beräknat utifrån befolkningsmängden 1/11-2017: 
 
Katrineholms kommun: 32 020 tkr  
Vingåkers kommun: 8 633 tkr 
 
Utöver ökning av medlemsbidrag för ökad hyra fick förbundet utökad budget 
för löneökningar (2,5%) samt 35 tkr för friskvårdsbidrag till personalen utifrån 
samma förutsättningar som medlemskommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019, reviderad 
  
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 29   Dnr 2018/52:1 
 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2018  
från revisorerna 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga utlåtandet avseende 
delårsrapporten till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2018. 
Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande. 
 
Revisorerna bedömer att: 
• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen. 
• det finansiella målet gällande resultatet har uppnåtts under perioden och det 

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

• förbundets bedömning att tre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har 
delvis uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för 
måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte kan uttala oss 
om detta. 

 
 
Beslutsunderlag 
Utlåtande avseende delårsrapport 2018 

_____ 
 
Expediering 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 30   Dnr 2018/ 

 
Mötesdatum för Direktionen 2019 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att godkänna mötestiderna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten har tittat på datum som skulle passa under 2019 för att ha 
direktionsmöten och kommit fram till dessa datum skulle passa: 
 
Onsdag 16 januari 
Onsdag 27 februari 
Tisdag 28 maj 
Onsdag 9 oktober 
Onsdag 4 december 
 
Samtliga datum så börjar mötet kl 17.30. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2018-12-05 35 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 31   Dnr 2018/9:8 
 
 
Delegationsärenden 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 
handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsbesluten.   
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2018-09-21 – 2018-11-23 
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef   
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 32   Dnr 2018/ 

 

Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
Information om personalläget i organisationen 
Räddningschef informerar om personalläget i organisationen.  
 
Samverkan – högre ledning 
Förbundschef informerar hur det går med arbetet kring samverkan angående 
högre ledning.  
 
Information ny brandstation 
Förbundschef informerar hur det går med arbetet i samband med ny brandstation. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
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