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Dir § 20   Dnr 2019/25:3 
   
 
Ekonomirapport 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att lägga informationen  
om ekonomin till handlingarna.      
 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten presenterar siffrorna t o m april 2019.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning prognos 2019-04  
 
_____ 
 
Expediering 
 
 
 
  



Hela VSR

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos Avvikelse, 

prognos/årsbudget

Intäkter 14 913 113 14 938 250 -25 137 44 805 789 44 805 789 0

Personal -10 524 031 -9 863 399 -660 633 -29 584 286 -29 584 286 0

Hyra -1 589 367 -1 900 491 311 125 -5 700 333 -5 700 333 0

Övriga kostnader -3 050 789 -3 173 016 122 227 -9 517 171 -9 517 171 0

SUMMA KOSTNADER -15 164 187 -14 936 906 -227 281 -44 801 790 -44 801 790 0

RESULTAT -251 074 1 344 -252 418 3 999 3 999 0

0

0

Höga kostnader för personal och inköp vid flytten.

Prognos för helåret = budget, + 4 tkr.

Direktion och ledning

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

INTÄKTER 13 672 182 13 694 031 -21 849 41 073 880 41 073 880 0

Personal -2 146 612 -1 882 687 -263 925 -5 646 934 -5 646 934 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -1 466 475 -1 649 778 183 303 -4 948 349 -4 948 349 0

SUMMA KOSTNADER -3 613 087 -3 532 465 -80 622 -10 595 283 -10 595 283 0

RESULTAT 10 059 095 10 161 566 -102 471 30 478 597 30 478 597 0



Funktion verksamhetsstöd

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 116 237 170 671 -54 433 511 909 511 909 0

Personal -438 346 -369 860 -68 485 -1 109 361 -1 109 361 0

Hyra -1 587 817 -1 887 155 299 339 -5 660 333 -5 660 333 0

Övriga kostnader -1 004 598 -755 674 -248 924 -2 266 575 -2 266 575 0

SUMMA KOSTNADER -3 030 761 -3 012 689 -18 070 -9 036 269 -9 036 269 0

RESULTAT -2 914 524 -2 842 018 -72 503 -8 524 360 -8 524 360 0

Underskott personalkostnad kommer korrigeras via lönebidrag från AF. 

Hyra saknas från Vingåker för fyra månader.

Höga övriga kostnader i samband med flytt.

Funktion räddning

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 338 370 383 410 -45 041 1 150 000 1 150 000 0

Personal -7 242 518 -6 968 226 -274 292 -20 900 499 -20 900 499 0

Hyra -1 550 -13 336 11 786 -40 000 -40 000 0

Övriga kostnader -531 406 -691 712 160 306 -2 074 729 -2 074 729 0

SUMMA KOSTNADER -7 775 474 -7 673 274 -102 200 -23 015 228 -23 015 228 0

RESULTAT -7 437 104 -7 289 864 -147 241 -21 865 228 -21 865 228 0

Höga kostnader för personal i samband med flytt.

Utbetalning av semesterdagar, över 30 sparade.



Funktion förebyggande

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 786 323 690 138 96 185 2 070 000 2 070 000 0

Personal -696 555 -642 625 -53 931 -1 927 491 -1 927 491 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -48 311 -75 853 27 542 -227 518 -227 518 0

SUMMA KOSTNADER -744 866 -718 478 -26 389 -2 155 009 -2 155 009 0

RESULTAT 41 457 -28 340 69 796 -85 009 -85 009 0



Rib totalt

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Budget 

ack

Jan 19 - april 19

Intäkter 0 0

Personal -1 645 470 -1 715 581

Hyra 0 0

Övriga kostnader 0 -73 108

SUMMA KOSTNADER -1 645 470 -1 788 689

RESULTAT -1 645 470 -1 788 689

Rib Vingåker

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Intäkter

Personal -1 016 684

Hyra

Övriga kostnader

SUMMA KOSTNADER -1 016 684

RESULTAT -1 016 684

Rib Julita

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Intäkter

Personal -195 548

Hyra

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -195 548

RESULTAT -195 548



Rib Björkvik

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Intäkter

Personal -233 863

Hyra

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -233 863

RESULTAT -233 863

Rib Högsjö

Redovisning

ack

Jan 19 - april 19

Intäkter

Personal -199 374

Hyra

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -199 374

RESULTAT -199 374
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Nytt handlingsprogram 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår Direktionen att förlänga handlingsprogrammet till 
dess att nya nationella riktlinjer är framtagna.     
 

Beskrivning av ärendet 
Uppdrag till VSR och Handlingsprogram 
Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Uppdraget 
ska förnyas eller omprövas inom ett år efter varje mandatperiod för att hålla den 
politiska styrningen av förbundet levande. 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram 
för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod.  
VSRs handlingsprogram antas av förbundsdirektionen samt fastställas av 
respektive medlemskommuns fullmäktige. 
 
Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för 
VSRs handlingsprogram. 
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att 
se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Utredarens förslag när det gäller Handlingsprogrammet är följande:  
Handlingsprogrammen bör även i fortsättningen vara kommunernas 
styrdokument. 
 
Handlingsprogrammen ska nationellt likriktas för att underlätta jämförelser mellan 
kommuner och för att förbättra kvalitén i handlingsprogrammen. 
Åtgärderna bör framför allt åstadkommas genom att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter om vad 
handlingsprogrammen ska innehålla och hur de ska struktureras. 
VSR föreslår medlemskommunerna att förlänga befintligt uppdrag och 
handlingsprogram under tiden tills de nya riktlinjerna är klara för 
handlingsprogrammen. 
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Beslutsunderlag 
Handlingsprogram 2016-2019 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 
  



 

 
 

Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst  

Direktionens vilja 2016-2019 
 
 
 
   

 

  

Antaget 2016-10-05

https://www.google.se/search?biw=1920&bih=972&tbm=isch&q=katrineholm&revid=744337733&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8Q1QIIIQ
https://www.google.se/search?biw=1920&bih=972&tbm=isch&q=katrineholm&revid=744337733&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8Q1QIIIQ
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.sfoto.se/sites/default/files/imagecache/gallery/presentation_images/1084/d42315-08_safstaholms_slott.jpg&imgrefurl=http://www.sfoto.se/fotografer/berndt-joel-gunnarsson&h=348&w=524&tbnid=KjVp2WKppVaFEM:&docid=bCqXN8MTio6zgM&ei=fr8CV9WPN8PmswGCjp74Aw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8QMwhxKD8wPw
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.sfoto.se/sites/default/files/imagecache/gallery/presentation_images/1084/d42315-08_safstaholms_slott.jpg&imgrefurl=http://www.sfoto.se/fotografer/berndt-joel-gunnarsson&h=348&w=524&tbnid=KjVp2WKppVaFEM:&docid=bCqXN8MTio6zgM&ei=fr8CV9WPN8PmswGCjp74Aw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8QMwhxKD8wPw
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Inledning 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 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 

Planer 

Värdegrund 

Verksamhets-
beskrivning 

Personaladm. 
Riktlinjer 
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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*. 
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Direktionens roll 
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin 
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns 
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som 
kommit fram i 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! 
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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 
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Skapa Mervärde 
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare 
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om 
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, 
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och 
öka lärandet. 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 
 

 

http://www.vsr.nu/
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Revisionsrapport från PwC angående  
Årsredovisning 2018 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att lägga revisorernas utlåtande till 
handlingarna och lämna ärendet vidare till medlemskommunerna.   
 
Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
förbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2018. 
 
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om.  
 
Bedömning av granskningen är bland annat att: 
• Direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
• Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 
• Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är 

uppfyllt. Årets resultat uppgår till – 11 tkr efter balanskravsutredning. Det 
finns inte något underskott från tidigare år att täcka.  

• Vi instämmer i Direktionens bedömning att de två finansiella målen har 
uppnåtts. 

• Vi instämmer i Direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte 
uppnåtts. 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 
2018. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedöm
ning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo
visningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med 
utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revis
ionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verk
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet 
lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balans
kravsresultat uppgår till-11 tkr. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller 
den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redo
visningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avse-
ende god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är upp
fyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör 
ses över. Kostnader hänförliga till 2019 har felaktigt belastat 2018. Årsredo
visningen är upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. 

2.1. 

Inledning 

Bakgrund 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, lands
ting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vi
dare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommu
nal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo
visningens upprättande. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) 
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta 
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

2 .3. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 
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• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 
Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och 
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt vä
sentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att års
redovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller til-
läggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den in
formation som ingår i årsredovisningen, dvs den utesluter inte att andra än här 
framförda brister kan förekomma. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med för
bundets ekonom. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast ''Vägledning för redovisningsrevision i kommu
ner och landsting". Granskningen har skett genom intervjuer, dokument
granskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registe
ranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning 
som presenterades 2019-02-08. Direktionen fastställer årsredovisningen 2019-

02-28. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef, räddningschef och eko
nom. 
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3. 

3.1. 

Granskningsresultat 

Verksamhetens uifall, finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas ut
vecklas under de närmaste åren redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild 
av förbundets verksamhet. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:1 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta 
framgår i förbundets förvaltnings berättelse. Det finns mål kopplade till god eko
nomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som in
träffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhets
område. 

Förväntad utveckling 
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecklingen 
inom olika verksamheter. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro samt åldersindelad. För
bundet redovisar inte statistiken könsfördeladelad utan tillämpar undantagsreglen 
då antalet anställda kvinnor understiger 10. I övrigt lämnar den personal
ekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram 
och verbal information. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisning och finansiering av det totala 
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Antal särskilda pensionsavtal redovisas i förvalt
nings berättelsen och i not. 
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3 .1.1. 2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. Årets investeringar uppgick totalt till 4,9 mnkr att jämföra med 
budgeterade 7,8 mnkr. Större investeringar som genomförts under året är inköp av 
fordon 4,1 mnkr. 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till beslutad budget. Korta kommentarer lämnas till avvikelser. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Förbundet redovisar ett underskott om 11 tkr efter balanskravsjusteringar. Reavins
ter motsvarade 100 tkr har räknats bort från resultatet. Förbundet väljer att ian
språkta projektmedel motsvarande 15 tkr och redovisar ett balanskravsresultat om 
4 tkr. Detta är inte förenligt med gällande regelverk. 

God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som med
lemskommunerna beslutat ska gälla för perioden 2016-2019. 

Finansiellt mål, fastställda av di- Utfall 2018-12-31 Måluppfyllelse, förbun-
rektionen för perioden 2016-2019 dets bedömning 

VSR ska ha ett positivt årligt resultat. Utfallet är 89 tkr Målet är uppfyllt. 

Reinvesteringar ska ske med förbundets Årets gjorda inves- Målet är uppfyllt. 
egna medel teringar har finansierats 

med förbundets egna 
medel och följer den 
investeringsplan som 
finns. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god, då de finansiella målen är 
uppfyllda. 

Av budgeten framgår att förbundets mål och riktlinjer som är kopplade till "God 
ekonomisk hushållning" omfattar sju verksamhetsmål. Samtliga mål har utvärde
rats, vilket framgår i årsredovisningen. 
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Målen för god:ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala: 

• Grönt: målet är uppnått 

• Gult: målet är delvis uppnått 

• Rött: målet är ej nått 

Mål för verksamheten, fastställda av Måluppfyllelse, förbundets bedöm
direktionen för perioden 2016- 2019 ning i delårsrapporten 

VSR har uppdrag att fortlöpande se över 
och anpassa organisationen så att den på 
bästa sätt stödjer medlemskommunernas 
intentioner för räddningstjänstverksamhet, 
säkerställer en långsiktig effektiv verk
samhet samt möter framtidens krav. 

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande 
och därigenom bidra till att medlems
kommunerna är trygga och säkra att leva 
och verka i. Arbetet ska vara olycksföre
byggande där män, kvinnor, flickor och 
pojkars säkerhet står i centrum. 

Antalet personer som skadas eller om
kommer i olyckor, som föranleder rädd
ningsinsats, ska minska över tid. 

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt
ningar för att utveckla samverkan med 
andra kommuner i syfte att öka verksam
hetens effektivitet och kvalite samt uppnå 
ökad trygghet och säkerhet för medlems
kommunernas invånare. 

Kunskapen och förmågan hos allmänheten 
om olycksförebyggande och olyckshantera
ande åtgärder om olyckor, som kan föran
leda räddningsinsats, ska kontinuerligt 
öka. 

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

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyl-
ler kriterierna för räddningstjänst enligt 
LSO ska en första insats ske av enskilda. 
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Det görs ingen sammanfattande bedömning av om god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv uppnåtts. 

3.2. 
3.2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och är upprättad i enlighet 
med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. Vi har dock noterat att det finns poster som belastar årets resultat men 
som avser 2019. Förbundets rutiner för periodiseringskontroller behöver ses över. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget. 

Redovisning i tkr Utfall Budget Resultat 

2018 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 4 814 4094 3 646 

Verksamhetens kostnader -38 378 -38 188 -34 939 

Avskrivningar -2 302 -2 392 -2 454 

Verksamhetens nettokostnader -35 866 -36 486 -33 747 

Kommunbidrag 36 517 36 498 34627 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -562 -8 -322 

Årets resultat efter finansiellt netto 89 4 558 

En analys av händelser som haft en väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren 
redovisas nedan. 

• Intäkterna visar ett positivt resultat om 739 tkr som förklaras bland annat 
med att intäkter för automatlarm visar+ 256 tkr. Intäkter för extern
utbildningen visar ett plus på 180 tkr mot budget. 

• Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar 
och finansiella kostnader visar ett resultat på -2 293 tkr. Övriga drift
kostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknads
försäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar 
ett positivt resultat om 1 639 tkr mot budget där framförallt kostnader för 
pensioner blev lägre än budgeterat. 

3.2 .2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Granskning av årsredovisning 2018 
PwC 

7 av 8 



Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. 

Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning. 

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar 
av årsredovisningen. 

Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i not
upplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt 
god redovisningssed i övrigt. 

2019-

Rebecka Hansson 
Pro_jektledare/uppdragsledare 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 

Organisationsnummer 222000-113 l 

Revisorernas redogörelse för år 2018 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

Revisorernas gransknings uppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av 
kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Delårsrapport 2018 (Bilaga 2) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets 
delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om delårsrapp01ien är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. 
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas 
fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella 
bedömning: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas 
för år 2018. 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige 

fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen 

kommer att uppnås? 

Resultatet för perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr förhållande till budget. 
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som respektive 
medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget 2018. 
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Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att vei·ksamhetens prognostiserade utfall är 
delvis är förenlig med de av respektive medlernskommuns fullmäktige fastställda målen i budget 
2018. 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning (Bilaga 3) 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst granskat direktionens 
arbete med strategisk kompetensförsöijning. Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen 
bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsöijningsarbete för att säkra behov av personal och 
kompetens. 

Vår sammanfattande bedömning är direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns ett 
ändamålsenligt kompetensförsöijningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens. 

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation gällande rekrytering och 
kompetensförsö1jning av personal även om detta inte fullt ut kan utläsas i styrdokument. 

• Förbundet har dokumenterat och följt upp befintlig kompetens och kompetensbehov som 
möjliggör bedömning av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas 
dock en dokumenterad strategi för framtida kompetensförsö1jning. 

• Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har avropat HR-stöd vid behov. För detta 
finns ingen formaliserad process. 

• Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i organisationen och 
får i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar och avslutade anställningar 
som gjorts samt vilka utbildningar som genomförts. 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen följande: 

• Ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Strategin kan exempelvis 
innehålla plan för samverkan med gymnasieskolan för att öka intresset för yrket. 

• Ta fram en fonnaliserad process för att avropa HR-stöd. 

Bokslut och årsredovisning 2018 (Bilaga 4) 
PwC har på uppdrag av kommunens fö1iroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning 
för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till -11 tkr. Vi 



•( 

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

o Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda. 
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör ses över. 
Kostnader hänförliga till 2019 har felaktigt belastat 2018. Årsredovisningen är upprättad enligt 
god redovisningssed. 

Intern kontroll 
Åte1rnpportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera 
direktionssammanträden under året. 

Träffar med förvaltningen 
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med 
förbundsledningen. 

Övrigt 
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom 
information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. 

Vårt anslag för 2018 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. 

Katrineholm den 8 mars 2019 

/lrvi/ /iJzl(~,~ 
Karl Källander 
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Ingvar Lind 



Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisionsberättelse för år 2018 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts 
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2018. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den imiktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Granskningen har haft den omfattning och imiktning samt givit det resultat som redovisas 
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor m 2-4. I revisorernas 
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration. 

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är uppfyllt. Årets 
resultat uppgår till -11 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något 
underskott från tidigare år att täcka. 

Vi instämmer i direktionens bedömning att de två finansiella målen har uppnåtts. 



Vi instämmer i direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte har uppnåtts. 

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av 
kompetensförsöijning (bilaga 3 ), bokslut och årsredovisning för 2018 (bilaga 4 ), samt 
träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. 

Katrineholm den 8 mars 2019 

(lut Ml!µ,(~ 
Karl Källander 

r~~g~ 
u Jan-Olov tfu.'.r;son 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (nrl) 
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Uppföljning revision  
Strategisk kompetensförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet den 2019-02-27 blev direktionen informerad om att 
revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en granskning  
av förbundets ”strategiska kompetensutveckling”.  Syfte var att bedöma om 
förbundsdirektionen bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete  
för att säkra behov av personal och kompetens.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att direktionen i allt väsentligt 
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete. 
Revisionen ställde dock rekommendationen att ta fram en strategi för framtida 
kompetensförsörjning samt ta fram en formaliserad process för att avropa HR-
stöd.  
 
Avseende HR-stöd så finns en kostnads- och verksamhetseffektiv möjlighet att 
köpa del av HR-tjänst från Räddningstjänsten i Östra Götaland. En lösning som 
bedöms vara till stor nytta för verksamheten då man befinner sig inom samma 
avtalsområden etc. Utifrån de medel som förbundet tilldelades inför år 2020 så 
bedöms dock inte ekonomin tillåta detta varför denna rekommendation i 
dagsläget inte kan uppfyllas. 
 
Verksamheten har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetens-
försörjning som man presenterar för mötet. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning 
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Strategiplanens vision & syfte 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) står liksom många andra verksamheter inför stora 
utmaningar vad gäller att tillgodose behovet av personal och kompetens som krävs för 
framtiden. Strategiplanen syftar till att möta upp det framtida kompetensbehovet. 
Strategiplanen kan även användas som en handlingsplan med föreslagna åtgärder framtagna 
efter verksamhetens vision. 
 

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

För att kunna möta upp rätt kompetens över tid samt att klara av att uppfylla VSRs uppdrag, 
mål och visioner krävs ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Strategiplanen 
möjliggör det här arbetet på ett strukturerat sätt för att upprätthålla VSR som en resurseffektiv 
och attraktiv arbetsgivare.  
 
Bakgrund 
Västra Sörmlands Räddningstjänst bildades 1999 genom Katrineholm och Vingåkers 
kommuner. VSR är ett kommunalförbund där medlemmarna är kommunerna och styrs via 
Direktionen som har det övergripande ansvaret. Direktionen väljs genom indirekta val till 
kommunfullmäktige och kommuninvånarna kan påverka verksamheten via politiken. 
Direktionen har delegerat ansvaret för driften av den dagliga verksamheten vidare till en 
förbundschef. Förbundschefen har även till uppgift att ansvara för att det uppdrag som 
Direktionen tilldelat VSR. 
 
Uppdraget 
Verksamheten har som huvuduppgift att arbeta förebyggande, att eliminera, förhindra och 
begränsa olyckor. Räddningstjänsten har även till uppgift att skadeavhjälpa vid akuta insatser. 
I uppdraget ingår mål om att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor som 
föranleder räddningsinsats skall minska över tid. I uppdraget ingår även mål som att se över 
och fortlöpande anpassa organisationen så att den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas 
intentioner för räddningsverksamhet, säkerställer en långsiktig och effektiv verksamhet samt 
kan möta framtidens krav.  
 
Mål & strategier inom VSR 
Uppdraget är medlemmarnas sätt att styra verksamheten via Direktionen. Direktionen 
omarbetar uppdraget till VSR regelbundet. Direktionen har tagit fram mål för uppdraget, 
dessa skapar ett handlingsprogram och påverkar verksamhetens genomförande. Målen verkar 
som en vägledning för verksamheten och påverkar kompetensbehovet när de förändras. För 
att nå dessa mål arbetar VSR strategiskt bland annat med olycksförebyggande 
samhällsåtgärder genom att öka den enskildes kunskap och förmåga.  
 
Påverkansfaktorer externt och internt  
VSR har till uppgift att bevaka förändringar som sker på flera nivåer i samhället som kan 
påverka verksamheten och samhället. Externa bevakningar kan ske nationellt, regionalt och 
lokalt. Men även faktorer som i framtiden kan komma att påverka verksamheten internt. I 
uppdraget ingår att fortlöpande anpassa verksamheten för att möta framtidens krav, det är 
därför viktigt att följa med i utvecklingen och att kontinuerligt arbeta efter strategiplanen för 
att analysera och säkerställa behovet av kompetens. Dessa faktorer påverkar både interna och 
externa delar i organisationens kompetensförsörjning. 
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Internt 
Utmaningen för VSRs verksamhet internt handlar främst om att kunna möta 
samhällsförändringar med rätt kompetens och operativ förmåga i den dagliga verksamheten. 
Det innefattar alltifrån att kunna möta behovet av interkulturell kompetens till att ha kunskap 
om nya släckmetoder, nytt byggmaterial och nya tekniska lösningar i byggnader. Det 
förebyggande olycksfallsarbetet tros få ett allt större fokus inom räddningsverksamheten då 
allmänhetens kunskap och förmåga att agera vid ett olycksfall är avgörande för vidare 
operativt räddningsarbete och efterarbete. Om uppdraget ändras så kan även den interna 
inriktningen på verksamheten komma att påverkas och organisationen i sin helhet. Även 
resurser styrs av samhällsutvecklingen och kommunerna vilket påverkar VSRs verksamhet.  

Externt 
Externa påverkansfaktorer kommer troligtvis att påverka VSRs verksamhet i större 
utsträckning än de interna. På nationell nivå handlar arbetet om att skydda samhället mot 
olyckor. Beredskapen ses här som mer komplex då den globala världsbilden påverkar 
hotbilden för Sverige och samhället. Sveriges lagstiftning, förordningar, föreskrifter och 
rekommendationer kring räddningsverksamheten kan komma att påverka rekryteringsbehovet 
i framtiden då nya arbetssätt eller organisationsstrukturer kan behöva förändras.  
 
Evidens pekar på ökade demografiska utmaningar så som ökad befolkningsmängd och 
urbanisering (Sveriges Kommuner & Landsting, 2017). Dessa samhällsförändringar kan 
innebära en ökad olycksstatistik vilket påverkar behovet av räddningsinsatser, kompetens och 
personal. Urbaniseringen är även något som påverkar VSRs möjlighet till att behålla och 
rekrytera personal då arbetstillfällen på landsbygden ses minska över tid och risker finns att 
operativa delar av verksamheten främst kring Räddningspersonal i Beredskap (RiB) påverkas 
negativt.  

En ökad digitalisering innebär externa förändringar inom organisationer. Förändringar så som 
miljöteknik, datorteknik, informations- och kommunikationstekniska lösningar (Sveriges 
Kommuner & Landsting, 2017). Det kan i VSRs verksamhet innebära faktorer som påverkar 
metoder och taktiker både i den operativa räddningsverksamheten men även för 
administrativa delar då tekniken är en källa till information som kan bli till underlag för 
beslutsfattande inom VSR. Det här påverkar behovet av kompetens och personal och att då 
arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjningen kan hjälpa till att möta den 
långsiktiga samhällsutvecklingen och efterföljande utmaningar för VSR.  

 
Handlingsplan och strategier utefter kompetensförsörjningsprocessen  
Kompetensförsörjningsarbetet består av att analysera, attrahera och rekrytera personal. Det 
innefattar även delar som att behålla och utveckla personal samt att ge ett gott avslut till 
personal och uppföljningsarbete. Nedan kommer de olika delarna i 
kompetensförsörjningsprocessen att beskrivas utifrån VSRs verksamhet och hur de kan 
tillämpas och arbetas med som åtgärder och strategier för att bevara kompetensen i 
verksamheten. 
 
Analysera  
Personalen är VSRs viktigaste resurs, därför utreds kompetensbehovet på både kort och lång 
sikt. Analys av kompetensbehovet blir därmed ett viktigt första steg i 
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genomförandeprocessen. Att bygga upp kompetens i en verksamhet tar tid och bör därför 
arbetas med parallellt med övriga strategier i verksamheten. Här arbetar VSR med att 
analysera vilka kunskaper och förutsättningar organisationen har för att tillgodose framtida 
kompetensförsörjning, så kallad behovsinventering. Detta i kombination med beaktande av 
interna och externa påverkansfaktorer. Nedan presenteras åtgärder som VSR arbetar aktivt 
med vad gäller analys kring kompetensförsörjningen i verksamheten. 
 
Åtgärder 

- Identifiera förväntade förändringar avseende kompetensbehov. 
 

- Skapa strukturer för att kunna planera för organisationens kompetensförsörjning idag 
och i framtiden.  
 

- Identifiera hur externa aktörers kompetens kan användas som resurs för VSRs 
verksamhet.  

 
Exempelvis analyserar VSR regelbundet förväntat rekryteringsbehov. Samt ser över 
möjligheter för utveckling av befintlig personal genom kompetensöverföring för att undvika 
nyrekrytering. 
 
Exempel på skapandet av strukturer och hur externa aktörers kompetens kan användas som 
resurs för VSR är att arbeta för samarbete med medlemskommunerna vid rekryteringsbehov.  
Samt genom nätverkande med skolor, utbildningar och allmänheten.  
 
VSR har en tradition av att samarbeta med polis och ambulans vid insatser och utbildningar 
vilket är ett viktigt fortsatt arbete med att analysera dessa och se utvecklingsmöjligheter. Att 
externa aktörer hjälper varandra kan optimera kompetensbehovet i verksamheten. Idag arbetar 
VSR bland annat med att biträda myndigheter med sakkunskap inom brandskydd och här kan 
möjligheter till vidareutveckling av samarbetet och informationsutbytet ses över. 
 
Attrahera  
VSR strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar regelbunden för att stärka 
organisationen inifrån och ut för att attrahera nya medarbetare. Ett starkt 
arbetsgivarvarumärke kan vara med och bidra till att erfaren och kompetent personal stannar 
kvar längre i organisationen. 

Åtgärder  
- Stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera den kompetens som organisationen 

behöver. 
 

- Arbeta med att identifiera, attrahera, rekrytera och introducera ny kompetens.  
 

- Sträva efter att förmedla en attraktiv och enhetlig bild av VSR.  
 
Exempel på hur VSR arbetar med dessa åtgärder internt är genom att erbjuda attraktiva 
arbets- och anställningsvillkor. Samt ett kontinuerligt arbete med personalen kring 
verksamhetens värdegrund och jämställdhetspolicy. Det externa arbetet handlar om att 
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utforma arbets- och mötesplatser som stimulerar till en optimal kunskapshöjning och 
spridning om yrket till exempel genom möte med skolungdomar, öppet hus och branschdagar. 
 
Rekrytera  
Rekrytering är en viktig del i det strategiska arbetet för att säkerställa kompetensbehovet. 
Rekryteringsbehovet påverkas till stor del av interna och externa påverkansfaktorer. Då 
arbetstillfällena på landsbygden ses minska spår VSR svårigheter med att rekrytera personal 
med rätt kompetens. En professionell rekryteringsprocess blir därför en viktig del i att 
säkerställa rekryteringsbehovet. VSR strävar efter mångfald i organisationen och följer 
diskrimineringslagen vid rekrytering. Rekryteringsprocessen har sin grund i yrkesetik och en 
kravprofil.  

Åtgärder  
- Mål att bredda och nå ut till fler vid rekrytering.  

 
- Arbeta för att hitta nya forum för VSR att etablera kontakter och nätverk som 

främjar rekrytering vid tillsättning av tjänster.  
 

- Vidareutveckla arbetet med en effektiv och kompetensbaserad rekryteringsprocess. 
 

- Vikten av rätt introduktion till nyrekryterade. 
 
VSR arbetar kontinuerligt med sitt arbetsgivarvarumärke och nätverkande för att nå ut till fler 
sökande vid en rekrytering samt arbetar aktivt med att hitta nya möjligheter till samverkan för 
att nå ut till en bredare målgrupp. Även genom att hitta nya kanaler för att annonsera tjänster 
exempelvis genom sociala medier så som Facebook, Linked in eller Instagram. VSR 
genomför löpande uppdatering av sin kravprofil till olika tjänster utifrån verksamhetens 
behov. För att möta upp svårigheter på landsbygden med att rekrytera exempelvis RiB 
personal eller personal som arbetar med myndighetsutövning inom VSR bör verksamheten se 
över kravprofilen och utreda möjligheter till alternativa utbildningar/yrkestitlar vid 
nyrekrytering. Det kan då hjälpa till att bredda kompetensen i verksamheten och vid 
rekryteringsprocessen nå ut till fler.  
I rekryteringsprocessen arbetar VSR med att stärka och fortsätta utveckla chefers kunskap om 
kompetensbaserad rekrytering. När en nyrekryterad medarbetare börjar sin anställning 
erbjuder VSR en introduktion med en erfaren handledare med god kunskap om verksamheten 
och en väl avvägd introduktion som introducerar och socialiserar in den nyrekryterade in i 
verksamheten.  

 
Behålla & utveckla 
Det behövs strategier för att behålla och utveckla kompetensen på VSR. Arbetsuppgifter 
förändras i takt med förändrade krav från samhället vilket blir en utmaning och ställer höga 
krav på personalens flexibilitet. Om arbetet förändras när uppdraget förändras så kan det 
medföra svårigheter i att möta upp personalens förväntningar på arbetet och dess nya 
arbetsuppgifter. Det kan då leda till att personal väljer att söka sig till andra verksamheter som 
leder till viss rotation av personal i verksamheten. För att möta upp framtida krav som ställs 
på medarbetarna i deras yrken krävs att VSR arbetar med att utveckla och behålla befintlig 



 
 

 
  

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

personal. Kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete blir därför viktiga delar. Det är viktigt 
att kompetensutvecklingen sker utifrån verksamhetens behov och påverkansfaktorer.  

Åtgärder  
- Identifiera andelen av den kompetens VSR förfogar över för att kunna arbeta 

kompetens- och kostnadseffektivt.  
 

- Vidareutveckla kompetenser på individnivå så att de motsvarar VSR:s behov.  
 
- Ge förutsättningar för kontinuerligt lärande. 

 
- Arbeta för en kultur som främjar arbetstagares meningsfullhet.  

 
- Arbeta med lika villkor för att förebygga och motverka diskriminering och arbeta 

för ett mer inkluderande synsätt.  
 

- Bevakning och aktiv användning av strukturidéer. 

VSR arbetar med denna del genom att försöka ta tillvara på alla medarbetares idéer och 
kompetenser som framkommer vid exempelvis utvecklingssamtal, gruppmöten och 
arbetsplatsträffar. Även regelbunden kompetensinventering utifrån VSRs kompetensplan. 
Samt att erbjuda kompetensutveckling genom kurser och andra utbildningsmöjligheter som 
gynnar VSRs verksamhet på kort och lång sikt, både internt och externt. Här finns exempel 
som att VSR erbjuder kompetensutveckling inom förebyggande tillsynsarbete för brandmän 
för att tillgodose behovet av tillsyner på verksamheten för myndighetsutövning. Eller 
vidareutbildning av personal kring interkulturell kompetens.  

Arbetsmiljöarbetet på VSR är viktigt och det arbetas med fortlöpande för att bibehålla och 
vidareutveckla den goda arbetsmiljön. VSR arbetar för mångfald i organisationen för att 
spegla samhällets etniska och könsmässiga fördelning mot en mer heterogen 
personalsammansättning. I framtiden spås en ökad segregering i samhället, VSR ser här ett 
framtida behov av att ha kunskap om integrationsfrågor för att förebygga motsättningar från 
allmänheten och att kunna föra en dialog med alla samhällsmedborgare.  
 
Verksamheten erbjuder flexibilitet kring arbetsrotation och arbetsuppgifter. Ledningsgruppen 
arbeta kontinuerligt med att se över organisationsstrukturen för att effektivisera verksamheten. 
Exempelvis genom att göra information och kommunikationsvägar mer effektiva samt att 
utveckla det tvärfunktionella arbetet mellan avdelningarna för att främja ekonomi och 
kompetenseffektivitet.  
 
Avslut 
Viss personalomsättning är bra för organisationer (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 
2018). Att konsekvent nyrekrytera efter avslut är inte längre en strategisk metod då 
efterfrågan och tillgången av kompetens varierar. Ett avslut ger möjlighet till eftertanke av 
behovet och hur resurser kan omvandlas för att optimera verksamheten. Det är även viktigt att 
avslutet sker på ett bra sätt för både organisationen och personen. Det är viktigt att kunskapen 
personen besitter stannar kvar i VSRs verksamhet och inte följer med personen ut ur 
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organisationen så kallad transferproblematik. Det kan annars komma att påverka den framtida 
kompetensförsörjningen på VSR om viktig kompetens försvinner ur verksamheten.  

Åtgärder  
- Bli en lärande organisation. 

 
- Analysera verksamhetens kompetensbehov efter avslutad tjänst.  

 
Exempelvis så arbetar VSR för att erbjuda avslutningssamtal med närmsta chef och att ta 
tillvara på information som framkommer vid dessa samtal. Här är arbetet att lära av andra och 
kollegor av stor vikt. Informationen analyseras i ledningsgruppen och bedöms vidare hur 
verksamheten skall organiseras för att inte förlora kompetensen i verksamheten, antingen 
genom utbildning eller nyrekrytering. 
 
Uppföljning  
Det är viktigt att följa upp strategiplanen regelbunden då interna och externa 
påverkansfaktorer för kompetensförsörjningen på VSR förändras och ibland kan dessa 
förändringar ske på kort sikt, därav ser organisationen behov av uppföljningsarbete 
regelbundet. 

Åtgärder  
- Följa upp strategiplanen regelbundet.  

 
Inom VSRs verksamhet revideras strategiplanen vid behov. 
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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 den internkontrollplan 
som upprättats inför 2019. Internkontrollplanen togs fram inför 2018 genom en 
kartläggning av presumtiva riskområden och där de utvalda riskområdena 
värderades i en risk- och väsentlighetsanalys. Inför 2019 reviderades den 
framtagna planen samt kompletterades med ett ytterligare kontrollområde.   
 
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 
7. Åtgärder gällande GDPR 
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KONTROLLOMRÅDE 

Utredning och lärande av insatser 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

ansvar 

1) Utredning Kontroll mot Ansvarig 2 ggr/år Granskning Förbundschef C3=9 

och lärande av insatser att för och 

insatser antagen rutin kvalitetsgr kva I itetskontr 

efterlevs. anskning all av samtliga 

av insatsrapport 

insatsrapp er 

orterna 

Befintlig rutin 

Enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778 skall samtliga insatser som klassas som Räddningstjänst 

utredas. Utöver detta finns i VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 ett mål gällande 10st "utökade 

undersökningar" . 

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

undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor 

som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad 

undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade 

områdena nedan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad 

undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller 

genom att ta hjälp av externa resurser. 

Prioriterade olycksområden 

Alla dödsolyckor (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 

De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid 

Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera. 

Risk och väsentlighet 

Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete samt ett lagkrav enligt 

Lag om skydd mot olyckor 2003:778. Utredningarna och undersökningarna ger ett underlag för att 

finna olyckstrender i samhället som kan ligga till grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet 

enligt VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 är att utföra minst 10 stycken utökade utredningar/år. 
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Kontrollpunkten visar upp både om målet är uppfyllt samt om det är rimligt satt utifrån vår 

larmfrekvens/typ av olyckor. 

Kontrollmetod 

Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de 

prioriterade områden som nämns ovan . Därefter kontrolleras med enheten för utredning och 

lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. 

Utfall och Analys 

Rutinen gällande "Grundläggande undersökning" efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs 

efter samtliga insatser. 

Vad gäller målet gällande lOst utökade utredningar per år måste detta ses över hela året. 

Gällande "utökad undersökning" Första halvåret 2019 - se Bilaga A. 

Gällande "utökad undersökning" Andra halvåret 2019 - Se Bilaga B 

BILAGA A- Halvårskontroll 1, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 
utredning 

35 190115 Allvarlig trafikolycka 

39 190121 Allvarlig trafikolycka 

181 190415 Brand i byggnad/ Källare 

BILAGA B - Halvårskontroll 2, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 

utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

Ja 

Ja 
Ja 

Utökad 
utredning 
genomförd 



Intern kontroll övningstimmar RIB 

Kontrollområde Kontrollmoment 

2) Uppföljning av Kontroll att personalen 

övningsverksamhet deltar i övning enligt 

inom VSR övningsschema och 

handlingsprogram samt 

genomför lagstadgad 

övning. 

Befintlig rutin 

RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. 

Risk och väsentlighet 

Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Funktionsansva 2 ggr/år Rapporterin Förbundschef C3=9 

rig g i Da av 

samtliga 
Räddning genomförda 

övningar 

VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. Inom VSR finns 

ett kompetensdokument som belyser kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan. 

Kontrollmetod 

Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Core Personal. 

Utfall och analys 

Redovisas i tabell nedan. Generellt sätt ser det mycket bra ut gällande övningstimmar på RIB personal inom förbundet. Dock är det enstaka personer som 

övar för lite. 



Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall 

Chef RiB kontaktar stationsansvarig gällande dessa personer. En handlingsplan för övningsnärvaro på RIB personal har tagits fram. För att vi ska ha en god 

förmåga att kunna hantera uppkomna händelser inom Västra Sörmland Räddningstjänst, skall personal på RIB öva minst 50 timmar per år, att bara mäta tid 

är inte ett optimalt sätt att säkerställa kompetensen på vår personal. Övar man så ökar möjligheten till en breddad kompetens och utveckling, för att även 

mäta kvalitet på övn ingen bör feedback återsändas övningsansvarig vid alla övningstillfällen. För att ytterligare säkerställa kompetensen kommer det under 

2018 komplette ras ett interaktivt kunskapsprov från MSB för personal som arbetar i rollen som FIP/Arbetsledare, detta prov gör idag Styrkeledare/Yttre 

befäl 

Tidsperiod Station Antal personal Övningst immar Genomförda Awikelser 
enligt plan övningstimmar + och-

1/1 - 30/4 -19 Björkvik 9 150 179 ok 
Il Ju lita 6 100 110 ok 
Il Vingåker 13 217 243 ok 
Il Högsjö 5 83 115 ok 
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KONTROLLOMRÅDE 

Bemanning RiB-organisationen 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering 

ansvar 

3) Bemanning Rätt Funktions- 2 ggr/år Kontinuerlig Förbundschef 
RiB- bemanning ansvarig kontroll av 
organisationen enligt Räddning/ tjänstgörings-

beredskaps- Chef RiB listor 

schema. 

Befintlig rutin 

Vid avvikelser från beredskapsschemat rapporteras detta i ett Exceldokument under funktion 

räddning. RCB skall också meddelas vid dessa händelser. 

Kontrollmetod 

Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor. 

Utfall 

Se tabell nedan 

Slutsats 

Ingen avvikelse har påverkat verksamheten eller tredje person på ett negativt sätt. 

Riskbedömning 

D2=8 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst I I I I 
l I I 

-
I G:\Funktion räddning\RIB 

Datum Station Orsak Starttid Sluttid Tid/tim Avvikelse Bemanning Täckande stn. Per månac 
2019-01-04 241-2900 Sjukdom 7:00 16:00 9 FIP 0 
2019-01-05 241-2900 Sjukdom 11 :30 16:00 4,5 FIP 0 
2019-01-06 241-2900 Sjukdom 7:00 18:45 12 FIP 0 
2019-01-07 241-2000 Jobb Huwdarbetsgivare 8:00 17:00 10 Bm 1Bm 
2019-01-14 241-2000 Sjukdom 6:30 8:00 1,5 Bm 1Bm 
2019-02-22 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 13:30 15:00 1,5 FIP 0 
2019-03-05 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 7:30 16:30 9 FIP 0 
2019-03-08 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 7:30 16:30 " 9 FIP 0 
2019-03-12 241-2000 Sjukdom 8:00 17:00 10 Bm 1Bm 
2019-03-15 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 8:30 10:00 1,5 FIP 0 
2019-03-15 241-2000 Utbildning 10:00 16:00 6 Bm 1Bm 
2019-03-17 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 14:00 0:00 10 FIP 0 
2019-03-21 241-2000 Utbildning 8:00 16:00 9 Bm 1Bm 
2019-04-03 241-2000 Annat arbeteNSR 13:00 14:00 1 Bm 18m 
2019-04-03 241-2000 Annat arbeteNSR 16:00 17:00 1 Bm 18m 
2019-04-05 241-2000 Annat arbeteNSR 12:00 13:00 1 Bm 18m 
2019-04-06 241 -2000 Annat arbete/VSR 9:00 13:00 4 Bm 18m 
2019-04-15 241-2300 Jobb Huwdarbetsgivare 8:00 8:30 0,5 FIP 0 
2019-04-26 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 16:00 17:00 1 Bm 1FIP+1Bm 
2019-04-25 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 5:30 18:30 13 FIP 38m 
2019-04-26 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 5:30 18:30 13 FIP 3Bm 
2019-04-27 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 5:30 18:30 13 FIP 38m 
2019-05-06 241-2000 Sjukdom 12:00 13:00 1 Bm 1Bm 
2019-05-07 241-2000 Sjukdom 12:00 14:00 2 Bm 1Bm 
2019-05-08 241-2000 Sjukdom 12:00 13:00 1 Bm 1Bm 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering 

ansvar 

4) Remiss- Ej besvarade Funktions- 2 ggr /år Kontinuerlig Förbundschef 

hantering remisser ansvarig logg av 

inkomna/be-
Antal ej Före- svarade 
besvarade byggande remisser 
remisser inom 

angiven 

svarstid för 

funktion 

förebyggande 

Befintlig rutin 

Inkomna remisser från andra myndigheter läggs upp i Daedalos med slutdatum. 

Kontrollmetod 

Riskbedömning 

C3 = 9 

Antal inkomna remisser räknas för den aktuella perioden och kontrolleras sedan att remissen har 

besvarats senast den tid som angetts som slutdatum. 

Utfall 

Ingen remiss har besvarats försent under perioden 1 jan - 10 maj 2018. 

Slutsats 

Av de 38 remisser som inkom VSR under perioden besvarades alla inom utsatt tid. En remiss skulle 

kunnat varit besvarad försent, men den behövde vi inte svara på. Remissen glömdes helt enkelt bort 

p.g.a. av att vi inte behövde svara på den. Det gäller en remiss från LST Uppsala län, kungörelse 

angående tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet som M4 Gruppen AB ansök om för fastigheten 

LÅTIRA 3:3 i Vingåker. Dnr 2019-000113-001-001 i Daedalos. 

Slutsatsen är att VSR har bra kontroll över inkomna remisser och att befintliga rutiner fungerar bra, 

men kan förbättras ytterligare . 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontroll- Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

område 

5) Nytt Fungerande Funktions- 2 ggr/år Löpande Förbundschef C4 = 12 

ekonomi- rutiner för ansvarig kontroller 

system säkerställande av administration 

god ekonomisk 

hushållning. 

Kontroll att 

rutiner efterlevs 

och fungerar 

utifrån ny 

kod plan . 

Befintlig rutin 

Nya rutiner arbetades fram under 2018, nu består arbetet i att testa och vid behov revidera dessa . 

Kontrollmetod 

Stickprov i redovisningen, utförs av ekonom och administratör. Inkomna fakturor och tillhörande 

rekvisitioner/beställningsunderlag stäms av mot budget för att säkerställa att kostnaden konteras på 

rätt konto och ansvar. Stickprov att rätt underlag finns vid fakturering. 

Utfall 

Rutiner för samtliga löpande uppgifter är uppdaterade och fungerar bra. 

Stickprov i redovisningen: en del felaktigheter har hittats, tex. saknades anteckning på tre 

kreditfakturor för att kunna följa vilken grundfaktura de tillhör. Detta är korrigerat och ok nu. 

Slutsats 

Arbetet fungerar väl och går enligt plan. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment 

6) Fungerande 

Kva litetssä kring kvalitetssäkring 

av instruktörer 

och utbildnings-
Kontroll att 

material 
instruktörer har 

rätt utbildning 

och att 

uppdaterat 

utbildningsmater 

ial används. 

Befintlig rutin 

Kvalitetssäkring av instruktörer 

Nya instruktörer 
Steg 1. 

Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

ansvar 

Funktionsa 2 ggr/år Löpande Förbundschef C2 = 6 
nsvarig kontroller av 

Utbildning kompetens och 

utbildningsmat 

erial 

Varje instruktör genomgår en grundläggande utbildning och genomgång av utbildningsmaterial. 
Steg 2 
Ny instruktör medverkar på en utbildning som genomförs av utbildningsansvarig 
Steg 3 
Ny instruktör håller en egen utbildning där utbildningsansvarig medverkar för att kunna lämna 
feedback 
Steg 4 
Muntlig uppföljning med ny instruktör med genomgång av utvärdering från deltagare. 

Befintliga instruktörer 

Medverkan på hela eller del av utbildning av utbildningsansvarig 1 ggr/år. 

lnstruktörsträffar 2 ggr/år. 

Utvärdering från kursdeltagare. 

Uppdatering av utbildningsmaterial 

Praktiskt material som brandgivare, HLR-dockor mm kontrolleras övergripande 1 gång per år under 
sommarperioden . Då sker även en inventering av material för underlag till eventuellt köp av nytt 
material som underlag för budget kommande år. 
Kontinuerligt sker givetvis en löpande översyn under hela året. 

Undervisningsmaterial som powerpoint och annat presentationsmaterial anpassas löpande efter 
kundens behov. 
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Kontrollmetod 

Instruktörer 

Se ovan. 

Utbildningsmaterial 

Okulär och funktionskontroll av allt material. 

Utfall 

Instruktörer 

I de fall utvärdering genomförts av kursdeltagare har resultatet generellt legat på 4-5 i en femgradig 

skala. Målet är att alla utbildningar ska utvärderas men där är vi ännu inte. Skulle någon instruktör få 

kritik för bemötande eller annat så kommer detta att hanteras av utbildningsansvarig. 

Vid tillfällen då kontroller genomförts vid utbildningar har dessa genomförts på ett professionellt 

sätt. 

Utbildningsmaterial 

Nytt utbildningsmaterial är införskaffat i form av nya brandgivare och nya HLR dockor. 

Presentationsmaterial som används har fungerat väl men behöver uppdateras för att bli ännu bättre 

och tydligare. 

Slutsats 

Instruktörer 

Utbildningsverksamheten fungerar bra med kunniga och engagerade instruktörer som uppskattas av 

våra kunder. Det är en balansgång mellan att ha tillräckligt många instruktörer för att kunna möta 

behov som uppstår samt att alla instruktörer ska få hålla kurser kontinuerligt för att bli trygga i rollen. 

Utbildningsmaterial 

De nyinköp som gjordes föregående år i form av en digital "släck-TV" är mycket bra och det går att 

öva i verksamheternas befintliga lokaler. Arbetsmiljömässigt ser vi över hur det kan bli enklare för 

instruktörer med HLR dockor när utbildning sker ute hos kund. Det är många och tunga väskor att 

bära på och utvärdering ska ske om vi kan använda en enklare uppblåsbar variant om vi vet att det till 

exempel är många trappor att bära uppför. Detta ska vara väl avvägt utifrån den kvalitet som vi vill 

leverera . 

Presentationsmaterial som använts har till stor del tillhandahållits från Brandskyddsföreningen samt 

från HLR-rådet. Gällande powerpoint i Första hjälpen så ska den uppdateras. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Åtgärder gällande GDPR 

Kontrollområde Kontrollmoment 

7) Åtgärder Fungerande 

gällande GDPR rutiner för att 

säkerställa att 

lagstiftningen 

följs. 

Utbilda 

personal i 

GDPR, samt 

skapa rutiner 

som är 

anpassade 

efter den nya 

lagstiftningen. 

Befintlig rutin 

Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

ansvar 

Funktions- 2 ggr/år Löpande Förbundschef D3 = 12 

ansvarig kontroller 

verksam-

hetsstöd 

GDPR är fortfarande under ett uppbyggnadsskede inom VSR. Under året har ansvarig för arbetet gått 

utbildning i det rapporteringsverktyg {Draftit) som VSR och flertalet kommuner i Sörmland använder 

för att dokumentera personuppgiftsbehandlingar. Ledningsgruppen har genomgått utbildning i detta 

med. Ambitionen är att implementera GDPR som en naturlig del i verksamheten med tydliga rutiner 

kring hur vi hanterar personuppgifter samt om någon önskar begära ut ett registe rutdrag. 

Kontrollmetod 

Inventera och utvärdera behandling av personuppgifter i Draftit samt kvalitetssäkra arbetet 

tillsammans med VSR:s dataskyddsombud som är organisatoriskt placerad i Flens kommun. 

Utfall 

Inga personuppgiftsincidenter har rapporterats till Datainspektionen eller har uppmärksammats. 

Slutsats 

Arbetet bedrivs på en för verksamheten rimlig nivå. Mer utbildning till personal kommer att behövas. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 25   Dnr 2019/31:2 
   
 
Budgetförutsättningar/information från 
medlemssamrådet 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta ge förbundschef i uppdrag att 
börja planera budget 2020 utifrån medlemssamrådets riktlinjer.   
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar inför 2020 och 
övrig information om vad som sas på medlemssamrådet som ägde rum 9 april. 
Förbundschef informerar hur verksamheten inlett ett arbete utifrån nya 
budgetförutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från medlemssamrådet 9 april. 
 
Expediering 
  



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

1 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2019-04-09  

 
 

Vår handläggare   
   

 
 
 

Minnesanteckningar från medlemssamråd Västra Sörmlands Räddnings-
tjänst 
 
Tid och plats: Tisdagen den 9 april, 13.30–15.00, Räddningstjänstens lokaler 
 
Närvarande:  
Göran Dahlström  Hassan Abdulahi 
Sari Eriksson  Elvira Fritzell 
Ralf Hedin   Anneli Bengtsson 
Håkan Pärsson               Anette Lundin 
Christian Andersson  Mattias Gårdholt 
Johanna Gustafsson Marcus Asplund 
Catharina Tisell 
       
Mötets öppnande  
Håkan Pärsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
Anette Lundin tar vid och hälsar även hon alla välkomna och förklarar kort strukturen för 
dagens möte. Dagordningen kommer att följas punkt för punkt med möjlighet att ställa frå-
gor och när mötet avslutas kommer det finnas möjlighet för de som vill att följa med på en 
rundtur på stationen.   
 
Kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Anette Lundin informerar om arbete med att kvalitetssäkra personalfrågor och systematisk 
arbetsmiljö, enligt utskickat underlag. Punkten har varit med tidigare i det här forumet och 
då äskade VSR tillsammans med KFAB om att anställa en person, vilket inte var ekono-
miskt möjlig. Vad som uppstått nu är ett samarbete med RTÖG innefattande personalfrågor 
generellt men framförallt SAM-arbete.  

 
Investeringsplan 
Anette Lundin, Christian Andersson och Johanna Gustafsson informerar om arbetet med 
investeringsplanen, enligt utskickat underlag. Investeringsplanen reviderades höst/vinter 
och sträcker sig över en tioårsperiod. Kort sammanfattat så kommer kostnaderna att öka 
succesivt från 2020, detta beror främst på kostnader för tunga fordon. Den snabba samhälls-
utvecklingen ställer stora krav på VSR och de upplever sig som reaktiva. För att klara av 
uppdraget/ garantera säkerhet behövs nytt material då detta fungerar bäst. Man har förbisett 
vissa investeringar tidigare (t.ex. byte av bilar) vilka behöver hämtas upp nu. Konsekven-
serna kan annars bli att bilarna inte startar/ förhöjda riskkostnader, förlängda insatstider etc. 
Det är även kostnadsineffektivt att renovera gamla bilar.  
 
Under punkten berättar även Christian Andersson mer ingående om fordon och utryck-
ningsmaterial, bland annat hur statusen samt användingen av bilarna ser ut i dagsläget. 



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

2 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2019-04-09  

 
 
 

Utökade driftskostnader 
Johanna Gustafsson informerar om utökade driftkostander, enligt utskickat underlag. Den 
nya brandstationen och nya tekniska lösningar leder till ökade driftkostnader. Bland annat 
då det råder kompetensbrist på plats.  
 
Högre ledning 
Anette Ludin informerar om högre ledning, enligt utskickat underlag. Samverkan har varit 
igång en vecka och det har varit positivt.  
 
Mattias Gårdholt berättar om hur samarbete skedde vid branden i en lada där Katrineholm 
och Vingåker skickade personal, så även RTÖG.  

 
Dags för nytt uppdrag 
Mattias Gårdholt informerar om arbetet med nytt uppdrag, enligt utskickat underlag. Ett år 
efter ny mandatperiod ska ett nytt avtal skrivas mellan kommunen och VSR. Men då rege-
ringen har tillsatt en utredare som ska ta fram nationella riktlinjer för handlingsprogram fö-
reslår VSR att inget nytt uppdrag ska skrivas i dagsläget utan att de deras befintliga uppdrag 
(som sträcker sig hela -19) ska förlängas tills de nya riktlinjerna kommer ut. 
 
Ralf Hedin undrar när dessa nya nationella riktlinjer förväntas vara klara och understrycker 
att det är viktigt att inte hoppa över skrivelsen om nytt uppdrag då det enbart sker vart 
fjärde år. Mattias Gårdholt svarar att det förväntas vara klara till år 2020.  
 
Anneli Bengtsson undrar vad som sker med de mål som inte blivit uppfyllda i nuvarande 
uppdrag. Mattias Gårdholt och Anette Lundin svarar att de nuvarande målen är bra att ha 
och att VSR ska försöka påverka dessa och inte sluta jobba med de frågorna som finns.  

 
Civilt försvar 
Marcus Asplund informerar om arbetet med civilt försvar. VSR har inventerat sin civila för-
måga. I slutet av året (december) kommer direktiv ut vad länsstyrelsen anser att VSR ska 
klara av och detta kommer antagligen innebära ett stort arbete då mycket av denna kompen-
tens saknas. Förhoppningsvis kommer VSR kunna äska pengar nationellt. Viktigt att samar-
beta mellan kommunerna.  
 
Göran Dahlström instämmer och lägger till att det saknas ett helhetsgrepp nationellt. Anneli 
undrar ifall VSR har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Anette Lundin svarar att det 
är ett pågående arbete, har bland annat kontakt med säkerhetsansvariga i respektive kom-
mun.  

 
Behov i Räddningstjänstorganisationen, RIB (1+2 Katrineholm) 
-utvärdera behovet under 2019 
Önskan är att vara en plus två ribbare. Detta ska under år 2019 följas upp och utväderas.  
 
 
 
 



 

MINNESANTECK-
NINGAR 
 

 
 

3 (3) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2019-04-09  

 
 

Övrig information  
Mattias Gårdholt visar och berättar om statisk från öppna jämförelser, trygghet/säkerhet 
2018. Det är en jämförelse mellan kommuner med variabler som utvecklade bränder i bygg-
nader/ responstid för räddningstjänst/ jämställdhet/ kostander per invånare. Statistiken inne-
fattar dock inte enbart räddningstjänsten och därför skiljer sig siffrorna åt mellan Vingåker 
och Katrineholm.  
       
Äskande, diskussion, överläggning samt beslut 

  
  

Beslut fattas enligt följdande: 
• Nytt uppdrag: förlängning på ett år till 2020. Väntar på nationella direktiven.  
• Av äskandet får VSR 1 miljon.    

  
  

Nästa möte    
Onsdagen den 8 april 2020 kl. 8.30–10.00. 
Därefter förklaras möte avslutat.  

Fördelning medlemskommuner 2019, beslut: 
Beslut, 
ökning 

Totalt 
2020 

Katrineholm (34 425 perso-
ner) 79,03% 790 33 135 
Vingåker (9 132 personer) 20,97% 210 8 790 

    1 000 41 925 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 26   Dnr 2019/21:3 
   
 
Delegationsärenden 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 
handlingarna.  

 
 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsbesluten.   
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2019-02-20 – 2019-05-16 
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef   
_____ 
 
Expediering 
  



Daedalos export - Ärendeåtgärder 

Diarienr Ärendemening 
Datum, åtgärd 

reg 

2019-0000 Remiss Detaljplan - Floda skola, GRANHAMMAR 
2019-02-20 

68 3:18, 3:19 samt del av 2:1 

2019-0000 
Remiss Detaljplan - Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 2019-02-20 

67 

2019-0000 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

76 

2019-0000 

73 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

72 

2019-0000 

75 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 

71 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 

77 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 

74 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 

70 
Föreläggande sotning 2019-02-22 

2019-0000 
Föreläggande sotning 2019-02-25 

80 

2019-0000 

79 
Föreläggande sotning 2019-02-25 

2019-0000 
Föreläggande sotning 2019-02-25 

81 

2019-0000 Bygglovsremiss - Förskola Junibacken 
2019-03-11 

83 Bygg.2019.85 

2019-0000 Remiss från MSB - Missiv till remiss - Vägledning 
2019-03-11 

86 för eldningsförbud 

2019-0000 Offentlig tillställning - Katrineholms marknaden. 
2019-03-11 

85 Marknadsgubbarna HB 

2019-0000 Remiss, övriga myndigheter - Samråd om reviderad 
2019-03-14 

87 renhållningsordning för Katrineholms kommun 

2019-0000 Bygglovsremiss - Nybyggnation av Hus 17 och Hus 
2019-03-18 

89 18 - Aktivitetshus 

2019-0000 

91 
Bygglovsremiss - Bankiren 6 - Inredning av vind 2019-03-20 

2019-0000 
Remiss från LST - Ändrad mängd 2019-03-22 

92 

2019-0000 

93 
Offentlig tillställning - Vingåkers Marknad 2019-03-22 

2019-0000 Offentlig tillställning - Scouternas fackeltåg -
2019-03-26 

95 Valborgsmässofirande. 

2019-0000 Bygglovsremiss - Häraldsdomaren 1, 
2019-03-28 

96 Repslagarvägen 18, 643 32 Vingåker 

Allmän sammankomst - Valborgsmässofirande 
2019-0000 med fackeltåg och lite fyrverkerier. 2019-04-02 
97 Lians Club Katrineholm/Oppunda. 

Annika Carlsson 

2019-0000 

84 
Bygglovsremiss - Ombyggnad sporthall 2019-04-05 

2019-0001 

10 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

Åtgärdsbenämni 

ng 

Remissvar DP 

Granskning 

Remissvar DP 

Samråd 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarförelägg and 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Utlåtande BSD 

Remissvar 

Remissvar OT 

Remissvar ÖM 

Utlåtande BSD 

Utlåtande BSD 

Remissvar 

Remissvar OT 

Remissvar OT 

Utlåtande BSD 

Remissvar AS 

Utlåtande BSD 

Sotarföreläggand 

e 

Västra Sörmlands räddningstjänst 

2019-0S-16 

Sida 1 av 3 

Daedalos 

Hand!, åtgärd Beslut, benämn 
Berör, 

kommun 

Marcus 
Tillstyrker Katrineholm 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker Katrineholm 

Asplund 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Marcus 
Anmärkning Katrineholm 

Asplund 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Mikael 
Tillstyrker Katrineholm 

Cederberg 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Mikael 
Tillstyrker Katrineholm 

Cederberg 

Filip Lindvall Tillstyrker Katrineholm 

Filip Lindvall Tillstyrker Vingåker 

Marcus 
Tillstyrker 

Asp lund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Filip Lindvall Tillstyrker Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 



Daedalos export - Ärendeåtgärder 

Diarienr Ärendemening 
Datum, åtgärd 

reg 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

02 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

03 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

09 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

04 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

05 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-10 

07 

2019-0001 
11 

Allmän sammankomst - Österåkers sockenråd 2019-04-11 

2019-0001 Remiss från LST Uppsala- Ansökan om miljöfarlig 2019-04-15 
13 verksamhet 

2019-0001 Allmän sammankomst - Sedvanligt 

17 
Valborgsmässofirande med brasa och 2019-04-23 

korvförsäljningVärmbols FC 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

20 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

21 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

25 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

27 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

23 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

24 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

22 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-25 

26 

2019-0001 Remiss Serveringstillstånd - Stadsparken - Mat i 2019-04-26 
28 Julitas Dal 

2019-0001 
Remiss Serveringstillstånd - Julita Värdshus, Julita 2019-04-26 

29 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-29 

37 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-29 

38 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-29 

39 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-04-29 

40 

2019-0001 
Föreläggande sotning 201 9-05-02 

46 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

56 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

52 

Åtgärdsbenämni 

ng 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Remissvar AS 

Remissvar 

Remissva r AS 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Remissva r 

Remissvar 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Vä stra Sörmlands räddningstjänst 

2019-05-16 
Sida 2 av 3 

Daedalos 

Hand!, åtgärd Beslut, benämn 
Berör, 

kommun 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker Vingåker 

Asplund 

Marcus 

Asplund 
Tillstyrker 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Marcus 
Avstyrker 

Asplund 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 



Daedalos export - Ärendeåtgärder 

Diarienr Ärendemening 
Datum, åtgärd 

reg 

2019-0001 

53 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

50 

2019-0001 

51 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

43 

2019-0001 

47 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

54 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

48 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

49 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

44 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

55 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

42 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-02 

45 

2019-0001 Remiss Serveringstillstånd - Parken Restaurang & 
2019-05-02 

41 Bar i Katrineholm 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

67 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

68 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

66 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

62 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

65 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

63 

2019-0001 

64 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

2019-0001 
Föreläggande sotning 2019-05-08 

61 

2019-0001 
Tillståndshantering Brfv 2019-05-13 

32 

74 st 

Åtgärdsbenämni 

ng 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Remissvar 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarförelägg and 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarförelägg and 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Sotarföreläggand 

e 

Tillståndsbeslut 

Västra Sörmlands räddningstjänst 

2019-05-16 

Sida 3 av 3 

Daedalos 

Hand!, åtgärd Beslut, benämn 
Berör, 

kommun 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlu nd Anmärkning Vingåker 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Marcus 
Tillstyrker 

Asplund 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Åsa Björlund Anmärkning Katrineholm 

Filip Lindvall Beviljar Katrineholm 



Delegationsbeslut fattade av förbundschef 

Övriga avtal 

2019-02-14 Öhrlings PricewaterHouseCoopers (Revisionstj änster) 

2019-02-19 Motion och Fitness (Löp band) 

2019-02-25 Societe Generale- SG Finans AS 

2019-02-27 Delegation till Per Gustafsson gällande tillståndsansvarig vid Heta Arbeten 

2019-03-06 Diversey Sverige AB (serviceavtal tvätt och disk) 

2019-03-11 Uppsägning avtal med RTÖG gällande kemdräkter mm 

2019-03-19 Avtalsändring- Städning. Katrineholms Kommun 

2019-03-19 TC Connect Licensavtal och support och underhållsavtal. 

2019-04-01 Avtal med Björkviks Frivilliga Brandkår 

Delegationsbeslut fattade av räddningschef 

Anställningar, uppsägningar och tjänstledigheter 

Anställningsavtal: 

Gisela Meinhold 

Kenneth Svahn 

Henning Samuelsson 

Morgan Wirf 

Pierre Womsten 

Uppsägningar: 

Andreas Wikström 

Instruktör på extern utbildning 

Instruktör på extern utbildning 

Provanställning RiB Vingåker 

Katrineholm 

Katrineholm 

RiB Vingåker 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2019-05-28 34 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 27   Dnr 2019/ 

 

Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
Information om personalläget i organisationen 
Verksamheten informerar om personalläget i organisationen. 
 
Presentation av funktion förebyggande och verksamhetsstöd 
Verksamheten informerar om och presenterar avdelningarna. 
 
Information kring genomförd pulsundersökning 
Verksamheten informerar om en pulsundersökning (medarbetarundersökning) 
som genomförts. 
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