
 
 

 
 

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

Datum 
2017-02-02 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 2 februari kl 14.00-16.00 

 
 
Plats: Brandstationen, Djulögatan i Katrineholm. OBS! Stabsrummet! 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Revisionsrapporten från PwC ang. Intern Kontroll i VSR 
2. Revidering av Policydokument 
3. Revidering av Delegationsordning 
4. Beslut om firmateckning 
5. Beslut om attest- och utanordningsrätt 
6. RIB 2017 som kollektivavtal 
7. Redovisning av beslutade projekt 
8. Projekt – ny brandstation 
9. Årsredovisning 2016 (kommer i senare utskick) 
10. Föreläggande - Rosenholm 

 
Informationsärenden 

11. Information från verksamheten:     
• Personalläget i Vingåker 
• Information om personalläget i organisationen  
• Information om nytt IVPA avtal med landstinget  
• Information om samverkan andra räddningstjänster 
• Information om brandstationsbygget 
• Förhandlingsframställan från Brandmännens Riksförbund 
• Information om NKI vid tillsyn och externutbildning.  

 
Välkomna! 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 1   Dnr 2016/1:69 
   
 
Revisionsrapport från PwC angående  
Intern Kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att förslå direktionen, besluta att ge nya 
förbundschefen i uppdrag under året att göra en översyn av interna kontrollen 
och anpassa dokumentet och kontrollarbetet så att revisorernas synpunkter 
tillgodoses. 
 

Beskrivning av ärendet 
Under december 2016 genomförde Revisorerna i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst en granskning av organisationens interna kontroll.  
Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande. 
 
Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att Västra Sörmlands 
Räddningstjänst i allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll. 
 
Med anledning av genomförd granskning lämnar revisorerna dock följande 
rekommendationer: 
 
• Förbundets internkontrollplan bör föregås av en dokumenterad bedömning av 

risk och väsentlighet där direktionen involveras. 
• Kontrollrapporterna som sammanställs bör kompletteras med information om 

hur avvikelser ska följas upp och återrapporteras. 
• Direktionen bör aktivt ta ställning till utfall och vid behov fatta beslut om 

ytterligare åtgärder bör vidtas både under innevarande år och i samband med 
avrapportering av föregående års internkontrollplaner. 

• Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten 
kopplat till godkännande av attest av leverantörsfakturor innebär. 
 

Andra punkten är åtgärdad genom att kontrollrapporterna har ändrats så att 
avvikelser redovisas samt åtgärder dokumenteras med målsättning att avvikelserna 
inte ska återkomma. 
Fjärde punkten är åtgärdad i samband med att policydokumentet Finanspolicy 
revideras och beslutas av direktionen.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll 
_____  
 
Expediering 
Direktionen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 2   Dnr 2017/5:1  
   

 
Revidering av Policydokument 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet antar förslaget och lämnar ärendet vidare till Direktionen  
för beslut.  
 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar arbetsutskottet om bakgrunden för 
revidering av policydokumentet samt presenterar förslaget.  
Tidigare har detta policydokument varit ett samlat dokument med policys 
beslutade av både direktionen och förbundschef, dokumentet har nu förändrats 
och avser endast de policys som beslutas av direktionen. Förbundschefen kommer 
att revidera övriga policys och återkommer med information om den revideringen 
vid kommande arbetsutskott. 
 
 
Beslutsunderlag 
Revidering av Policydokument antagna av direktionen 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 3   Dnr 2017/6:1 
 
 
Revidering av Delegationsordning 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att anta förslaget till 
delegationsordning och att den gäller från den 1 mars. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Förbundschef Roger Larsson, informerar om behovet att revidera 
delegationsordningen på ett antal punkter i och med anställningen av ny 
förbundschef.  På övriga punkter har vissa redaktionella revideringar skett.  
Den reviderade delegationsordningen bör gälla från 1 mars. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning. 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
 

 



.DELEGATIONSORDNING 
FÖR VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

Delegationsordning har antagits av räddningstjänstförbundets förbundsdirektion 
2006-03-01. 

Reviderad 2016-02-04 
Beslutad 2016-03-02 
Reviderad 2016-04-26 
Beslutad 2016-05-11 
Reviderad 2017-01-16 
Beslutad 2017-02-22 

INNEHÅLL 

Principer vid beslut enligt delegation 

Delegationsordning 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

Direktionens interna arbete 
Arbetsmiljö 
Ekonomiska ärenden 
Personalärenden 
Myndighetsutövning 
Övriga ärenden 

Skapat mars 2006 Reviderad februari 2014. 

sid 2 

sid 4 
sid 4 
sid 5 
sid 6 
sid 8 
sid 11 
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~ 
~ DELEGATIONSORDNING 

Principer vid beslut enligt delegation 

Omfattning 
Delegationsbestämmelserna omfattar administrativa ärenden samt ärenden enligt Lagen 
om skydd mot olyckor, SFS 2003 :778, Brandfarliga och explosiva varor SFS 2010: 1011 
och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten och den 
olycksförebyggande verksamheten. I detta dokument likställs Förbundschef (FCH) med 
Räddningschef. 

Lagstiftning 
Kommunallagens 6 kapitel, paragraferna 33-38, fastställer villkor för delegation av 
beslutsrätten. Direktionen får uppdra åt utskott eller ledamot inom direktionen eller åt 
enskild tjänsteman att fatta beslut på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Direktionen får även överlåta åt Förbundschefen att i sin tur uppdra åt 
en annan anställd att besluta i stället. 

Syfte 
Syftet med att direktionen kan delegera sin beslutanderätt är att den skall avlastas 
rutinbetonade ärenden. Mer tid skall ges till arbetet med mål, riktlinjer och andra 
strategiska frågor. 

Definition av "beslut" 
Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. 
Kännetecknande för ett beslut är bl a att det föreligger alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren har att göra vissa överväganden eller bedömningar. Från beslut skall 
skiljas löpande förberedande eller verkställande åtgärder, vilka krävs för att 
verksamheten skall fungera. 

Jäv 
Delegat får inte fatta beslut i ärenden där hon eller han är jävig. I sådana fall skall 
delegaten överlämna ärendet till närmaste chef. Förbundschefen överlämnar till 
direktionen. 
Vad som menas med jäv följer av förvaltningslagen och kommunallagen. 

Inskränkningar 
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte 
delegeras. Inte heller får ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild delegeras, om 
de är av principiell beskaffenhet. 

Beslut enligt delegation får inte fattas i ärenden av principiell karaktär. I en viss situation 
kan beslut som delegerats enligt delegationsordningen få sådan karaktär. Det ankommer 
på delegaten att själv bedöma om eller när en sådan situation uppkommer. 
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• DELEGATIONSORDNING 

Vidare gäller rätten att fatta beslut på delegation självklart inom ramen för de mål, 
riktlinjer och ekonomiska ramar direktionen fastställt. 
Ersättare för delegat 
Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt 

• i första hand av förordnad vikarie 
• i andra hand av den som enligt arbetsordning eller motsvarande är ersättare för 

delegaten. 
Vidaredelegation är inte tillåten. 

Förbundschef ersätts vid frånvaro automatiskt av stf räddningschef, vid stf 
räddningschefs frånvaro går delegationen till "Räddningschef i beredskap" som har 
förbundschefens mandat i operativa ärenden samt vid brådskande ärenden som inte kan 
avvakta beslut från ordinarie förbundschef. 

Ärenden som inte återfinns i delegationsordningen 
Ärenden, som är beslut enligt lagens mening och som inte återfinns i 
delegationsordningen, skall avgöras av direktionen. Undantag är ärenden som enligt 
författningstext eller liknande skall avgöras av tjänsteman. 

Utformning av delegationsbeslut 
I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för direktionsbeslut. Det innebär 
att beslut alltid skall dokumenteras. 
Ett minimikrav i sammanhanget är att varje beslutsdokument skall innehålla uppgift om: 

• Ärendet 
• Vilket beslut som fattats 
• När beslutet fattades. 

Beslut skall vara undertecknade av delegaten. 

Information/förhandling enligt MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för information enligt 19 § och initierar 
förhandling enligt 11 § MBL. Observera den primära förhandlingsskyldigheten enligt 38 
§ MBL när det gäller upphandling av arbeten på entreprenad. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut skall anmälas till direktionen när så anges i förteckningen. Anmälan 
har tre syften: information, löpande uppföljning och att ge starttid för laga-kraftiträdande 
för vissa beslut. Anmälan skall ske vid direktionens nästkommande sammanträde. 
Ärenden som överlåtits av Förbundschefen skall anmälas till honom/henne. 

Överklaganden 
Också delegationsbeslut kan i allmänhet överklagas. Det sker med stöd i regler i resp. för
fattning. Tiden att lämna överklagande är 3 veckor. För överklagande som stödjer sig på 
kommunallagen räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det 
anmälda delegationsbeslutet anslogs. För övrigt räknas tiden från den tidpunkt den 
klagade delgivits beslutet. Vid handläggning av överklaganden och omprövning skall 
samråd ske med Förbundschefen. 
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~ DELEGATIONSORDNING 

Delegationsordning 

Förkortningar 
Ord. Ordförande direktion 
Förbundschef I nedanstående tabell likställs Förbundschef (FCH) med räddningschef 
Rch Räddningschef 
FD Får delegeras vidare 
Delegat Den som har fått personlig delegation. Benämns med funktion enligt 

verksamhets beskrivningen. 
VB Verksamhets beskrivning 
PH Personalhandbok 

Anm. 
Ärende Beslutande till 

dir. 

A Direktionens interna arbete Ord. FCH FD Delegat 

Besluta i ärenden som är så X X 
brådskande, att direktionens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid 
direktionens nästa sammanträde. 
Kommunallagen 6 kap, §36 
Representation och uppvaktning i X 
enlighet med policydokument 
Förtroendevaldas deltagande i kurs, X X 
konferens eller utlandsresa. 
Vid ordförandes deltagande enligt 
ovanstående fattas beslut av Vice 
ordförande. 

Anm. 
Ärende Beslutande till 

dir. 

B Arbetsmiljö Ord. FCH FD Delegat 

Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter X X PH 
enligt Arbetsmiljölagen mfl 
författningar. * 

* Arbetsgivarrollen utövas ytterst av direktionen som därmed i grunden har ansvaret för 
arbetsmiljön. I praktiken kan dock inte dessa uppgifter utövas av direktionen utan måste 
delegeras till förbundschefen. Vidare fördelning av uppgifter framgår av 
personalhandboken. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om 
olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats. 
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~ DELEGATIONSORDNING 

Ärende Beslutande Anm. 
till dir. 

D Forts. Personalärenden Ord. FCH FD Delegat 

Kurs och Konferens 
Deltagande i kurs, konferens eller X X 
utlandsresa, överstigande I O dagar. 
Förbundschef /8#-räddningschef 
Övrig personal X 
Beslut om utbildning: X X 
Beslut om deltagande i utbildning 
av sammanlagd tid överstigande 
tolv månader med helt eller delvis 
bibehållen lön. Förbundschef/ &f 
räddningschef. 

Dito upp till tolv månader, övrig X X 
personal 
Övrigt 
Beslut om pensioner m.m. 
Beslut om pensioner enligt X 
kommunala avtalet. 

Beslut om löneförmåner i samband X 
med arbetsskada. 

Beslut om förbud mot bisyssla. X X 
§ 12AB 
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• DELEGATIONSORDNING 

Anm. 
Ärende Beslutande till 

dir. 
E Forts. Myndighetsutövning Ord FCH FD Delegat 

Yttrande till MSB samt X X Funktions ansvarig 

Polismyndighet. förebyggande 

14 § FBE 
Yttrande till byggnadsnämnden i X X Funktions ansvarig 

ärenden rörande bygglov, förebyggande samt 

detaljplaner. 
brandingenjör 

PBL BVL, BVF samt gällande BER, 
BKR 
Yttrande till polismyndighet X X Funktions ansvarig 

avseende offentliga tillställningar förebyggande samt 

och sammankomster. 
brandingenjör 

Ordnings lag 2 kap §7, §9, § 10. samt 
lokala ordningsföreskrifter. 
Remissvar till Socialstyrelsen X X Funktions ansvarig X 
rörande tillstånd att bedriva HVB- förebyggande samt 

hem. SoL 
brandingenjör 

Yttrande till polismyndighet rörande X X Funktionsansvarig X 
till exempel sakkunnighetsutlåtande förebyggande. 

vid brand.J 3 kap 6§ BrB 
Räddningschef i 
beredskap 

Övrig lagstiftning angående X X Funktions ansvarig X 
remissvar till Boverket, MSB m.m. förebyggande 

Brandingengör 
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0 DELEGATIONSORDNING 

Anm. 
Ärende Beslutande till 

dir. 

F Övriga ärenden Ord. FCH FD Delegat 

Besluta i ärenden om X X Funktionsansvarig före-

utlämnande av allmän handling byggande och räddning 

med beaktande av sekretess. 
9 kap, § 30 SekrL 
Prövning om överklagande X X Delegaten i ursprungsbeslutet. 

inkommit i tid, samt avvisning 
av för sent inkommen 
överklagan. 
§ 24FVL 
Beslut om omprövning av X X Delegaten i ursprungsbeslutet. 

överklagat delegationsbeslut 
skall ske. 
§ 27 FVL 
Omprövning av beslut. X X Delegaten i ursprungsbeslutet. 

§ 27 FVL 
Yttrande över överklagande av X X Delegaten i ursprungsbeslutet X 
delegatens beslut. i samråd med rch. 

§ 27 FVL 
Utse ombud att föra kommunal- X X Delegaten i ursprungsbeslutet. X 
förbundets talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag. 
Upprätta X 
dokumenthanteringsplan 
Gallring av handlingar X X Administratör 

§ 6 arkivlagen 
Övriga yttranden och remissvar X X Funktionsansvarig före- X 
av icke principiell betydelse, byggande och räddning 

från andra myndigheter och 
VSRs medlemskommuner 
Yttrande och remissvar som ska Direktionen. X 
hanteras politiskt efter VSRs Om yttrandet inte kan vänta 

yttrande till nästa direktionsmöte fattas 
beslut av AU 
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Au § 4   Dnr 2017/ 
 
 
Beslut om firmateckning 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att förslå Direktionen att besluta om att bemyndiga 
direktionens ordförande Håkan Persson (S), eller vid dennes förfall, vice 
ordförande Marie-Louise Karlsson (S), med kontrasignering av förbundschef 
Anette Lundin eller vid dennes förfall Räddningschef Mattias Gårdholt att på 
Västra Sörmlands Räddningstjänsts vägnar underteckna från direktionen och 
dess arbetsutskott utgående skrivelser och handlingar såsom köpehandlingar, 
kontrakt, lån och borgensförbindelser, fullmakt och liknande handlingar. 

• Direktionen bemyndigar förbundschef, administratör på Västra Sörmlands 
Räddningstjänst samt ekonom och ekonomiadministratör på Vingåkers 
kommun att utkvittera handlingar såsom rekommenderat, assurerat med mera. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
I reglemente för förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst § 16 
framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska 
undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer. Då nuvarande 
Förbundschef slutar sin tjänst 28 februari finns behov av att revidera beslutet om 
firmatecknare. 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Au § 5   Dnr 2017/ 
 
 
Beslut om attest- och utanordningsrätt 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår att Direktionen beslutar att följande personer har 
attest- och utanordningsrätt för direktionens samtliga kostnadsställen.  
Beslutet gäller från 1 mars. 

 
Beslutande attestant: Förbundschef, Anette Lundin 
Ersättare:  Räddningschef, Mattias Gårdholt 
 
Behörighetsattest: Ekonomiadministratör, Irene Johansson,  
  Ekonom, Anders Nordling 
Ersättare:  Administratör, Åsa Björlund 
 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen ska besluta om vem som har rätt att attestera (besluts- och 
behörighetsattest) direktionens olika kostnadsställen.  
Då nuvarande Förbundschef slutar sin tjänst 28 februari finns behov av att 
revidera det tidigare beslutet. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Au § 6   Dnr 2017/7:1 
 
 
RIB 2017 som kollektivavtal 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen besluta att överenskommelsen 
för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB 2016) enligt rekommendationen 
ska gälla som lokalt kollektivavtal i VSR. 

 
Beskrivning av ärendet 
Rekommendation till beslut  
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas 
styrelse rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta 
med anledning av träffad överenskommelse, RiB i lydelse 2016-10-01 med 
Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision 
för tillämpning fr.o.m. 2016-10-01 att anta Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB med 
Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision 
som lokalt kollektivavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 16:56 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 





Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

CIRKULÄR 16:56 
2016-12-16 

arbetsskyldigheten. Vidare har det tydliggjorts att det åligger arbetstagaren att 
upprätthålla sina arbetsförmåga. 

• En ny bestämmelse har införts som innebär att arbetstagaren får högre 
beredskapsersättning under sommaren. Förhöjd ersättning utgår med 35 
procent av beredskapsersättningen från och med veckan efter 
midsommarhelgen och 7 följande veckor. 

• Det har gjorts en ändring avseende ersättningsmodellen. Vid tjänstgöring utgår 
ett fast krontalsbelopp. Detta krontalsbelopp ligger till grund för beräkningen 
av övriga ersättningar som beräknas genom ett procenttal av det aktuella 
beloppet. 

• Förhöjd beredskapsersättning kl. 00:00-24:00 kommer nu även att utges för 
pingstafton och pingstdagen. 

• Det tydliggörs att arbetstagare inte bör beordras till beredskapstjänst mer än 
var tredje vecka i genomsnitt per 12-månadersperiod samt att om arbetstagaren 
så önskar bör denna flexiblare förläggning inte innebära att timmarna förläggs 
på fler än elva perioder om 24 timmar per månad. 

• Ersättningen vid tjänstgöring i samband med larm har höjts. Det har 
möjliggjorts genom en omfördelning av det OB- tillägg som tidigare utgavs 
vid tjänstgöring kväll, natt och helg. 

• Ersättningen vid tjänstgöring som säkerhetsvakt utges som lägst med det fasta 
krontalsbelopp som utbetalas vid tjänstgöring. Lokalt kollektivavtal kan träffas 
om annan nivå. 

• Utbildningsbestämmelsen har ensats och förtydligats för så väl schemabunden 
som icke schemabunden (distans) utbildning. 

• Semesterbestämmelsen har kompletterats med skrivningar avseende 
semesterplaneringen. Det anges att arbetstagare bör uttrycka önskad 
förläggning av semester under sommarmånaderna senast den 31 mars samt att 
arbetsgivaren bör meddela arbetstagaren om semesterns förläggning senast den 
15 maj. 

• Bestämmelsen avseende anställningens upphörande har ändrats. Den tidigare 
hänvisningen till lagen om anställningsskydd (LAS) som innebar en längre 
uppsägningstid efter viss anställningstid har tagits bort. Detta innebär att den 
ömsesidiga uppsägningstiden nu är tre månader. 
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• Det görs en avvikelse från 28 § LAS som innebär att arbetsgivare som ingår 
tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än en månad inte behöver 
underrätta berörd arbetstagarorganisation om detta. 

• Skyldigheten att ge underrättelse, varsel och besked enligt 15, 30 och 30 a §§ 
LAS har avtalats boti. 

• Det har infö1is en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbaii får 
tillgodoräkna sig sådan anställningstid som har intjänats på RiB vid turordning 
i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. 

• Det har infö1is en bestämmelse som innebär att företrädesrätt till 
återanställning gäller till den verksamhet där arbetstagaren tidigare har varit 
sysselsatt och enbart till anställning som omfattas av RiB:s 
tillämpningsområde och till vilken arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer. 

• Det har införts en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbart får 
tillgodoräkna sig sådan anställningstid som han eller hon har intjänat på RB 
vid övergång till tillsvidareanställning enligt 5 och 5 a § LAS. 

• Bestämmelsen avseende skyddsutrustning har fö1iydligats. Nu framgår att 
komplettering av skyddsutrustning, utöver Arbetsmiljöverkets bestämmelser 
kan ske genom enskilda överenskommelser. 

• Biltillägget har tagits boti, men motsvarande avtalsvärde som fanns i 
bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för alla 
beredskaps brandmän. 

• I förhandlingsprotokollet har en övergångsbestämmelse tillförts med anledning 
av det bo1itagna OB- tillägget. Bestämmelsen tillämpas under perioden 2017-
05-01 - 2017-10-31 för arbetstagare som enbaii innehar beredskap kväll, natt 
och helg. 
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Underhandsöverenskommelse om avvikelse från arbetstidslagen 

En underhandsöverenskommelse har träffats med Kommunal och Vision om att införa 
en central och lokal protokollsanteckning i huvudöverenskommelsen (HÖK). 
Protokollsanteckningen innebär att det görs en avvikelse från 14 § 1 st arbetstidslagen 
(A TL) som innebär att beredskap enligt RIB kan förläggas under en arbetstagares 
veckovila utan att den anses avbruten. Syftet med protokollsanteckningen är att 
underlätta kombinationsanställningar på HÖK/AB och RiB. Protokollsanteckningen 
kommer att införas i HÖK i samband med avtalsrörelsen 2017. 

Underhandsöverenskommelse om turordning och företrädesrätt m.m. 

En underhandsöverenskommelse har träffats med Kommunal och Vision om att införa 
en central och lokal protokollsanteckning i HÖK. Protokollsanteckningen innebär att 
sådan anställningstid som har intjänats på RiB inte tillgodoräknas tidsmässigt vid 
tillämpning av 5, 5a, 22 och 25 §§ LAS. Protokollsanteckningen kommer att införas i 
HÖK i samband med avtalsrörelsen 2017. 

Rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta med anled
ning av träffad överenskommelse, RiB i lydelse 2016-10-01 med Brandmännens 
Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision för tillämpning fr.o.m. 
2016-10-01 att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB med Brandmännens Riksförbund, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och Vision som lokalt kollektivavtal. 
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Au § 7   Dnr 2017/8:1 
 
 
Redovisning av beslutade projekt 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att samtliga projekt utom ”Förstudie brandstation 
Katrineholm” avslutas.  

 
Beskrivning av ärendet 
Arbetet med de av arbetsutskottet tidigare beslutade projekten avslutades vid 
årsskiftet, endast projektet ”Förstudie ny brandstation Katrineholm” fortsätter 
vara aktivt. Totalt har funnits 2 255 tkr i öronmärkta medel utfallet 2016-12-31 var 
1 342 tkr. 2017-01-01 Återstår 913 tkr av öronmärkta medel. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning av beslutade projekt 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Förändring av Projekt ”Förstudie ny brandstation” 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar om namnbyte till ”Projektet ny brandstation” samt 
att överföra återstående 913 tkr till projektet. 

 
Beskrivning av ärendet 
Projekt ”Förstudie ny brandstation i Katrineholm” har gått in i nästa skede 
projektering och byggande, en namnändring till ”Projekt ny brandstation” bör ske. 
De återstående öronmärka medlen 913 tkr avsätts till projektet.  
Ekonomin och arbetet i projektet redovisas vid samtliga kommande AU möten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning för ”Projekt ny brandstation” 
 
Expediering 
Direktionen 



Projektbeskrivning "Ny brandstation" 

Sammanfattning 
Arbetet med brandstationsbygget är inne i projekteringsfasen. VSRs fortsatta arbete och vissa 
inköp finansieras av återstående projektmedel. 
Roger Larsson är VSRs representant i projektgruppen samt VSRs kontaktman och bevakar 
VSRs intressen under byggtiden. 
Roger tar fram underlag till projektgruppen och i nästa skede till entreprenör och KF AB allt 
för att bygget ska flyta på smidigt och utan förseningar. 
Roger ansvarar för kontakterna mellan VSR, MSB och KF AB angående räddningscentralens 
utfmmning. 
Roger informerar löpande Förbundschef Anette Lundin om arbetets gång. 
Roger tar fram underlag för information samt håller i planeringsmöten med befintlig 
arbetsgrupp i VSR, utformning av den nya byggnaden ska förankras i gruppen och med 
F örbundschef. 
Roger tar fram underlag för information och beslut till AU och direktion. 

Bakgrund 
Direktionen har beslutat om att VSR ska genomföra ett antal projekt och att dessa ska 
finansieras med öronmärkta medel får tidigare års resultat, Direktionen har beslutat att 
delegera beslut och uppföljning till arbetsutskottet. 
VSR har hittills varit väldigt involverade i framtagande av ritningar och övriga underlag. VSR 
har en arbetsgrupp som är representerade av fackliga fö1iroendemän, gruppen har ledes av 
förbundschef. 
Tidigare projekt "förstudie ny brandstation i Katrineholm", kan anses avslutat eftersom 
arbetet med ny brandstation gått in i nästa skede där projektering pågår detta är grunden till att 
projektet bör uppdateras. 

Syfte & mål 

Syfte 

• Att i ett tidigt skede bevaka VSRs intressen 
• Att bistå projektgrupp och i nästa skede entreprenör och KF AB med underlag till 

beslut. 

Mål 

• Utifrån fattade beslut och ekonomiska resurser arbeta för en väl planerad brandstation. 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2017-02-02 11 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 9   Dnr 2017/ 
 
 
Årsredovisning 2016 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottets antar förslaget till Årsredovisningen för 2016 och lämnar 
ärendet vidare till direktionen för beslut. 

 
Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, presenterar årsredovisningen för arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 (kommer i separat utskick) 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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Föreläggande - Rosenholm 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottets beslutar att ... 
 
Beskrivning av ärendet 
Funktionsansvarig Förebyggande Marcus Asplund presenterar en muntlig 
dragning utifrån upprättad tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och Föreläggande - Rosenholm 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 

 











BESLUT 

Katrineholm Vatten och Avfall AB (org.nr. 556763-9876) föreläggs att vidta följande åtgärd på 
fastigheten Djulö 2:40 (Rosenholmsvägen, Katrineholm): 

1. Åtgärda befintliga avvikelser från föreskrivna skyddsavstånd (gäller fackla och 
gasklocka) 

2. Inkomma med komplett tillståndsansökan för hantering av anläggningens brandfarliga 
vara (undantaget cistern för etanol/metanol, för vilken tillstånd finns utfärdat). 

Angiven åtgärd ska vidtas snarast möjligt, dock senast 2016-12-31. Detta beslut har fattats med 
stöd av 25 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

MOTIVERING 

Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutade i augusti 2013 om nya föreskrifter om 
tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3), vilka trädde i kraft första 
oktober 2013. Bland de ändringar som gjordes jämfört med tidigare gällande tillståndsföreskrift (SÄIFS 
1995:3) fanns att reningsverk med biogasproduktion inte längre var undantagna från tillståndsplikt. 
Befintliga och nya anläggningar behövde därför ansöka om tillstånd. 

Katrineholm Vatten och avfall AB inkom i oktober 2014 med en första omgång ansökningshandlingar 
för Reningsverket Rosenholm. Dessa handlingar har därefter kompletterats i omgångar. 

Gällande regler 

16 § LBE 
Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större 
mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. ( ... ) 

25 § LBE 
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och 
föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas. 
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. ( ... ) 

Bedömning 

Den verksamhet som bedrivs på Reningsverket Rosenholm omfattas av tillståndsplikt enligt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor. Av inskickade ansökningshandlingar (ärende 401.2014.00169) 
framgår att anläggningen inte uppfyller alla föreskrivna skyddsavstånd (gäller fackla och gasklocka, se 
SÄIFS 2000:4 och BGA 2012). 

I tillståndsärendet har VSR haft kontakt med expertis på Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) som utfärdar föreskrifter inom området brandfarliga och explosiva varor. Kontentan 
av denna kontakt är att man aldrig ska utförda ens tillfälliga tillstånd för anläggningar som inte uppfyller 
gällande krav. Då är det bättre att avslå ansökan och genom tillsyn förelägga om att en ny ansökan för 
anläggningen ska inkomma innan ett visst datum, detta ger anläggningen tid att rätta bristerna och 
söka tillstånd på nytt. 

Funktionsansvarig förebyggande Förrättare Telefon 
0150-576 58 

························································································································· 
Marcus Asplund Oscar Andersson Datum 

2015-03-23 
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Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Personalläget i Vingåker 
Stf Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget i Vingåker. 
Personalen har informerat ledningen om att man är mycket missnöjda med det 
centrala avtalet. Det finns information om att personalen i Vingåker kommer att 
säga upp sig. Personalen har via sitt ombud Tonny Adrelius informerat om att 
man kräver 6000 kr i ersättning per vecka. Mattias har meddelat att VSR inte är 
intresserade av att teckna lokalt kollektivavtal. Frågan har lyfts upp på VSRs 
ledningsgrupp, en enig ledningsgrupp var överens om att det inte är aktuellt att 
VSR tecknar ett lokalt kollektivavtal utifrån de inkomna kraven.  
 
Information om personalläget i organisationen 
 Stf Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personal som slutat 

och anställts.  
Roger Larsson, Christer Sundqvist och Gert Holmgren går i pension 28/2.  
Två personer är långtidssjukskrivna. Rekrytering av sommarvikarier pågår. 

 Förbundschef Roger Larsson informerar om målsättningen är att den  
1 mars ska det finnas en räddningschef anställd. 

 Förbundschef Roger Larsson informerar om behovet att fler bör ha 
uppdraget att vara räddningschef i beredskap, i dagsläget fördelas 
beredskapen på tre personer. 

 
Information om nytt IVPA avtal med landstinget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om det nya IVPA-avtalet. 
 
Information om samverkan med andra räddningstjänster 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om eventuell samverkan med andra 
räddningstjänster. 
 
Information om brandstationsbygget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om hur planeringen av bygget med nya 
brandstationen går. 
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Förhandlingsframställan från Brandmännens Riksförbund 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om att en förhandlingsframställan  
har kommit in till VSR.  
 
Information om hur VSR utvärderar vid genomförd extern utbildning  
Funktionsansvarig för extern utbildning, Per Gustafsson, informerar om hur 
utvärderingarna görs och hur resultatet ska användas i verksamheten. 
 
Information om NKI vid tillsyn  
I internkontrollplanen anges att Funktion Förebyggande ska utvärdera 
tillsynsverksamheten. Av olika anledningar detta har aldrig genomförts. Vid 
direktionens decembermöte informerade Förbundschefen att utvärderingen ska 
starta från årsskiftet. Funktionsansvarig för Förebyggande, Marcus Asplund, 
informerar hur funktionen avser att genomföra utvärderingarna och hur resultatet 
ska användas i verksamheten. Se även Marcus tjänsteskrivelse i ärendet. 
 







NKI frågor till myndighetsutövandet 

För att utvärdera verksamheten föreslås att internkontrollen av myndighetsutövandet 

utökas med NKI efter varje slutförd myndighetsutövning. Frågor kommer att skickas till 

kunden efter att ärendet är slutfört och i form av ett frågeformulär framtaget i Esmaker. 

Utfallet kommer att vara grunden för utvecklingen av myndighetsutövandet inom VSR och 

kommer kontinuerligt följas upp på funktionsmötena. Vid behov kommer frågor bytas ut om 

det visar sig att de inte passar så som vi trodde. 

Frågorna som kommer att ställas är: 

1. Information under ärendets gång: Anser ni att ni fått relevant och tillräckligt med 

information under "resans gång" Inför, under och själva tillsynsbesöket. 

2. Hur har bemötande varit: Hur anser du att myndigheten har bemött dig i sin 

myndighetsutövning, själva tillsynsbesöket, frågor du haft under ärendet mm. 

3. Professionalitet, kunskap, trovärdighet: Anser ni att tillsynsförrättaren var 

professionell, hade kunskap och var trovärdig i sin utövning. 

4. Tillgänglighet: Har det varit lätt att få kontakt med tillsynsförrättaren, har ni fått 

svar på era frågor i rimlig tid (som ni anser är rimlig}. 

5. Har ni förstått utfallet av tillsynen: Om ni fått några råd eller påpekanden runt 

brister eller något föreläggande om saker som ska rättas till, har ni förstått varför ni 

fått dem och på vilka grunder. 

6. Fritext: Här kan ni skriva förbättrings förslag eller andra synpunkter som inte ryms 

inom frågorna ovan. 

Besvara frågorna 1 till 5 med en siffra mellan 1-10 där 1 är mycket dålig och 10 är 

mycket bra, (eller någon liknande och jämförbar skala}. 
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