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Inriktningsbeslut budget 2020 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar ge Förbundschefen i uppdrag att utifrån delegation 
genomföra uppsägning av personal inom organisationen för att hantera en 
budget i balans 2020.  

• Direktionen beslutar ge Förbundschefen i uppdrag att arbeta för ett utökat 
förbund i det längre perspektivet.  
 
 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2019 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från 
medlemskommunerna om budgetföresättningarna inför 2020. VSR presenterade 
sina behov inför 2020 för medlemskommunerna.  Medlemskommunerna 
redovisade sedan ökningen av rambudget för kommande år. VSR är väl medvetna 
om det ekonomiska läget som medlemskommunerna befinner sig i. Dock innebär 
ramökningen att VSR behöver se över sin verksamhet för att kunna presentera en 
budget i balans inför 2020. Inför kommande år så är vårt behov av att hämta hem 
ungefär 600tkr. Bedömningen är att detta förutom att fortsatt arbeta för en god 
ekonomisk hushållning kräver en eller flera större insatser för att få en budget i 
balans. Sett ur ett långsiktigt perspektiv så är situationen här också oroväckande. 
Ett arbete har genomförts fram till dags dato där ledningsgrupp har arbetat fram 
små som stora delar som alternativa val för att hantera situationen. Respektive 
budgetansvarig har fått i uppdrag att fundera kring delar som kan förändras som 
ett led i budget i balans. Ledningsgruppen har träffat all personal med sin 
huvudanställning vid VSR och förklarat den ekonomiska situationen på kort och 
lång sikt, kloka medarbetare har kommit med inspel på möjliga förändringar.  
Verksamheten arbetar med de delar som bedöms ge minst negativa effekter på 
organisation och verksamhet. Tre alternativa delar utan inbördes rangordning har 
arbetats fram. Verksamheten presenterar dessa för beslut och/eller stöd av 
politisk ledning för verkställande/ fortsatt arbete i organisationen och tillsammans 
med fackliga parter.  
 

1. Avveckling av fri inryckning, stationsbyggnader och materiel vid 
stationerna Björkvik och Julita.  

2. Uppsägning av personal i befintlig organisation utifrån Förbundschefens 
delegation 

3. Utökat förbund 
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Gällande ” Avveckling av fri inryckning, stationsbyggnader och materiel vid 
stationerna Björkvik och Julita” så finns underlag i bilaga. 
En uppsägning av en befintlig personal kommer att innebära att uppgifter från 
fördelas till övriga funktioner, ej lagstadgade uppgifter kan komma att reduceras.   
Hur det efter ett eventuellt beslut skulle komma att se ut rent organisatoriskt och 
verksamhetsmässigt är inte klarlagt.  
Det tredje förslaget att arbeta för ett utökat förbund skulle kunna innebära 
reducering av kostnader exempelvis gällande samordning av materiella resurser, 
personalresurser kring ekonomi och administration samt chefstjänster.  
Syftet med att arbeta för ett utökat förbund är att utifrån förutsättningar stärka 
den totala kompetensen, dra nytta av stordriftsfördelar och på det viset höja 
kvalitén vid genomförande av förbundets uppdrag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Utredning gällande ytterstationer och fri inryckning  
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Medverkande i analysarbetet 

- Anette Lundin (AL), Förbundschef (uppdragsgivare och granskare) 
- Mattias Gårdholt (MG), Räddningschef (datainsamling och strukturanalys) 
- Johanna Gustafsson (JG), funktionschef för funktion verksamhetsstöd (datainsamling och 

ekonomisk analys) 
- Patrik Mannsbart (PM), chef för RiB (datainsamling, operativ analys och bedömning av påverkan 

på funktionen) 
- Marcus Asplund (MA), funktionschef förebyggande (analysstöd och granskare/opponent)  
- Filip Lindvall (FL), brandingenjör vid funktion förebyggande (datainsamling) 
- Yttre befäl (operativ analys och datainsamling) 
 

Terminologi 

- Ytterområde avser ett operationsområde där huvudstationen (Katrineholm) ej är den första 
skadeavhjälpande styrka som antas/förväntas komma på plats.  
 

- Operationsområde avser det område inom vilken en styrka/station primärt avses verka. 
Huvudstationen har hela kommunerna som operationsområde men de respektive RiB-
stationerna har primära områden för vilka de ansvarar och larmas ut i ett förstaskede.  
Dessa områden där de larmas enligt larmplan anses vara deras operationsområden.  
 

- FIP (Första Insats Person) – Ett mindre fordon, generellt bemannat med en brandman, 
arbetsledare eller styrkeledare, som kan göra en snabb första skadeavhjälpande insats. 
Används av VSR i ytterområdena Björkvik, Julita, Vingåker och Högsjö. Bemannas med RiB-
personal. 
 

- RiB – Räddningsman i Beredskap. Har beredskap i hemmet eller på annan valfri plats inom ett 
angivet operationsområde med krav på inställelse vid larm.  
 

- Fri inryckning – Räddningsman utan beredskap, utan kravet på inställelse vid larm och utan 
begränsning i uppehållsområde.  

 

  

 



Utredning gällande ytterstationer och fri inryckning 

 2 

Bakgrund  
Under våren 2019 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från medlemskommunerna 
om förändrade ekonomiska förhållanden och budgetföresättningarna inför 2020. VSR presenterade 
sina behov inför 2020 för medlemskommunerna med önskemål om ökad rambudget.  
Medlemskommunerna angav sedan ökningen av rambudget för kommande år där den önskade 
ökningen för kommande år som normalt görs för anpassning till exempelvis räntor, höjda priser, 
löneökning med mera skulle avslås eller kraftigt minskas. VSR är väl medvetna om det ekonomiska 
läget som medlemskommunerna befinner sig i.  

Den begränsade ramökningen innebär att VSR behöver se över sin verksamhet för att kunna 
presentera en budget i balans inför 2020. Räddningstjänsten kan därmed vara tvungen att 
genomföra neddragningar av personella- och materiella resurser. Innan eventuell åtgärd genomförs 
måste en riskbedömning genomföras för att redogöra för konsekvenserna. 

Här gav Förbundschef författaren uppdraget att ta fram en utredning gällande avveckling av fri 
inryckning, stationsbyggnader i ytterområden och övrig materiell som finns inom dessa 
områden/stationer. 

Verksamhetsområde 
Västra Sörmlands Räddningstjänst ansvarar för både den operativa räddningstjänsten och det 
förebyggande arbetet inom ett område bestående av två kommuner, Vingåker och Katrineholm. 
Dessa två kommuner består till huvuddelen av landsbygd, det är bara Katrineholms stad som avviker. 
Kommunerna som helhet har för Vingåker 9 136 medborgare och Katrineholm 34 550 (Folkmängd i 
riket, län och kommuner 31 december 2018 och befolkningsförändringar 1 oktober–31 december 
2018, Statistiska Centralbyrån, 21 februari 2019). Befolkningen är för nuvarande växande och nya 
industrier/verksamheter etablerar sig inom området. Det finns ett flertal större 
industriverksamheter, samhällsviktiga verksamheter, vissa skyddsklassade anläggningar och 
knutpunkten mellan västra och södra stambanan som vid en störning har stor inverkan på ett 
lokalt/regionalt perspektiv. Vissa av dessa verksamheter har även stor inverkan vid ett nationellt 
perspektiv.  

Vad VSR förbundits sig att utföra 
VSR garanterar i dagsläget att det på de båda operationsområdena (Björkvik och Julita) skall finnas 
resurser för att en Första Insats Person skall komma ut till skadeplats vid en händelse. Det ska dock 
påtalas att då förbundet som helhet endast är dimensionerat för ett larm så gäller detta endast om 
ingen annan insats pågår. Det finns för nuvarande 3 FIP-personal i Julita och 4 i Björkvik.  Avsikten 
från VSR är att ha 4 i varje operationsområde men det finns svårigheter med att fylla upp platserna.  

VSRs definition av Första Insats Person (FIP) innebär att en personal med 
arbetsledarutbildning åker i förväg till olycksplatsen i ett eget mindre räddningsfordon. FIP 
har detta fordon hemma under sin beredskap och kan utgå direkt till olyckan utan omvägen 
förbi brandstationen. Som första personal på olycksplatsen är det meningen att FIP ska 
påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder samt börja planera insatsen och ge 
viktig information till de ankommande styrkorna som då kan förbereda sig. FIP har till uppgift 
att som först på plats bryta olyckans händelsekedja. Vad detta konkret innebär beror dels på 
situationen men även på individens förmåga och erfarenhet. Det är därmed upp till FIP själv 
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att göra en riskbedömning på plats och avgöra vilka faror som finns ur ett 
arbetsmiljöperspektiv, bedömningen kommuniceras med ankommande räddningsledare 
(generellt ett yttre befäl). Det finns ett flertal åtgärder som inte kräver så mycket av varken 
tid eller resurser men som kan påverka resten av förloppet och därmed utgången av den 
totala insatsen. Det kan handla om livsuppehållande åtgärder, avspärrning, släcka med 
handbrandsläckare, dörrforcering åt nästkommande styrka, omhändertagande av anhöriga 
eller helt enkelt genomföra en områdeskontroll/bedömning av händelsen samt planering av 
insats samt lämna lägesrapport till övrig personal. 

Analysområde och avgränsningar 
Det utredningen kommer att beröra är personal inom de operativa områdena Julita och Björkvik 
samt den materiell som hör till dessa styrkor. Vidare kommer den att beröra stationsbyggnader och 
fordon som hör till dessa operationsområden.  

Avgränsning:  

Operationsområde Högsjö och Vingåker har inte tagits med i analysen trots att dessa verksamheter 
nära påminner om operationsområde Julita och Björkvik. Gällande Vingåker så har denna verksamhet 
nyligen genomgått en egen analys och neddragning och det bedöms inte finnas ett behov av att i 
nuläget omvärdera de avväganden som gjorts där.  

Gällande Högsjö så bekostas huvuddelen av den verksamheten genom ett nära samarbete med en 
industri som är verksam på orten. Den möjliga reduktion i utgifter som en neddragning av 
verksamheten i Högsjö skulle medföra bedöms därmed inte vara värd att analysera då FIP-kostnader 
exkluderas.  

Exkludering av FIP-personal, -fordon och -utrustning från analysen  
Redan i uppstartsskedet av denna analys så resonerades om FIP-funktionen på samtliga dessa 
stationer. En slutledning drogs generellt efter dialog med befäl, studium av insatsunderlag samt av 
studier som genomförts på andra håll (MSB/LTH m.fl.) att FIP-funktionen inte är möjlig att avveckla 
och samtidigt upprätthålla beredskap för snabba skadeavhjälpande insatser inom rimlig tid. Detta 
visar även tidigare analys genomförd vid ändringen av den operativa förmågan i Vingåker på. Skulle 
en förändring av FIP-verksamheten genomföras bör en större utredning av hur detta skulle påverka 
säkerheten för kommunens invånare behöva utföras.  
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Ekonomisk redogörelse 
Beräknat ekonomiskt utfall gällande generella kostnader som bedöms minska om stationer, släckbil, 
och utrustning avyttras. Det skall dock påtalas att dessa endast berör våra nuvarande utgiftspunkter 
och inte bedömer i vilken utsträckning andra kostnader uppkommer som konsekvenser. Vidare 
resonemang om det förs senare i analysen. 

Yttre befäl Christian Andersson (CA) i samverkan med ekonom Johanna Gustafsson (JG) har utfört 
kostnadsutredningen som redovisas nedan gällande personal och utrustning. Det är CA’s bedömning 
att släckbil 2310 behöver vara kvar i förbundet som reservfordon. ”Släck/Räddningsbil 2310 som idag 
står i Julita måste sparas i organisation med placering i Katrineholm för att nyttjas som reservfordon. 
Om bilen avyttras får VSR stora svårigheter att garantera sitt uppdrag. Utrustning till denna bil 
kommer flyttas över från ordinarie fordon då denna skall brukas i tjänst och därför ej medföra 
kostnader på materialsidan.” Därför ser man nedan i tabellen att den kvarstår som en kostnadspost 
med samma storlek som anges att man vinner på att ta bort den från Julita.  

Kostnadspost Belopp anges avrundat i tkr 
  
Björkviks personal för fri inryckning 225 
Björkvik fordonskostnader (släckbil 2610) 33 
Björkvik materialkostnader (beklädnad/räddningsmateriel) 21 
Björkvik fastighetskostnader, avskrivning och underhåll 1) 88  

367   

Julitas personal för fri inryckning  120 
Julita fordonskostnader (släckbil 2310) 27 
Julita materialkostnader (beklädnad/räddningsmateriel) 21 
Julita fastighetskostnader, avskrivning och underhåll 1) 57  

225   

Tillkommer kostnader för att behålla en bil som reserv (2310) -27 
  
Total besparing 565 
 

 

1) Förutsätter att en försäljning av fastigheterna är möjlig.  
  

 

JG påtalar att budgeten för avskrivningar år 2022 påverkas men att det inte kan ses som en faktisk 
besparing eftersom kostnaden kvarstår även om den skjuts framåt några år. Däremot blir det en 
lägre kostnadsökning för avskrivningar från och med år 2022, totalt 254 tkr i minskade avskrivningar 
över tid. 

Det ska påtalas att här har inga bedömningar gjorts runt eventuella kostnader som kommer att 
uppstå på grund av att vissa resurser tas bort. Som exempel kan nämnas att släckbil 2310, som 
behöver sparas som reservbil och för nuvarande är placerad i Julita, kommer behöva en plats i ett 
varmgarage som inte finns att tillgå på huvudstationen*. Vid avyttring av befintliga byggnader så 
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skulle då eventuellt en ny byggnad behöva uppföras eller en garageplats hyras för att placera 
fordonet i. Dessa möjliga kostnader kommer inte vidare behandlas i analysen mer än att påtala att de 
sannolikt kan uppstå om vissa åtgärder genomförs.  

*Släckbil 2310 sparas på grund av att en räddningstjänst måste upprätthålla en redundans i sina 
system varför bilen ingår som ett reservfordon för att ersätta Släckbil 2010, 2020 eller 2710 när en av 
dem är på service/reparation. Detta är det enda tillförlitliga skyddet som finns att tillgå för att 
säkerställa att inte plötsligt uppkomna fordonsfel helt hindrar en utryckning.  

Inlägg om fördelar nackdelar 
När man bortser från FIP-funktionen så är ett generellt resonemang om räddat värde svårt att se som 
relevant. De stora värden som räddas sker i stort sett alltid genom att bryta en händelsekedja tidigt 
och det sker då primärt genom snabba insatser. Då snabba insatser är FIP-funktionens primära syfte 
så går det inte att utskilja var eller på vilket sätt frivilligstyrkans ankomst har gett ett ytterligare 
räddat värde än vad FIP enheten själv hade förmått. Sannolikt finns det sådana men att påvisa dem 
är svårt.  

Så varför finns frivillig inryckning? Självklart finns det ett värde och en funktion, annars hade den 
aldrig inrättats till att börja med, men då det inte går att påvisa den med en enkel kostnad-nytta 
analys måste ett bredare resonemang genomföras. Här genomförs detta genom att inhämta inlägg 
från de yttre befälen och chefer som tjänstgör eller har tjänstgjort inom den operativa 
organisationen. Syftet är att försöka identifiera värden/funktioner som uppfylls/utförs av styrkorna 
med frivillig inryckning samt att identifiera de eventuella svagheter som finns med den 
organisationen.  Även fördelar/nackdelar med den utrustning och de stationer som finns berörs men 
då det generellt finns en direkt korrelation mellan utrustning och personal läggs inte fokus där. Utan 
personal så är behovet av utrustning och lokaler kraftigt reducerade varför de flesta resonemang till 
slut har en tendens att återkomma till personalresurser.  

Sammanställning av yttranden 
Ett flertal av de yttranden som inhämtats har kommit att kretsa runt likartade saker från huvuddelen 
av de tillfråga befälen/cheferna varför de, när möjligt, har slagit samman och presenteras i punkter 
nedan.  

1. Risken för minskade möjligheter till rekrytering och återväxt inom FIP.  Om man inom 
organisationen avyttrar personerna i frivillig inryckningsstyrka riskerar man att försämra eller 
allvarligt skada förmågan till vidare rekrytering av FIP-personal. Det har generellt varit så att 
man historiskt har rekryterat FIP-personal från styrkorna med frivillig inryckning inom både 
Julita och Björkvik. Förutom att man riskerar att skada rekryteringsunderlaget för 
nyrekrytering av FIP/RiB så bedöms en risk för att motivationen för befintlig personal inom 
FIP-verksamheten minskar drastiskt med konsekvensen att dessa avslutar sin anställning. 
Detta med den reella konsekvensen att både Björkvik och Julita helt eller delvis riskerar att 
ställas utan beredskapspersonal. 
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2. En faktor som tas upp är att risken för att ensamarbete inom FIP-personal kommer att öka 
avsevärt då fri inryckning upphör. Tiden till förstärkning riskerar att bli avsevärt längre. 
Vidare så skulle detta kunna ge upphov till en oro/rädsla inom den nuvarande 
personalgruppen där man känner en ökad säkerhet i att kunna ringa in 
grannar/vänner/bekanta vid behov. Det finns vidare vissa insatser, exempelvis IVPA, där just 
en snabbt anländande person från Fri inryckning gör stor skillnad i insatsen. 
Hjärtkompressioner är ansträngande och att ha en person att bytas av med gör stor skillnad.  
 
Ensamheten och därmed utsattheten i rollen som FIP bedöms också kunna vara en 
avgörande del i problematiken kring rekrytering. Det beskrivs att flera av de som tillfrågas om 
att ta på sig rollen som FIP avböjer med den eller liknande motiveringar. En svårighet som 
bedöms öka utifall man inte har fri inryckning. VSR bör vidare vänta sig att behovet av 
övning/bredvidgång blir betydligt större för en nyanställd person som ska gå in i FIP- rollen 
då de inte tidigare haft möjlighet att delta i det operativa arbetet ute på skadeplats som 
”vanlig” RiB-personal eller som fri inryckning. Här väcks frågeställningen om hur utbildning, 
övning och bredvidgång skall säkerställas för sådan personal. 
 

3. I nuläget så har FIP och frivillig inryckning sina skyddskläder på RiB-stationen i respektive 
samhälle, förutom den tjänstgörande FIP-personalen som har sin utrustning i fordonet. Om 
RiB-stationen tas bort så kommer behovet av att förvara utrustning hemma eller på annan 
plats uppstå. Vidare så bör det finnas extra utrustning och möjlighet till service/rengöring av 
personlig utrustning och egen person till en viss utsträckning som inte är i hemmet. Två 
direkta frågor tas därvid upp: Hur hanteras framtida avlösningar? Och var förvaras ej 
tjänstgörande FIPs utrustning? 
 

4. Det bedöms finnas rent operativa fördelar med att ha en ytterligare utbildad och utrustad 
pol av personal att dra från. Det ger möjligheten att snabbt samla ihop extra resurser vid 
bränder som behöver längre bevakningsuppdrag, stora händelser där många personer 
behövs (skogsbrand, större byggnadsbrand, industribrand) samt att faktiskt ha 
reservpersonal som kan hantera brandutrustningen för insatser på annan ort. En större pol 
av personer med lokalkännedom, geografiskt placerade inom operationsområdet som 
boende/ägare/verksamhetsutövare ses allmänt som positivt. 
 

5. Det ses som en risk att ha personal som har en låg kunskapsnivå vilket kan ge upphov till 
osäkra och ibland felaktiga beslut som kan påverka den fortsatta insatsen på ett negativt 
sätt. Den osäkra kunskapsnivån kan skapa en problematik i att veta vad man kan förvänta sig 
av den personal som man har tillgänglig. Att det är just fri inryckning gör att man aldrig kan 
räkna med vilka resurser eller kompetenser som kommer att närvara vid en insats.  
 

6. Att man har/hanterar fler fordon innebär tätare byten på stationerna. Det ger generellt att 
huvudstationen har modernare fordon att tillgå. Livstiden för ett fordon bedöms öka något 
när det placeras på en ytterstation så det finns en viss ökning i brukstid. Fler fordon i 
organisationen möjliggör också för verksamheten att nyttja resurser genom att flytta dem 
mellan stationer vid reparation och service med mera. Det ger vidare att man som 
organisation har redundans vid ett större fordonshaveri. Vid stora händelser med krav på 
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många resurser kan det i större utsträckning hanteras inom VSRs organisation utan att dra 
resurser från övriga delar av samverkansområdet. Med samverkansområde avses här 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och med dessa samverkande räddningstjänster 
som VSR ingår i.  

 
7. Det finns en större båtsresurs i Julita som måste omlokaliseras eller avyttras om stationen 

inte finns kvar. Även om stationen lämnas som garage så är det en osäker resurs eftersom 
man inte vet om båtförarkompetensen kommer ut vid fri inryckning. Det finns fördelar med 
att flytta in specialenheter som båtresursen för Hjälmaren till huvudstationen då det är 
lättare att säkerställa att underhåll sker, att resursen kommer med ut vid larm och att 
specialkompetens som båtförare upprätthålls och finns tillgänglig.  
 
Att ta bort de utplacerade motorsprutor i de olika stationerna bedöms inte påverka 
organisationens förmåga. Det man har märkt är att underhåll försvåras eller underlåts vid 
utrustnings placering utanför huvudstationen. Det kommer inte heller till någon naturlig 
brukning vid larm med någon regelbundenhet. Det har medfört tillfällen då utrustning från 
RiB-station som tagits med ut vid larm inte har fungerat. 
 
Tid som läggs på övning, underhåll och service av ytterstationernas material, personal och 
byggnader kan frigöras från huvudstationens personal och denna tid kan läggas på andra 
sysslor. Den skulle exempelvis kunna nyttjas för att utbilda inom båtförare kompetens. 
 

8. Byggnaderna i Julita och Björkvik har en tillhörande radiomast som behövs för kontakt med 
larmsökarna inom operationsområdet. Denna mast kommer sannolikt behöva finnas kvar 
inom organisationen för att upprätthålla förbindelser. I Björkvik så nyttjas masten även av 
kommunen för att upprätthålla en internetkommunikation (free Wifi) vid affär och vid 
Yngraregården.  
 

9. Stationerna i sig medför kostnader för underhåll och service samt hyra eller 
avskrivningsavgifter. Från verksamheten så är det positivt att inte vara 
fastighetsägare/förvaltare. Kunskapen saknas inom organisationen för att prioritera och 
planera för kostnader och underhåll på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Bristen på sådan 
kunskap gör att man riskerar att få högre kostnader för underhåll än vad som är strikt 
nödvändigt.  

 
10. Fordon kräver service, underhåll, tillhörande utrustning samt garageplats. Det krävs vidare 

att det finns utbildad personal inom styrkan med fri inryckning som har C-behörighet på 
körkortet. Kostanden för sådan utbildning ligger idag på VSR. 
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Andra påverkande faktorer/resonemang 
Vid tidigare ändring av RiB-styrkan i Vingåker så yttrade sig Länsstyrelsen och påtalade särskilt att 
minskade styrkor inte var önskvärt och att det motverkar det behov som ses i allt större kommuner. 
Man påtalar att en större organisation är önskvärd och att den nuvarande organisationen inom 
Västra Sörmlands Räddningstjänst redan nu ses som underdimensionerad. Deras yttrande relaterar 
inte direkt till nuvarande analys men tas upp då det även här handlar om en minskning av den 
operativa förmågan som helhet. För en komplett bild gällande Länsstyrelsens resonemang kan 
yttrandet i sin helhet läsas under bilagor i Utredning kring omfördelning i 
räddningstjänstorganisationen, 2018-01-24, Västra Sörmlands Räddningstjänst (Ledningsgrupp). 

Vid resonemang gällande behovet av en given räddningsstyrka inom ett visst operationsområde så 
kan man inte enbart göra en bedömning utifrån sannolikheten (frekvensen/antal larm) man måste 
även titta på konsekvensen. Exempelvis så kan en brand på ett äldreboende med en snabb åtgärd 
förhindra något som annars kan bli en katastrof.  Här kan vidare behovet av ytterligare resurser med 
lokalanknytning vara av avsevärd vikt vid en insats. (Katastrofprincipen) (Beakta insatstider se kapitel 
5 s.9 allmänna råd om kommunal räddningstjänstplan). 

Gällande Fri inrycknings larmfrekvens, deltagande vid larm, så är det tidskrävande att ta fram en 
exakt redovisning av när och var man deltagit. Här har en begränsad statistik valts ut genom att göra 
jämförelser med antal larm i Björkvik under 2018 med antalet RiB-inryckningar som inte var FIP. 
Totalt antal RiB-inryckningar var 120, av dessa utgörs 39 av FIP och resterande av Fri inryckning (81 
stycken). Man kan inte anta en jämn fördelning av personer då tid på dygnet, dag i veckan och del av 
året påverkar antalet tillgängliga personer. Men för att ha ett jämförelsetal så antas ändå jämn 
fördelning vilket ger att man statistiskt sett har 2 personer med Fri inryckning per larm. 

Man ska vara medveten om att den personal som arbetar som FIP också deltar som personal med Fri 
inryckning. Frekvensen som dessa deltar får generellt ses som relativt hög. Återigen antaget en jämn 
fördelning så deltar dessa vid ca 50 procent av alla larm antingen som FIP eller som Fri inryckning. 
Det ger att man som FIP får en naturlig övning genom att delta vid fler larm än vad som hade varit 
fallet utan fri inryckning.  

Innan beslut om att avveckla de befintliga stationer som finns inom en räddningstjänst fattas bör en 
alarmeringsplan framtas där det tydligt framgår på vilka platser och i vilken omfattning det skall 
finnas särskilda möjligheter för ingående alarmering. Ytterstationerna kan vara viktiga för att ha en 
punkt där man kan larma i vissa fall då exempelvis telefonnätet ligger nere. (Se kapitel 13.2 s.14 i 
allmänna råd om kommunal räddningstjänstplan) 

Brandstationer är trygghetsskapande för mindre samhällen. Räddningstjänsten skapar inte bara 
trygghet genom funktionen och servicen man bidrar med som skapar faktisk trygghet utan symbolen 
som en brandstation är skapar en högre upplevd trygghet. Det är en av de problem som dagens 
samhälle har att beakta, känslan av otrygghet. Det är inte så att våra samhällen har blivit mer osäkra 
under de senaste 50 åren utan det är människors upplevda trygghet som har minskat. (Beakta 
psykologisk effekt). 
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Civilt försvar 
Ytterstationerna kan/bör och kommer sannolikt även utgöra mobiliseringsplatser vid höjd beredskap 
då man kan ha behov av att sprida organisationen för att få en redundans i färdvägar och att undvika 
att hela organisationen enkelt kan slås ut. Detta resonemang är vidare även giltigt vid krislägen där 
exempelvis vägarnas framkomlighet är begränsad (stora snöfall, storm med fallna träd, 
översvämning, skogsbrand) och räddningsstyrkor behöver välja andra vägar vid insats.  

Enligt Försvarsberedningens rapport Motståndskraft (Ds 2017:66) skall det civila försvaret planera för 
tre månader med allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet och under del av tiden 
krigshandlingar på svenskt territorium. 

”Försvarsberedningen anser mot bakgrund av detta att det militära och det civila försvaret inom 
ramen för ett sammanhållet totalförsvar ska planera för att under minst tre månader kunna möta 
och hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde som leder till allvarliga 
konsekvenser för samhällets funktionalitet. Det inbegriper gråzonsproblematik, t.ex. i inledningen till 
ett väpnat angrepp eller i hanteringen av en efterkrigssituation. Under del av tiden och inom ramen 
för de tre månaderna ska det planeras för att riket är i krig och att krigshandlingar pågår på svenskt 
territorium med både perioder av högintensiva strider och perioder med något lägre stridsintensitet. 
Under de tre månaderna ska det förutsättas att det råder höjd beredskap och att logistikflödena med 
omvärlden har begränsningar utan att för den skull helt ha brutits.” (s.76) 

Analys och kommentarer 
Analysens avsikt blir att försöka värdera konsekvensen av nedskärningar inom Fri inrycknings 
personal, stationsbyggnader med utrustning samt de fordon som finns placerade inom 
operationsområde Björkvik och Julita  

Likvärdigt skydd 
Den största och viktigaste frågan från VSRs perspektiv är huruvida ett likvärdigt skydd kan 
upprätthållas för de som är boende eller bedriver verksamheter inom operationsområde Julita och 
Björkvik. Här väljer utföraren av analysen att göra en jämförelse med befintlig organisation. 
Bedömningen görs alltså endast jämförande mellan befintlig organisation med fri inryckning och en 
där fri inryckning, fordon och stationer har avvecklats. Därmed är det inte sagt att den nuvarande 
organisationen uppfyller att ha ett likvärdigt skydd mot olyckor inom hela VSRs verksamhetsområde, 
bara att det inte bedöms.  

Ur perspektivet likvärdigt skydds så finns det ett antal frågeställningar som bör belysas 

Sannolikhet för deltagande 
Med tanke på den deltagande frekvens som uppvisas så måste bedömningen vara att även om man 
inte kan vara säker på fri inrycknings personals deltagande så är den statistiskt sannolikt. Det är 
troligt att det kommer minst en person, och oftast fler än så, på ett larm. Det visar på att en 
konsekvens av neddragningar är att man förlorar cirka två personalresurser per larm. 

Kommer förmågan till en första snabbt skadeavhjälpande insats påverkas?  
Här så kommer organisationen för FIP att vara oförändrad och därmed behåller verksamheten sin 
förmåga till en snabb insats med avsikt att bryta det negativa händelseförloppet. Det finns inget i 
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statistiken eller de inhämtade kommentarerna som visar på att fri inryckning har varit del av dessa 
snabba åtgärder varför det får antas att det här inte blir någon reell skillnad.  

Kommer förmågan att genomföra räddningsinsats påverkas i övrigt?  
Under den första tiden av förloppet, innan heltidstyrkan från Katrineholm kommer till platsen så 
finns det i nuläget möjlighet för FIP att få förstärkning i form av personal med fri inryckning. Detta 
kan ge stor effekt för exempelvis IVPA som är en ansträngande hantering för en ensam person. Det 
är en avsevärd effekt att kunna byta person som gör kompressioner. Här kan man identifiera en 
kraftig försämring i möjligheterna för utförande utan tillgång till personalen för fri inryckning om man 
antar att de normalt kommer på larmet. Här bör förbundet föra ett resonemang med Region 
Södermanland innan dess att en förändring i organisation genomförs. Möjligen kan effekten av färre 
personal minskas med annan utrustning, ex för automatisk komprimering.  

När det gäller andra typer av larm så som brand i byggnad eller trafikolycka så är det svårare att se 
samma omedelbara resultat av tillkommande personal inom den angivna tidsrymden. Den generella 
tiden för uppstart av insats påverkas av att man har relativt få insatser under året, begränsad 
övningstid och att räddningsarbete inte är personalens huvudsakliga arbete. Det gör att insatsen blir 
långsammare och dess effekt begränsad. Det ger i sin tur att det är svårare att visa på en märkbar 
effekt innan dess att ytterligare förstärkning anländer till platsen. Slutsatsen är att det sannolikt finns 
en negativ effekt av att det inte finns tillgång till fri inryckning men att den inte kan påvisas. Vidare så 
får man anta att effekten därför är begränsad.  

Effekten av fri inryckning efter att ytterligare förstärkning från Katrineholm heltid har anlänt bedöms 
generellt bero på händelsens omfattning och hur stort behovet av personal är. Det kan identifieras 
att vid större händelser, där många personer behövs, så som skogsbrand, större byggnadsbrand, 
industribrand, trafikolycka med flera fordon och skadade så är det en signifikant effekt av att ha 
tillgång till mer personal. När man berör sådana händelser och tidsaspekter så finns det dock andra 
möjligheter till åtgärd. Sätts det till exempel i system att larma ytterligare styrkor från Flen eller 
RTÖG så skulle effekten av att ta bort fri inryckning minska avsevärt för detta fall.  

Övriga effekter för insatsorganisationen 
Det bedöms att en påverkan på organisationen kan uppstå som effekt av neddragning vid längre 
bevakningsuppdrag då man riskerar att använda befintlig (RiB och heltids) personal i högre 
utsträckning och därigenom skapa en utmattning i organisationen. Detta underbyggt av 
Länsstyrelsens analys där man anger att VSR redan har en svag organisation gällande personella 
resurser. Här kan man göra avtal med privata företag om bevakning men det kommer ge en sämre 
utrustad och kunnig personal vid sådana uppdrag. Avtal och utbildningsinsatser finns redan med 
hemvärnet och vissa frivilliga organisationer men dessa bedöms inte ersätta att ha mer, egen, 
utbildad personal.  

Här skall också beaktas att VSR hade en ytterst begränsad förmåga att under 2018 års skogsbränder 
sända stödjande personal till någon av eldhärdarna utan avslog begäran av stöd vid flera tillfällen. 
Undantaget var personal från frivilligkåren i Björkvik som deltog vid en av insatserna. Det här 
förhållandet hade varit förståeligt om vi hade haft en belastad situation inom VSRs 
operationsområde eller inom närliggande räddningstjänsters operationsområde. Men för VSR var 
sommaren 2018 relativt stillsam och endast en större insats skedde. Att en räddningstjänst är så 
dimensionerad att den inte kan vara behjälplig vid ett läge av nationell kris måste ses som att man 
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ytterst begränsat kan delta i att upprätthålla sin del i inom civilt försvar, krisberedskap och höjd 
beredskap. Här har sedan dess ett samverkansavtal för RTÖG och RäddSam-F arbetats fram och man 
kan förvänta sig ett bättre resultat vid ett kommande krisläge. Det är dock ännu oprövat så 
ytterligare slutledningar är svåra att dra.  

Eftersom statistiken visar på hög närvarandegrad vid larm av personal med fri inryckning så 
bedöms inte organisationen med fri inryckning och utan fri inryckning vara likvärdiga. Den bedöms 
vidare inte ge ett likvärdigt skydd mot olyckor när det gäller IVPA händelser.  

I övriga händelser så kan man se/anta en viss negativ effekt men inte av sådan dignitet att 
likvärdigt skydd inte uppnås. 

När det gäller generell beredskap och långvarig bärighet i organisationen så kommer en 
nedskärning få en markant effekt. Denna effekt kan dock motverkas genom avtal och stöd från 
andra räddningstjänster/organisationer.  

Förmågan att, med personal eller annan utrustning, stödja andra kommuner, räddningstjänster 
eller nationella intressen minskas ytterligare och kan inte ersättas i kommunen. Kan möjligen 
ersättas genom samverkan.  

Ekonomi 
Kostnaderna minskar något men det finns dolda utgiftsposter som kommer behöva adresseras vid en 
avveckling. Den huvudsakliga utgiftsposten som minskas i befintlig budget blir personalavgifter på 
cirka 345 000 kronor. Vidare så förutsätter den näst största budgetposten om 145 000 kronor att 
byggnaderna kan avyttras, vilket inte är säkert. Det innebär att om de kvarstår i vår ägo så har vi en 
utgiftspost för byggnader som inte nyttjas. Den totala minskningen av budgeterade utgiftsposter 
beräknas till 565 000 kronor om året och ytterligare 254 000 totalt i minskade avskrivningskostnader 
över tid.  

I denna budgetanalys så saknas analys av tillkommande kostnader som beror av ändring i 
verksamhetens struktur. Här kan inte eventuella kostnader bedömas rakt av men det är inte 
sannolikt att de löpande kostnaderna är av större art.  

• Löpande kostnader skulle kunna utgöras av en mindre hyreskostnad för att ha extra larmställ 
hänga i ett förråd eller hemma hos RiB-personalen, extra lönekostnad för att FIP bytet sker 
inne på huvudstationen (där man då även har utrustningen i så fall) eller liknande händelser.  

• Ej löpande men återkommande kostnader som kan antas vara högre än nuläget är 
exempelvis utbildningskostnader för FIP-personal. Frånvaron av tidigare erfarenhet som 
räddningspersonal skulle ge upphov till ett behov av längre utbildningstid och bredvid gång 
för att säkerställa deras kompetens och arbetsgivaransvaret hos VSR.  
Andra kostnader som är återkommande och sannolikt kommer vara större än nuläget är 
kostnader för extrainsatt personal vid efterbevakning, restvärde, skogsbränder, stöd till 
annan räddningstjänst med mera. Här får man dock tillbaka hela eller delar av 
utgiftsposterna via statligt stöd eller kostnadstäckning från annan kommun/försäkringsbolag 
så det är osäkert vilka belopp som berörs.  
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• Enstaka engångskostnader som uppförandet av ytterligare varmgarage för reservfordon kan 
tänkas tillkomma och då kommer en sådan kostnad ge upphov till avskrivningar. Här finns 
det risk att belopp motsvarande delar av den beräknade budgetvinsten, hela budgetvinsten 
eller till och med ett större belopp än beräknad budget vinst kan komma att tillföras som 
kostnader. 
 
Ersättande av mast för larmning till sökare eller radiokommunikation kan komma att bli 
nödvändig om befintliga master på ytterstationer avyttras. Kostnaden för detta är ej klarlagd. 
Det är ej heller klarlagt om det finns andra metoder för kommunikation som helt kan ersätta 
befintliga sökare. 

Sammantaget så finns det en risk att neddragningen inte ger avsedd effekt utan att den endast ger 
en mindre del av den väntade minskningen av budgeterade utgifter. Det bedöms dock att en effekt 
kommer att uppnås primärt på grund av de minskade lönekostnaderna och att den är bestående.  

Övriga effekter 
När det gäller effekter på moral och intresse av att vara en del av räddningstjänsten så är det inte ett 
värde som kan kvantifieras eller statistiskt värderas. Att det är sannolikt att en avyttring av personal 
ger moraliska konsekvenser i organisationen måste antas. Att det vidare är troligt att en sådan 
avyttring av personal kommer ge konsekvenser för rekrytering i dessa operationsområden i närtid får 
också antas. Långsiktigt så bedömer författaren inte att konsekvensen av själva nedskärning bör vara 
ihållande i sig. Dock kommer en minskad närvaro på orterna ge mindre relationer och kunskap om de 
yttre operationsområdena. Det ger sannolikt också en ökad svårighet i att rekrytera personal 
eftersom man inte längre har lika många kontakter på plats i samhällena.   

Huruvida eventuella minskningar i resurser kan ge till upphov att delar av de nuvarande FIP-anställda 
väljer att avsluta sin tjänstgöring kan inte värderas men är sannolikt någon som verksamheten måste 
anta kan ske. Här behöves en tydlighet från beslutfattande instanser så att organisationen har tydliga 
direktiv gällande åtgärder i fall att FIP-personal saknas.  

- När och till vilken omfattning måste FIP personal ersättas om de saknas? Enligt nuvarande 
organisation så behöver inte FIP personal ersättas på annat sätt än att en ny RiB personal går 
in i rollen om möjligt. Om inte så kan ske så ställs passet obemannat och en avvikelse skrivs. 
Närmaste räddningsenhet blir då Katrineholm heltid.  

- Under hur lång tid accepteras detta förfarande? Om inte FIP-enheter ersätts, särskilt inte om 
det fortgår under längre tid, så måste behovet ifrågasättas. För hur lång sammanhängande 
tid och i vilken upprepad utsträckning tillåts FIP ej vara besatt i Björkvik/Julita.  

- Om man inte kan ersätta FIP personalen med RiB ska man då välja heltidspersonal med 
placering inom operationsområdet? 
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Gällande befolkningen i Björkvik och Julita så kommer man troligen inte se någon faktisk skillnad i 
deras säkerhet, under förutsättning att FIP-personal fortsatt finns att tillgå och att det inte är större 
kris-/krigsläge. Det som kan komma att skadas är känslan av trygghet när en plats som 
brandstationen försvinner. Det kan sannolikt antas att det finns ett symbolvärde i samhället gällande 
en så tydlig samhällsresurs. Vidare så är samhällena så små att sannolikheten att man känner någon 
person som påverkas direkt eller har en närstående som påverkas direkt får ses som ganska hög.  

Generellt så får en känslomässig effekt anses trolig, både hos personal och allmänhet, och att detta 
sannolikt ger en negativ effekt på rekryteringsmöjligheterna i dessa samhällen.  

Det är av stor vikt att beslut om hur VSR skall agera vid ej tillsatta FIP pass tas på förhand så att 
organisationen är redo för denna eventualitet.  

 

När det gäller organisationens förmåga att agera inom civilt försvar, höjd beredskap eller större kris 
så är det ännu inte tillfullo klarlagt vad direktionen och genom dem kommunerna förväntar sig av 
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.  I uppdraget till VSR så finns ansvar för kapitel 8 i Lagen 
om skydd mot olyckor medtaget men på vilket sätt det skall utföras är ej redogjort för. Vidare så 
finns det inte resurser avsatta för detta inom organisationen. Med det som bakgrund så är det svårt 
att ge ett svar på huruvida en effekt av nedskärningar av den operativa styrkan blir stor eller liten då 
det inte är klart vad som skall uppnås. Generellt kan man säga att organisationen minskar sin 
förmåga att agera oberoende på flera ställen inom sitt operativa område genom att minska den 
lokala bemanningen. Man förlorar också ett antal baspunkter för utrustning och uppsamling samt 
möjligheten att använda dem som kommunikationsrelä. Gällande kris- och krigsberedskap så kan det 
finnas ett misstag i att resonera runt räddningstjänsten som en ”vanlig” förvaltning då den i sin 
utformning och sitt skapande är en försvarsorganisation. Det är en organisation med sina rötter i 
försvaret med uniformerad personal och militär struktur. Den är utformad med en avsikt att fungera 
och stötta, inte bara sig själv utan också samhället som helhet, även vid en större krishändelse eller 
krigsutbrott.  

Organisationen bedöms i nuläget få stora svårigheter med att fungera effektivt under större kriser 
eller höjd beredskap då strukturer och personalresurser för detta saknas. Att minska den 
operationella styrkan gällande personal, utrustning, fordon eller byggnader ger en negativ effekt 
som inte kan värderas.  
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Slutsatser 
Oavsett var man gör en neddragning i en organisation så kommer det ge en effekt. Det är sällan en 
sådan effekt är positiv. Generellt så är VSR en relativt liten organisation som är känslig för bortfall av 
personal och/eller resurser. Det innebär att oavsett var eller på vilket sätt en neddragning drabbar 
verksamheten så måste man vänta sig negativa konsekvenser. I det här fallet så gäller det att se om 
de konsekvenser som sker faller inom ramverket för vad som är legalt, rimligt eller bara oönskat. 

Det är tydligt att en neddragning av verksamhetens operationella personal, resurs, fordon eller 
byggnader kommer ha en negativ effekt. Dock kommer inte effekten påverka Likvärdigt skydd i sådan 
omfattning att det finns förhinder att den genomförs. Generellt så kan det därför sägas att 
neddragningarna som föreslås är rimliga i sitt genomförande. Detta kan ifrågasättas gällande IVPA 
larm men här skall påtalas att dessa tillhör Regionen och faller under deras ansvarsområde. 
Räddningstjänsten är enbart en utökad resurs som åker på dessa larm i mån av tid och möjlighet. För 
att säkerställa att effekten av nedskärningar inte blir orimlig bör ett resonemang föras gällande 
larmstrukturer vid större händelser eller befarade större händelser. Här kan det finnas ett behov av 
ändrade larmstrukturer så att begäran om extra resurser sker tidigare än vad som varit praxis. Det är 
ej klarlagt om behovet finns efter sammangång med RTÖG då inga större händelser skett och 
larmplanen ännu är oprövad. 

När det gäller psykologiska och moraliska effekter så får man förutsätta att de kommer att 
uppkomma och agera därefter. Det ses inte som ett hinder från att genomföra de neddragningar som 
föreslås. Dock måste man som organisation vara redo att hantera de väntade effekter som kan 
uppstå med en tydlig och klargjord åtgärdsplan. Vidare så är det rimligt att en kommunikationsplan 
tas fram för att tydligt kommunicera, till politisk ledning, allmänhet och andra aktörer, varför 
åtgärderna genomförs och vad de väntade konsekvenserna är.  
 
Då det inte finns en plan för hantering av höjd beredskap eller större kriser inom kommunerna så är 
det svårt att värdera konsekvensen av den föreslagna neddragningen. I nuläget så är inte 
räddningsstationerna avsedda eller utrustade för att vara larmpunkter eller trygghetspunkter. De har 
vidare inget etablerat syfte i kommunernas kris eller beredskapsplaner, inte heller har de en sådan 
tydliggjord funktion i direktionens uppdrag. Att det kommer ske en negativ effekt på 
räddningstjänstens förmåga att agera är tydligt men det går inte att visa på att den är av sådan vikt 
att den hindrar genomförandet av föreslagna åtgärder.  

  

Det blir därmed författarens bedömning att även om det inte är en önskvärd åtgärd att genomföra 
så är det möjligt att genomföra en avveckling av ytterstationerna Björkvik och Julita där personal 
med fri inryckning friställs, byggnaderna säljs, och den utrustning som finns placerad där avyttras. 
Vidare kan fordon som inte är nödvändiga resurser avyttras och de nödvändiga resurserna (större 
båt och släckbil 2310) omlokaliseras till huvudstationen. Detta kan genomföras utan vad som 
bedöms som orimliga konsekvenser för organisationen och/eller allmänheten.  
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Bilaga 1 – Larm statistik för ytterstationer 
 

RiB i Björkvik 

39 larm 2018 

Typ  Antal  Personal 

Trafikolycka  8 

Aut.larm  8 

Övrigt  7 

Brand ute  6 

Drunkning   2 

Brand i byggnad 2 

Röklukt  2  

Sjukdomsfall  2  

Soteld  2 

Skogsbrand  1 

 

7 larm 2019-01-01 till 2019-05-16 

Trafikolycka  2 

Aut.larm  2 

Hjärtstopp  1 

Brand i byggnad 1 

Övrigt  1 
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RiB i Julita 

35 larm 2018 

Typ  Antal  Personal 

Aut.larm  12 

Brand ute  9 

Övrigt  4 

Trafikolycka  3 

Skogsbrand  2 

Soteld  1 

Hjärtstopp  1 

Brand i byggnad 1 

Vattenskada  1 

Sjukdomsfall  1 

 

13 larm 2019-01-01 till 2019-05-16 

Brand i byggnad 5  

Trafikolycka  2 

Utsläpp  1 

Aut.larm  1 

Brand ute  1 

Övrigt  1 

Hjärtstopp  1 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 27   Dnr 2019/50:1 
   
 
Budget 2020 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att anta budgetförslaget. 
 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2019 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från 
medlemskommunerna om budgetförutsättningarna inför 2020. VSR presenterade 
sina behov inför 2020 för medlemskommunerna. Medlemskommunerna 
redovisade sedan ökningen av rambudget för kommande år, vilket ger en ökning 
med 1 000 tkr av kommunbidraget. VSR är väl medvetna om det ekonomiska 
läget som medlemskommunerna befinner sig i, dock innebär den beslutade 
ramökningen i praktiken en besparing, vilket innebär att VSR behöver se över sin 
verksamhet för att kunna presentera en budget i balans inför 2020. Förslag har 
tagits fram att minska verksamheten med en person och budgetförslaget är lagt 
utifrån förutsättningarna att det förslaget beslutas av Direktionen. Budgetförslaget 
kan därmed komma att revideras utifrån kommande beslut i Direktionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Budget VSR 2020 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 
  



Budgetförslag VSR 2020 UTKAST 
 
Ansvar 

Årsbudget 
2019  Förslag 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Direktion och ledning 30 857 30 954 30 954 30 954 
Funktion administration -8 546 -8 923 -8 923 -8 923 
Funktion räddning -22 206 -22 583 -22 583 -22 583 
Funktion förebyggande -101 555 555 555 
Resultat 4 4 4 4 
 

Extern utbildning hopslaget med funktion förebyggande ökade intäkter av det. 
 
          
Summa intäkter 44 806 46 168 46 168 46 168 
Summa kostnader -44 802 -46 164 -46 164 -46 164 
Resultat 4 4 4 4 

     
          
Investeringar Enligt plan -1 481 -1 180 -5 750 
Avskrivningar   2 500 2 500 2 500 
Förändring rörelsekapital  1 019 1 320 -3 250 

     
     
Fördelning kommunbidrag 2018-11-01       
Katrineholm, antal invånare 34 425 33 135 33 135 33 135 
Vingåker, antal invånare 9 132 8 790 8 790 8 790 

 43 557 41 925 41 925 41 925 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 28   Dnr 2019/51:1 
   
 
Delårsrapport 2019 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta delårsrapporten och lämna den vidare till 
medlemskommunerna.   
 
Beskrivning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 
2019 t o m 31 augusti 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 
_____ 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 

 
 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 

VSR UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅTTA MÅNADER 
 
Från och med januari 2019 trädde en mindre förändring av organisationen i kraft. Den innebar 
en reducering av en funktionschef till förmån för ett yttre befäl. Ansvar och chefskap för 
funktion utbildning och information har fördelats mellan funktion förebyggande och funktion 
verksamhetsstöd.  

Den första april 2019 trädde en samverkan kring bakre och högre ledning i kraft tillsammans 
med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta med syfte att ytterligare stärka vår 
beredskap och skapa en uthållig organisation. Utvärdering av densamma har visat positiva 
erfarenheter. Sommaren i övrigt har varit relativt lugn rent operativt med något färre larm än 
genomsnittlig period tidigare år.  

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 
ramarna inför 2020. Något som föranlett ett påbörjat arbete där verksamheten tillsammans med 
politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för 
att kunna presentera en budget i balans inför 2020. Arbetet fortskrider under senare delen av 
2019.     

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott 
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!  

 

 
  

                                         

Anette Lundin                         Håkan Persson 
Förbundschef                         Ordförande Direktionen 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL  
 

     
 
Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
 
  
EKONOMISKA MÅL 

 
Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

Målet uppnått 

 
Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Utvärdering sker vid årets slut  

 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett positivt resultat efter årets första åtta månader, 
därmed anses målet uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. 

VERKSAMHETSMÅL 

Målen gäller från 1 januari 2016 till och med 2019. Utifrån dessa har Direktionen formulerat 
sin vilja, vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av 
medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.  

 
1. Verksamhetsmål  Status 

 VSR har 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. 

 

 

Åtgärder  
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta 
utifrån VSRs förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande 
åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, bemanning, utrustning samt 
fordon.  

 

 

VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera 
pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

            
OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019. 

 
 
2. Verksamhetsmål  Status 
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att 
medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara 
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i 
centrum. 

 
 

 

Åtgärder  
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök  

 

VSR har deltagit på flera arrangemang på flera orter inom förbundet. Bland annat 
nationaldagsfirande, gatufester, hembygdsdagar med mera. Syftet med dessa är att utbilda, 
informera och träffa VSRs medborgare. 

Vi bedömer att målet är delvis uppnått då antal tillsyner ej nått upp till målvärdet för perioden. 
Detta arbete redovisas i följande tabeller: 

                                                                                                                      
OBS! Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug. 

 
  



 
 

 
 

6 
 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

3. Verksamhetsmål  Status 
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, ska minska över tid.  

 

 
Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 

 

 
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 
att nå måluppfyllnad.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. 
Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. Redovisning sker i följande 
tabeller:

 

          
          Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug.  

 
 

 
4. Verksamhetsmål  Status 
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. 

 

 

Åtgärder  
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra 
Götaland. 

 

 
Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning startade 
2019-04-01. Detta samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en 
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. VSR ingår också i ett 
samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län.  Syftet är 
att ha en struktur för samverkan mellan länen vid stora händelser.
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
5. Verksamhetsmål  Status 
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska 
kontinuerligt öka.  

 

 

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.   

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand- 
och sjukvårdsutbildningar.  Redovisning sker i följande två tabeller: 

      
OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019. 

 
6. Verksamhetsmål  Status 
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. 

 

 

Åtgärder  
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 
befintliga avtal med andra räddningstjänster. 

 

 
Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. 
Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på 
brandbilarna. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Resultatet för perioden blev 95,4 %.   

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 95,4 % bör anses som ett bra resultat. 
Redovisning sker i följande tabell: 

 
                                         OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019 (0 st.) 
                                         Feb: Två händelser, på det ena larmet var det dubbellarm samt halt väglag.  
                                         På det andra var det felaktig adress. Juli: Djurlivräddning 
 
 
7. Verksamhetsmål  Status 
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 
LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 
 

Åtgärder  
Personalen rapporterar detta vid olyckor.  

 
 

Periodens resultat blev 36 %. Vilket vi anser är lite lågt, en åtgärd blir att påminna personalen 
om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i 
händelserapporterna. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande 
tabell: 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

FUNKTION FÖREBYGGANDE 
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Arbete med flytt till ny station och arbete i anslutning till detta har genomförts. 
En medarbetare har fortsatt deltagit vid två möten i Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps (MSB) expertgrupp för Lagen om brandfarliga- och explosiva varor (LBE). Arbete 
med utveckling av funktionens arbete inom området med farliga ämnen och verksamheter har 
påbörjats och första resultatet är en ny blankett och information för olycks- och 
tillbudsrapportering vid olyckor där farliga ämnen varit involverade. 
 
Utöver lagen om skydd mot olyckor (LSO)/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 23 
stycken remisser från andra myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen, 
lagändringar med mera är utvecklande och inspirerande. Funktionen har ett bra samarbete med 
Vingåkers- och Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, 
bygglov (bygglovsremisser har fortsatt öka och har redan nått samma värde som hela 
föregående år) serveringstillstånd med mera. Polismyndigheten begär yttrande av 
räddningstjänsten vid ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR 
har besvarat 39 sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av 
polisen vid olika typer av bränder, utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om 
räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. VSR har besvarat 3 stycken förfrågningar 
från polismyndigheten.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Utfallet ligger under planerat utfall för januari – augusti. Men funktionens arbete fungerar bra 
och flyter på som planerat nu och kommer under hösten att prioritera LSO och LBE-tillsyner 
framför andra uppdrag.  VSR ska undersöka om det går att ändra i dokumentations-förfarandet 
efter genomförd tillsyn. Målet med detta är att dokumentationen fortfarande ska vara rättssäker 
men med mindre text. Vad detta kommer att ha för effekt får vi be att få återkomma om. 
 
Målet med att utbilda några brandmän till tillsynsförrättare (för att avlasta funktionen) har dragit 
ut på tiden, glädjande är dock att en av de brandmän som utbildats till tillsynsförrättare har 
slutfört sin utbildning och har genomfört sina första egna tillsyner.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
 
Här medverkar funktionen på ett slutsamråd, bild tagen av Filip Lindvall. 

  



 
 

 
 

12 
 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Nyckeltal 

Nyckeltalen presenteras i tabellform som vanligt.  Glädjande är att sotningsförelägganden 
minskar, förra året var siffran 216, vid augusti månads utgång i år är den siffran 172 stycken. 
Under perioden mars – juni fick funktionen tillgång till en person som hjälpte till att skicka ut 
påminnelsebrev till kunder som har fått sotningsförelägganden och som inte rapporterat in att 
bristerna är åtgärdade. 571 påminnelsebrev skickades ut under denna period, detta resulterade 
i att 464 gamla förelägganden har kunnat stängas då kunder har återkopplat till VSR att bristerna 
är åtgärdade (inget nyckeltal).  
 

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/
helår 

Seveso tillsyn  1  1  
 

100 
LSO tillsyn 14 2  16 
LBE tillsyn 3   3 
Samplanerad tillsyn 2   2 
Annan tillsyn 1 2  3 
Tillstånd Explosiv 4 1  5  
Tillstånd Brandfarlig 6   6  
Brfv./Explv. Övrigt 5   5  
Sakkunnigutlåtande 3   3 6 
Remiss 
Serveringstillstånd 

8 2  10 20 

Remiss Trafikverket 1   1  
2 Remiss MSB   2 2 

Remiss Länsstyrelsen   2 2 
Remiss övrigt 2   2  
Remiss Detaljplan 2 1  3  

20 Övriga Planärenden   1 1 
Remiss Offentlig 
tillställning 

6 1  7  

Föreläggande Sotning 146 26  172  
500 Byte av Sotare 2 1  3 

Bygglovsremiss 18 7  25 40 
Remiss Allmän 
sammankomst 

2 1  3  

Summa ärenden:    109 688 
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EXTERN UTBILDNING/INFORMATION 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Flytten till den nya brandstationen har inneburit en enorm skillnad för vår 
utbildningsverksamhet. Vi har nu våra utbildningslokaler precis bredvid stationen vilket ökar 
tillgängligheten och sammanhållningen för VSRs olika verksamheter. Vi är inte längre 
uppdelade mellan utbildningscentret Flamman och stationen utan allt ligger på samma plats och 
vi kan enkelt hjälpas åt med olika utbildningsinsatser. 

Vi har haft många lyckade utbildningsinsatser inom första hjälpen, krisledning och brand. Det 
är ett fortsatt fokus på kvalitetsutveckling genom bland annat att utvärdera kurser, uppdatering 
av material och att ha utbildningsmaterialet i ordning. Vi deltog för första gången på senior-
galan där vi mötte över 600 glada pensionärer som bjöds på kaffe och tårta med underhållning. 
Äldre är en viktig målgrupp när det gäller brandskydd. 

Det har hänt mycket inne i våra utbildningslokaler under sommaren. Bland annat har vi skapat 
möjlighet till att ha en stor samlingssal genom att ha en vikvägg mellan två av våra lektionssalar. 
Köket har blivit betydligt större vilket verkligen behövdes. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Fortsatt arbete framöver är att försöka få till ett avtal med kommunerna kring 
säkerhetsutbildning vilket skulle underlätta för vår planering och bemanning. VSR kommer att 
bistå Katrineholms kommun med kompetens inom krisberedskap och andra trygghets- och 
säkerhetsområden. 

Arbete med totalförsvar kommer att påverka VSR och kan leda till ökade utbildningsinsatser i 
och med krisövningar. 

För våra brandutbildningar har nya så kallade brandgivare blivit ett verkligt lyft vid 
brandutbildning. De kräver ingen ström mer en ett litet batteri vilket gör att man kan ställa dem 
var man vill och man kan med olika moduler träna på släckning på till exempel en dataskärm 
eller en soptunna. 

De stora vinsterna ur arbetsmiljösynpunkt är ny utrustning vid brandutbildning som innebär 
minskad vikt att bära för instruktörerna.  Det har även blivit ett minskat bilåkande när vi håller 
kurser på Flamman då vi redan är på plats. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen 
och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring.  
 

Nyckeltal  Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug  
Jan-
aug 
2019 

 
Jan- 
aug 
2018 

Brandskyddsutbildningar 
       

   
Antal brandutbildningar 2 12 12 29 31 11 0 1 86 89 
Antal brandutbildade 
skolelever 

0 150 203 713 288 0 0 0 1204 790 

Äldre över 65          6 
Antal brandutbildade från 
landsbygden 

 
10 

 
150 

 
58 

 
315 

 
289 

 
71 

 
0 

 
1 

744 278 

Totalt antal brandutbildade 30 201 259 1021 960 183 0 5 2458 1594 
Trafikutbildningar           
Antal Trafikutbildningar 0 0 0 1 3 0 0 0 4 21 
Antal trafikutbildade elever 0 0 0 400 450 0 0 0 850 923 
Äldre över 65 år          0 
Antal trafikutbildade från 
landsbygden 

 
0 

 
0 

 
0 

 
125 

 
142 

 
0 

 
0 

 
0 

267 199 

 
Totalt antal trafikutbildade 

 
0 

 
0 

 
0 

 
400 

 
450 

 
0 

 
0 

 
0 

850 923 

Sjukvårdsutbildningar           
Antal sjukvårdsutbildningar 7 7 10 11 26 1 0 0 62 42 
Antal sjukvårdsutbildade 
elever 

 
 

        0 

Antal sjukvårdsutbildade 
över 65 

         2 

Antal sjukvårdsutbildade, 
landsbygden 

 
15 

 
17 

 
34 

 
72 

 
198 

 
2 

 
0 

 
0 

 
321 

98 

Totalt antal 
sjukvårdsutbildade 

 
87 

 
69 

 
117 

 
107 

 
646 

 
13 

 
0 

 
0 

 
970 

376 

Övriga 
utbildning/information 

          

Antal övriga 
utb/informationstillfällen 

 
5 

 
5 
 

 
1 

 
0 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

15 9 

Antal övriga 
utb/informerade personer 

 
379 

 
229 

 
300 

 
0 

 
47 

 
0 

 
0 

 
0 

952 1201 

Antal informerade 
nyanlända 

24 52 130 0 26 22 0 0 254 149 

Övrig utbildning           
Antal utbildningar till 
kommunala verksamheter 

 
32 

 
51 

 
59 

 
216 

 
131 

 
107 

 
0 

 
0 

596 70 

Antal utbildade 
kommunanställda per 
månad (ej skolutbildningar) 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

14 

 
 

11 

 
 
7 

 
 
0 

 
 
0 

44 834 

Totalt antal 
utbildade/informerade 

 
496 

 
499 

 
576 

 
1528 

 
2103 

 
196 

 
0 

 
5 

5403 4243 
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FUNKTION RÄDDNING 
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Under våren har funktionen varit delaktiga i flytten till den nya stationen. Den nya stationen är 
helt anpassad efter verksamheten och innebär ett stort lyft för vårt arbete. Stationen är byggd 
med ett starkt fokus på personalens arbetsmiljö enligt konceptet ”friska brandmän” som 
minimerar räddningspersonalens risker att exponeras för cancerogena och andra farliga ämnen. 
En annan fördel är att vi nu har nära till vårt övningsfält ”Flamman” som är basen för vår interna 
övningsverksamhet, och där vi håller många av våra externa utbildningar. Stationens placering 
vid kringleden strax utanför Katrineholm ger goda förutsättningar för säkra utryckningar. Vi 
får flera möjliga vägar in till centrum samtidigt som närheten till de större genomfartsvägarna 
snabbt tar oss till larmhändelser i båda våra kommuner.  

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning startade 2019-04-01. Detta samarbete har ökat 
verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för 
medlemskommunernas invånare. Detta innebära att SOS larmar ut första enhet till 
larmadressen. Sedan tar Räddningscentralen (RC) i RTÖG över händelsen. På RC finns det ett 
inre befäl (IB) och en ledningsoperatör. Det finns också en insatschef (IC) som är knuten till 
det gemensamma ledningssystemet. De kommuner som är med i ledningssystemet är 
Norrköping, Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, Vingåker 
och Katrineholm. RC kommer att vara delaktiga i förbundets samtliga larm. Finns ett behov att 
stärka upp ledningen på skadeplats kan IC ansluta till platsen. De flesta händelser kommer 
VSRs egna arbetsledare och befäl kunna hantera med stöd av RC. VSR kommer också kunna 
ta del av RTÖGs resurser både material och personal. T.ex. kommer dykare, tankbilar m.m. 
larmas inom VSRs område. Räddningschef i beredskap (RCB) och Tjänsteman i beredskap 
(TIB) kommer att ske i samverkan med RTÖG. Vid den stora skogsbranden i Tjällmo (Motala) 
som varade under två veckor hjälpte VSR och samtliga samverkande kommuner till med 
personal.  

Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I 
Katrineholm deltog VSR bl a i firandet av nationaldagen i Stadsparken och Lyckliga Gatan.  

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP 
har larmats ut vid 23 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 33 larm till 23.  
Suicidlarmen var 12 stycken jämfört med 24 förra året under samma period. Trafikolyckorna 
fortsätter att ligga på en hög nivå, 92 larm jämfört med 112 larm under samma period 
föregående år. Larm om brand i byggnad 37 jämfört med 52 motsvarande period förra året. 
Brand ej i byggnad 39 jämfört med 57 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och 
brand i byggnad har minskat något under perioden. Vi anser dock att dessa olyckor är på en för 
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hög nivå och därför fortsätter VSR att prioritera dessa områden när det gäller det förebyggande 
arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök. 

En ny FIP-bil till Vingåker är under upphandling. Bilen kommer att vara utrustad med en 
skärsläckare. Att bekämpa brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och 
krav har ställts på att den gamla metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder 
som erbjuder en god arbetsmiljö för insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt 
brandgaser och bromsar upp brandförloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i byggnaden 
Bilen kommer att tas i drift under hösten. 

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal I 
Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar 
dessa i internkontrollen. VSR kommer att genomföra nödvändiga rekryteringar av RiB-personal 
under hösten. 

 
Övningstid 1/1–31/8 2019 Antal övningstillfällen Antal övade timmar 
Heltidsstyrkan 79 (95) 1 099 (1 340) 
RiB 83 (85) 1 768 (1 340) 
Summa 162 (180) 2 867 (2 680) 

 
 
 

Station Larm jan-aug 2019 Larm där stationen varit delaktig  Larm jan-aug 2018 
Katrineholm 312 409 373 
Vingåker 76 86 79 
Julita 20 24 31 
Björkvik 13 17 29 
Högsjö 12 42 10 
Summa 433  522 
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Nyckeltal  
Funktion Räddning 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-
aug 

 
2019 

 

Jan- 
aug 

 
2018 

 
Antal larm 

 
61 

 
46 

 
49 

 
59 

 
52 

 
54 

 
46 

 
66 

 
433 

 
522 

Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
1 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

12 

 
 

26 

Antal insatser där någon 
försökt hjälpa den/de 
drabbade innan 
räddningstjänsten anlänt 
larmadress. 

 
 
2 

20% 

 
 
4 

67% 

 
 
0 

 0% 

 
 
6 

46% 

 
 
5 

56% 

 
 
3 

23% 

 
 
2 

33% 

 
 
1 

20% 

 
 

23 
36% 

 
 

32 
45% 

Antal insatser som klassas 
räddningstjänst 

 
10 

 
6 

 
2 

 
13 

 
19 

 
13 

 
6 

 
5 

 
64 

 
71 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter insats 

 
8 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
2 

 
22 

 
22 

 Antal personer som 
omkommer i olyckor som 
klassas som räddningstjänst 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
2 

Antal personer som 
omhändertages på plats i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
5 

Antal personer som av 
transporteras i ambulans i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

 
 
3 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

16 

 
 

29 

 Antal övningstillfällen för 
operativ heltidspersonal 

 
8 

 
2 

 
14 

 
10 

 
11 

 
13 

 
11 

 
12 

 
79 

 
95 

Antal övningstillfällen för 
RiB personal 
(Deltidspersonal) 

 
8 

 
4 

 
16 

 
16 

 
12 

 
10 

 
10 

 
9 

 
83 

 
85 

Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 

 
79 

 
11 

 
228 

 
86 

 
116 

 
202 

 
175 

 
202 

 
1099 

 
1340 

Antal övningstimmar för RiB 
personal (Deltidspersonal) 

 
103 

 
54 

 
482 

 
516 

 
199 

 
118 

 
148 

 
148 

 
1768 

 
1340 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
1183 

 Tid (min) från larm till 
insatsstyrkan anlänt till 
larmadress vid insatser som 
klassas som 
räddningsinsats 

 
 

12,4 

 
 

12,7 

 
 

8,9 

 
 

9,8 

 
 

8,2 

 
 

9,45 

 
 

13,6 

 
 

4,6 

 
 

9,9 

 
 

9,8 
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INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER 
2019-01-21. Trafikolycka väg 55 vid Strångsjö. Kollision mellan personbil och lastbil. Mycket 
halt väglag efter att temperaturen sjunkit och lätt snöfall. Framförvarande trafik hade stoppat 
upp körfältet och då personbilen kommit ifatt stannade den bakom en lastbil. Lastbilen bakom 
personbilen uppmärksammar de framförvarande och försöker bromsa men hinner inte innan 
den når personbilen som efter kollisionen trycks in i framförvarande lastbil. Två personer 
färdades i personbilen varav en omkom. 

                                                          

 

2019-04-09. Brand i byggnad Stora Daviken. Stort bostadshus som brann ner till grunden. 
Styrkor från både Julita och Katrineholm var på plats. RTÖG var på stationen i Katrineholm 
för eventuella larm. Kraftig vind samt torrt i marken medförde att intilliggande fastigheter samt 
ytor krävde bevattning för att ej antändas. Gnistregn tvättades ned. 
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FUNKTION VERKSAMHETSSTÖD 
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Från och med januari har funktionen utökats med Fixar-tjänsten samt ansvar för servicegruppen 
i och med att organisationen minskats med en funktionschef och ansvaret fördelats på övriga.  

Under våren har funktionen bland annat arbetat med att komma iordning på nya brandstationen. 
Upphandling av möbler har varit funktionens ansvar och under våren har kompletteringar gjorts 
i form av exempelvis inköp av gardiner och andra tillbehör. Oavsett hur väl man planerar så är 
det saker som fattas när man väl är på plats. Vi har även haft en ergonom på besök som hjälpt 
samtlig dagtidspersonal att ställa in sina stolar och skärmar rätt. Det räcker inte att bara köpa 
bra möbler och hjälpmedel, de måste också hanteras och ställas in korrekt för att bidra till en 
bra arbetsmiljö. 

Att skapa ordning på kontorsmaterial och hitta rutiner för posthantering och liknande har varit 
en del av arbetet att komma på plats i nya lokaler. Även arkivhanteringen har fortsatt enligt plan 
och i och med flytten har vi bättre förutsättningar att sköta det enligt gällande lagstiftning. 
Planering och genomförande av invigning och öppet hus var även det en del av funktionens 
arbete i början av året. En rolig men dock tidskrävande uppgift, där resultatet var uppskattat av 
såväl inbjudna gäster, allmänhet och anställda. 

Arbete med budget 2020 har tagit mycket tid i anspråk då det beslutade medlemsbidraget i 
praktiken innebär en besparing för verksamheten. Åtgärdsförslag har kostnadsberäknats och 
presenterats för Arbetsutskottet för att sedan beslutas i Direktionen. I skrivande stund har beslut 
ännu inte fattats. 

Funktionens arbete med att själva sköta samtliga uppgifter som rör ekonomin fungerar bra, även 
om samarbetet med Vingåkers ekonomienhet till viss del kvarstår. Vi har hittat väl fungerande 
rutiner där vi kan assistera varandra inom funktionen och även semesterperioden fungerade bra.  
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp i internkontrollen 
för 2019. Funktionen granskar även sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 
Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så 
att det blir rätt framöver.  

Vår nya hemsida är publicerad och målet är att få den mer levande genom olika teman utifrån 
till exempel årstid. Funktionen har påbörjat en årsplan för såväl hemsida som övriga sociala 
medier som är tänkt att vara till hjälp för vad som bör och ska publiceras, till exempel 
information om att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kommer att ljuda samt 
påminnelser om att använda reflexer nu till hösten. 

Funktionen har tagit över visst ansvar för sotning från funktion förebyggande. Administratör 
registrerar alla inkommande sotningsförelägganden samt hanterar påminnelser samt åtgärdade 
förelägganden. 

Att funktionen tagit över bokningen för Fixar-tjänsten har fallit väl ut och frigjort tid för fler 
besök. Fixar-tjänsten har under våren deltagit i seniorgalan i Katrineholm tillsammans med 
representanter från funktion förebyggande. Fixar-tjänsten kommer under hösten att 
marknadsföras i samband med aktiviteter som vård- och omsorgskontoren i Katrineholm och 
Vingåker arrangerar i samband med Fallpreventionsveckan, som är en nationell kampanj på 
initiativ av Socialstyrelsen. En reklamfilm har spelats in som kommer att visas på bland annat 
vårdcentralerna i Katrineholm under denna vecka (vecka 40). Det ska bli spännande att se om 
det kommer att påverka antalet människor som önskar hjälp av Fixar-tjänsten. Utan ett 
säkerställt statistiskt underlag kan vi säga att det till största delen är kvinnor som nyttjar denna 
tjänst idag.  

Fixar Malte  Vingåker  
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 50 (48) 277 (266) 
Informationsträffar 1 (0) 2 (2) 
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Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR. 

 

I och med flytten till nya brandstationen har utrymme för servicegruppen lösts genom att ett av 
de större kontoren i utbildningslokalerna tagits i anspråk. Servicegruppen har funnits sig väl 
tillrätta i de nya lokalerna och är en stor tillgång för VSR. 

 

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR 
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MEDARBETARE 
Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds 
anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomförts på samtliga stationer. VSR har 
genomfört en medarbetarundersökning i form av pulsmätningar för medarbetare. Syftet är att 
underlätta ett förbättringsarbete, där viktiga områden som behöver bättring identifieras. 
 

Mångfaldsarbete 

VSR är medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar för en jämställd 
räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga 
och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. Nya brandstationen ger 
större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats. Under hösten kommer VSR att genomföra 
en prova på dag för kvinnor. Två personer kommer deltaga på en nätverksträff för kvinnor 
inom räddningstjänsten. Träffen äger rum i Piteå.   
 

Kompetensutveckling 

Tre personer deltog vid den årliga konferensen Brand 2019. Två personer har genomfört 
MSBs utbildning GRiB steg 1 (Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap). En 
person har genomfört MSBs räddningsledare B utbildning. 
 

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3–5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I 
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller 
vid de enskilda stationerna. 
 

Sjukfrånvaro Heltid RiB 
<29 år dagar, % 0 (0) 

0 (0) 
 

0 (0) 
0 (0) 

30–49 år dagar, % 36 (97) 
0,9 (2,3) 

 

7 (7) 
0,6 (0,6) 

50 <dagar, % 54 (83) 
4,5 (7,1) 

 

5 (30) 
0,8 (5,0) 

Totalt dagar, % 90 (180) 
1,5 (3,1) 

 

12 (37) 
0,6 (1,9) 

 
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 
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EKONOMISK REDOVISNING 
Periodens resultat 

 
DRIFTREDOVISNING, tkr Utfall Budget Avvikelse Budget Utfall 
  2019-08 2019-08 2019-08 2019 2018-08 
Intäkter           
Kommunbidrag 27 238 27 102 136 40 653 24 993 
Extern utbildning 635 933 -298 1 400 873 
Automatlarm 1 154 920 234 1 380 1 022 
Avtal Högsjö 367 247 120 371 359 
Avg tillstånd explosiva varor 62 93 -31 140 45 
Tillsyn 13 153 -140 230 38 
Fixar-Malte 151 201 -50 302 151 
Övriga intäkter 636 221 415 330 383 
Finansiella intäkter 0 0 0  0 0 
Summa intäkter 30 257 29 872 385 44 806 27 863 
Kostnader           

            
Driftskostnader 21 590 22 202 612 33 301 17 448 
Pensioner 125 1 091 967 1 637 638 
Arbetsgivaravgifter 4 053 4 897 844 7 346 3 596 
Arbetsmarknadsförsäkringar 5 7 2 10 11 
Avskrivningar 1 654 1 667 13 2 500 1 516 
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 499 5 -493 8 7 
Summa kostnader 27 925 29 869 1 944 44 802 23 217 
            
Årets resultat 2 332 3 2 329 4 4 647 

 
Intäkter från Högsjö borde periodiserats över hela året, inget överskott beräknas för helåret. 
Intäkter för automatlarm visar plus, det beror på att SOS Alarm har ändrat faktureringssätt, 
vilket gav ett plus i slutet av 2018 samt nu i början av 2019. Det kommer inte att vara så 
framöver. Intäkter för tillsyn och tillstånd visar på ett underskott vilket beror på att färre tillsyner 
än planerat har utförts. Under övriga intäkter finns bland annat betalning för personal som 
hjälpte till vid skogsbranden i Tjällmo, dock finns kostnader utöver budget för dessa under 
utfall för personalkostnader. 

På kostnadssidan visar personalkostnader på ett plus om ca 2 miljoner. Överskottet beror på att 
pensionskostnader och arbetsgivaravgifter blev lägre än budgeterat. Minskade 
pensionskostnader beror främst på att personal slutat samt en person som avlidit, vilket ger en 
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korrigering i prognosen från KPA. Då prognosen för framtida avsättningar korrigeras påverkar 
differensen resultatet, i detta fall positivt då korrigeringen ledde till lägre avsättningar.  

I övrigt visar kostnadssidan ett underskott för verksamhetens drift vilket kan hänföras till höga 
kostnader i samband med flytt. Stora engångskostnader samt ett stort antal mindre inköp har 
gjorts under våren. Även övertidsersättningen var hög under början av året i samband med 
flytten. Under hösten räknar verksamheten med att hämta hem det mesta av underskottet.   

Pensionsförpliktelser

 
Pensionskostnader 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Pensionsutbetalningar 1 053 531 1 275 1 085 
Avgiftsbestämd ÅP 654 385 923 876 
Avsättning framtida utbetalningar -1 609 -1 283 -1 291 -204 
Löneskatt 143 360 354 539 
Framtida värdesäkring 491 552 552 463 
Summa 732 545 1 813 2 759 

Den senaste pensionsprognosen från KPA per 2019-08-16 visar minskade framtida 
avsättningar. Det beror bland annat på att personal slutat sin anställning, samt att en medarbetare 
avlidit. Viss del av utbetalda pensioner efterfaktureras till Katrineholms kommun enligt ett avtal 
rörande en persons särskilda ålderspension. Hittills har VSR fakturerat 44 tkr för årets första 
två kvartal.  
 
Balanskrav 
Balanskravet är uppfyllt i och med den positiva prognosen. Under perioden har inga reavinster 
eller reaförluster redovisats. 
 
Finansnetto 
Finansnettot är negativt med -499 tkr.  
 
Likviditet 
Förbundet hade 2019-01-01, 7 747 tkr i bankmedel och vid periodens slut 4 019 tkr. 
 
Soliditet 
Det egna kapitalet uppgår till 9 528 tkr inklusive periodens resultat. De totala tillgångarna är 
33 575 tkr, vilket ger en soliditet på 28,4 %. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under året har asfaltering skett 
utanför utbildningslokalen samt en ombyggnation har påbörjats av utbildningslokalerna. Under 
resten av året kommer planerade investeringar att ske i form av inköp av två bilar plus tillbehör 
till dessa. Upphandling är påbörjad med hjälp av Telge inköp. Periodens bruttoinvesteringar 
uppgår till: 
 

Objekt 
Redovisning i tkr 

Utfall 
Jan-aug 

2019 

Budget 
Jan-aug 

2019 

Utfall 
Jan-aug 

2018 

Budget 
Jan-aug 

2018 

Avskrivnings-
tid (år) 

Fastigheter 381 638 0 50 30 
Datautrustning 0 0 0 0 10 
Fordon (bil, båt) 97 1 100 492 2 733 5-15 
Maskiner 0 0 0 0 10 
Övriga 
inventarier 

421 1 030 0 0 10 

Brand- och 
räddningsmaterial 

0 0 54 490 10 

Ny brandstation 0 0 0 1 013 5-30 
Summa 899 2 768 546 4 237  
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01- 2019-08-31 
 

Redovisning i tkr                  not Utfall 
jan-
aug 

2019 

Budget 
Jan-aug 

2019 

Prognos 
Jan-dec 

2019 

Utfall 
jan-aug 

2018 

Utfall 
jan-aug  

2017 

Verksamhetens intäkter 1) 
Verksamhetens kostnader 2) 
Avskrivningar 3, 5) 
 
Verksamhetens 
nettokostnader 
 
Kommunbidrag4) 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
 
 

3 019 
-25 772 

-1 654 
 

-24 408 
 
 

27 238 
0 

-499 
 
 

2 768 
-28 196 

-1 667 
 

-27 094 
 
 

27 102 
0 

-5 
 
 

4 152 
-40 588 

-2 500 
 

-38 905 
 

 
40 653 

0 
-748 

 
 

2 871 
-21 693 

-1 516 
 

-20 339 
 
 

24 993 
0 

-7 
 
 

2 247 
-21 892 

-1 644 
 

-21 289 
 
 

23 085 
0 

-318 
 
 

Periodens Resultat 2 331 3 1 000 4 647 1 478 
Reducering av samtliga 
realisationsvinster:  

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsvinster  
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsförluster 
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Orealiserade förluster i  
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Balanskravresultat 2 331 3 1 000 4 647 1 478 
Avgår ianspråktagande av 
öronmärkta projektpengar8)   

 
0 

  
 

 
0 

 
0 

Justerat resultat 2 331  1 000 4 647 1 478 

 
Prognos för helåret + 1 000 tkr mot budget. Prognostiserat överskott på grund av lägre 
pensionskostnader än budgeterat. 
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BALANSRÄKNING  
 

 
  

Redovisning i tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Fastigheter 
Maskiner och fordon 
Övriga inventarier 
Summa anläggningstillgångar 5) 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 6) 
Kassa 
Bank 
 
Summa omsättningstillgångar 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
tkr 

 
 
 

10 605 
14 957 
2 800 

28 362 
 
 

1 194 
3 

4 016 
 

5 213 
 

33 575 

 
tkr 

 
 
 

10 518 
15 934 
2 665 

29 117 
 
 

2 547 
4 

7 743 
 

10 294 
 

39 412 

 
tkr 

 
 
 

10 960 
13 285 
2 150 

26 395 
 
 

1 283 
4 

8 718 
 

10 005 
 

33 399 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
 
Eget kapital, därav periodens resultat 
Eget kapital7) 
Periodens resultat 
Summa Eget Kapital 
 
Avsättningar  9) 
Pensioner 
Löneskatt 
Summa Avsättningar 
 
Skulder  10) 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder  

Summa skulder 
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

 
 
 
 
 
 

7 197 
2 331 
9 528 

 
 

16 132 
3 914 

20 045 
 
 

337 
3 665 
4 001 

 
33 575 

 

 
 
 
 
 
 

7 108 
89 

7 197 
 
 

17 251 
4 185 

21 436 
 
 

432 
10 347 
10 779 

 
39 412 

 
 
 
 
 
 

6 549 
558 

7 108 
 
 

17 991 
4 365 

22 356 
 
 

572 
6 364 
6 936 

 
36 399 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
 

 
2019-08-31 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Den löpande verksamheten 
Årets justerade resultat 
Avsättning för projekt 8) 
Justering för av- och nedskrivningar 5) 
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 
11) 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 
 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 
fordringar 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder 
 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
2 331 

0 
1 654 

-1 391 
 

2 595 
 
 

1 354 
 

-6 682 
 
 

-2 734 

 
4 

-15 
2 302 
-920 

 
1 371 

 
 

-1 260 
 

3 983 
 
 

4 095 

 
558 

0 
2 454 

323 
 

3 335 
 
 

-104 
 

1 335 
 
 

4 566 
Investeringsverksamheten 
Investering i materiella tillgångar 
Försäljning av materiella tillgångar 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

 
-899 

0 
 

-899 
 

 
-4 930 

0 
 

-4 930 
 

 
-311 

0 
 

-311 
  

Förändring skuld finansiell leasing -95 -141 -139 
Summa kassaflöde -3 728 -975 4 116 
 
Likvida medel vid periodens början  
Likvida medel vid periodens slut 
Förändring likvida medel 

 
7 747 
4 019 

 
 -3 728 

 
8 722 
7 747 

 
 -975 

 
4 606 
8 722 

 
4 116 

 
Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden 
har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 

Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt 
fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning. 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.  
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Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. 2018 
infördes ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen 
tagits i bruk.  

Pensionsskulden för perioden har beräknats enligt KPA:s prognos 2019-08-16 för år 2019 och 
belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt 
särskild överenskommelse. 

Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett prisbasbelopp klassificeras som en 
tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande ett 
prisbasbelopp klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt. 

Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än fem år.

Nothänvisningar  

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 
Belopp i tkr 2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Avgifter och ersättningar 1 785 2 588 1 879 
Extern Utbildning 635 1 580 1 462 
Övriga rörelseintäkter 599 645 306 
Summa 3 019 4 814 3 646 

 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 
 
Belopp i tkr 2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Personalkostnader 17 668 25 887 24 584 
Kostnader material 3 131 6 897 2 762 
Lokalhyror 3 484 2 272 2 295 
Tjänster 1 209 2 187 2 885 
Avskrivningar 1 654 2 302   
Skatter, avgifter och försäkringar 155 202 151 
Pensionskostnader 125 932 2 262 
Övriga kostnader 499 562   
Summa 27 925 41 242 34 939 

 
 
Not 3 
 
Avskrivningar  
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från 
anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna görs över en period 
om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Fastigheter 
30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och 
övrigt 10 år. Inga avskrivningar görs på mark. 
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Not 4 Kommunbidrag 
 
Belopp i tkr 2019 08 31 2018 12 31  2017 12 31 
Vingåkers kommun  5 784 7 776 7 272 
Katrineholms kommun  21 454 28 741 27 355 
Summa 27 238 36 517 34 627 

 

 

Not 5 Anläggningstillgångar 
Fastigheter Verksamhetsfastigheter 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Belopp i tkr     
Bokfört ingående värde 14 221 14 221 14 221 14 203 
Årets anskaffningar  381 0 18 
Delsumma  14 602 14 221 14 221 
Ack avskrivning -3 703 --3 703 -3 261 -2 820 
Avskrivningar -294 -294 -442 -441 
Försäljning 0 0 0 0 
Summa fastigheter  10 605 10 518 10 960 

 
Inventarier Fordon Övriga 

inventarier 
   

Bokfört ing värde ink leasing 28 519 5 269 33 788 28 981 28 895 
Årets anskaffningar 97 420 518 4 930 293 
Delsumma   34 306 33 910 29 189 
Ack avskrivningar -12 585 -2 604 -15 189 -13 545 -11 741 
Avskrivningar ink leasing -1 075 -285 -1 360 -1 766 -1 927 
Utrangeringar             0 0 -86 
Försäljning 0 0 0 0 0 
Summa inventarier 14 957 2 800 17 757 18 599 15 435 
Sa anläggningstillgångar   28 362 29 117 26 395 

 
 
 
Not 6 Fordringar 
 
Belopp i tkr 2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Kundfordringar 246 654 751 
Fordran moms 201 874 473 
Förutbetalda kostnader 645 0 24 
Skattekonto 102 0 -48 
Avräkningskonto KPA 0 0 82 
Upplupna intäkter 0 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 019 7 
Summa 1 194 2 547 1 288 

 
 
 
 
 
Not 7 Eget Kapital 
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Belopp i tkr 2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Eget Kapital 7 197 7 108 6 549 
Därav projektmedel avsättning 1 498 1 513 955 
Årets avsättning 0 0 0 
Ianspråktagande av projektm. under året 0 -15 0 
Summa projektmedel 1 498 1 498 955 
Årets resultat 2 331 89 558 
Summa Eget Kapital 9 528 7 197 7 108 

 

Not 8 Projektmedel 
 
Belopp i tkr 
 

 
2018-08-31 

Utfall Ack utfall Budget Avvikelse 
Dot-utbildning 0 100 100 0 
Friskluftsmasker 0 15 20 5 
Specialanpassade hörselskydd 0 42 50 8 
Förarutbildning behörighet C 0 68 125 57 
Förarutbildning utryckning 0 40 50 10 
Ombyggnation av containersystem 0 275 278 3 
FIR Fastighetsregister 0 64 40 -24 
Ökad mångfald 0 18 40 22 
Prova på dag för kvinnor 0 15 10 -5 
Förstudie Ny brandstation   262 250 -12 
Släckmedelstillsats 0 37 36 -1 
Civil Insats Person 0 383 710 327 
Utbildning rökskydd 0 7 13 6 
Ej beslutade   0 233 233 
Summa avsättning 0 1 326 1 955 629 
         
Därav projektmedel avsättning/budget 1 955       
Avsättning år 2015 samt korrigering 310       
Avsättning år 2018 558       
Ack utfall 2017-12-31 -1 326       
Summa projektmedel 1 498        

 
Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

Belopp i tkr 2019 08 31 2018-08-31 2018 12 31 2017 12 31 
Förmånsbestämd ÅP 5 397 5 039 5 180 4 317 
Särskild avtalspension 10 735 12 269 12 071 13 674 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 0 
Särskild löneskatt 3 914 4 199 4 185 4 365 
Avsatt till pensioner 20 045 21 507 21 436 22 356 
Finansiella placeringar 0 0 0 0 
Återlånade medel 20 045 21 507 21 436 22 356 
Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft 
anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 
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Avsättning för pensioner enligt prognos 2019-08-16 

 
Belopp i tkr 

2019 08 31 2018-08-31 2018 12 31 2017 12 31 
Belopp i tkr         
Avsättningar för pensioner     
Ingående avsättning 21 436 22 356 22 356 22 033 
Pensionsutbetalningar -1 053 -531 -1 275 -1 085 
Nyintjänad pension 0 645 775 1 930 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 491 398 552 463 
Förändring löneskatt -272 -166 -180 63 
Övrigt  -557 -1 195 -793 -1 047 
Summa avsättningar för pensioner 
inkl. löneskatt 20 045 21 507 21 436 22 356 
         
Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 100% 
         
Specifikation-Avsatt till pensioner         
Särskild avtalspension 10 735 12 269 11 541 12 630 
Intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 5 397 5 039 5 180 4 317 
PA-KL Pensioner 0 0 530 1 044 
Summa  16 132 17 308 17 251 17 991 
Löneskatt 3 914 4 199 4 185 4 365 
Summa avsatt till pensioner 20 045 21 507 21 436 22 356 

 
Not 10 Kortfristiga skulder 
 
Belopp i tkr 
 2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Pens.skuld, individuella delen 654 923 876 
Löneskatt, individuella delen 159 224 213 
Semesterlöneskuld 1 190 1 514 1 484 
Komptidsskuld anställda 157 83 64 
Leverantörsskuld 321 4 850 2 671 
Skattekonto 0 0 0 
Momsskuld 18 0 27 
Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 80 1 809 124 
Sociala avgifter, källskatt 1 087 945 903 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 2 
Summa 3 665 10 347 6 364 
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Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster 

 
Belopp i tkr 

2019 08 31 2018 12 31 2017 12 31 
Förändring pensioner inkl utbet -1 119 -740 260 
Löneskatt pensionsavsättning -272 -180 63 
Återbetalning till konto för utbetalning     0 
Summa -1 391 -920 323 
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KlassDatum, åtgärd 
reg

ÄrendemeningDiarienr

Biblioteket 3Anmärkning70002019-09-24Föreläggande sotning2019-0003
30

Sanden 1Anmärkning70002019-09-24Föreläggande sotning2019-0003
29

Speteby 2:17Anmärkning70002019-09-24Föreläggande sotning2019-0003
28

Djulö 2:40Tillstyrker20002019-09-30Bygglovsremiss2019-0003
26

Björkviks-Valla 5:8Anmärkning70002019-09-19Föreläggande sotning2019-0003
24

Grövsbol 1:15Anmärkning70002019-09-13Föreläggande sotning2019-0003
21

Fågelsta 1:14Anmärkning70002019-09-13Föreläggande sotning2019-0003
20

Skogen 7:2Anmärkning70002019-09-13Föreläggande sotning2019-0003
19

Eriksberg 67:3Anmärkning70002019-09-13Föreläggande sotning2019-0003
18

Biblioteket 3Anmärkning70002019-09-13Föreläggande sotning2019-0003
17

Hällby 1:4Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
14

Torp 1:32Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
13

Glasmästaren 3Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
12

Lilla Lövåker 2:10Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
11

Lucketorp 1:24Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
10

Julita-Hjälmsätter 
2:36

Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
09

Haneberg 2:1Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
08

Östra Dimbo 1:143Tillstyrker20002019-09-10Bygglovsremiss-Östra Dimbo 1:143, 
ensbostadshus med garage

2019-0003
07

Julita-Ängtorp 1:172Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
06

Julita-Ängtorp 1:151Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
05

Julita-Ängtorp 1:153Anmärkning70002019-09-10Föreläggande sotning2019-0003
04

Mejeriet 9Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0003
01

Björkvik 1:24Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0003
00

Hyttäng 1:5Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
99

Virå 1:1Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
98

Hansta 4:1Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
97
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Stora Lundbyskog 1:5Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
96

Marsjö 2:24Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
95

Åbydal 1:1Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
94

Simonsbol 1:9Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
93

Hjulbo 1:5Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
92

Björkviks-Skarendal 
1:2

Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
91

Mälskog 1:12Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
90

Mälskog 1:12Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
89

Vingåkers-Berga 3:10Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
88

Björkviks-Nästorp 1:10Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
87

Heden 2:3Anmärkning70002019-09-02Föreläggande sotning2019-0002
86

Hansjö 2Anmärkning10002019-09-10Tillsyn LSO, regelbunden2019-0002
85

Lilla Sjögetorp 1:2Tillstyrker20002019-08-28Bygglovsremiss - Lilla Sjögetorp 1:22019-0002
83

Barksätter 2:12Anmärkning70002019-08-27Föreläggande sotning2019-0002
82

Granhed 1:17Anmärkning70002019-08-16Föreläggande sotning2019-0002
80

Häringe 2:39Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
79

Högberga 2:8Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
78

Sköldinge-Valla 1:89Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
77

Östra Vegred 1:14Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
76

Rösarne 1:2Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
75

Lerbo-Berg 1:25Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
74

Öja 1:38Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
73

Brebol 1:15Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
72

Motorp 1:3Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
71

Gustavsvik 1:7Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
70

Björndal 1:5Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
69
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Kanntorp 4:10Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
68

Hålbonäs 2:3Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
67

Floda-Skogstorp 1:7Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
66

Ekenäs 1:109Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
65

Hofsta 2:1Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
64

Hofsta 2:1Anmärkning70002019-08-14Föreläggande sotning2019-0002
63

Gjuteriet 21Beviljar40002019-08-23Tillståndshantering Brfv2019-0002
62

Öja 1:91Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
61

Celsinge 1:82Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
60

Julita-Väsby 3:5Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
59

Äs 1:47Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
58

Sälltäppan 1:13Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
57

Julita-Ängtorp 1:115Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
56

Lilla Toltorp 6:13Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
55

Julita-Råby 3:1Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
54

Hagby 1:7Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
53

Julita-Ängtorp 1:79Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
52

Leby 10:3Anmärkning70002019-08-08Föreläggande sotning2019-0002
51

Lilla Girtorp 1:1Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
50

Julita-Hjälmsätter 
2:60

Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
49

Gimmersta 1:53Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
48

Bostugan 1:2Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
47

Julita-Hjälmsätter 
2:110

Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
46

Lida 4:11Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
45

Hillersta 1:116Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
44

Julita-Ängtorp 1:154Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
43
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Julita-Ängtorp 1:150Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
42

Posseboda 1:18Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
41

Gammeråd 2:18Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
40

Skuggebol 1:8Anmärkning70002019-08-07Föreläggande sotning2019-0002
39

Smedstorp 1:1Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
37

Bie 2:37Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
36

Djulö 1:230Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
35

Östra Dimbo 1:40Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
34

Östra Dimbo 1:61Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
33

Solhem 2:24Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
32

Nygård 1:19Anmärkning70002019-08-06Föreläggande sotning2019-0002
31

Tillstyrker50002019-08-05Offentlig tillställning - Cirkus Brazil Jack2019-0002
30

Barken 32Beviljar40002019-08-12Tillståndshantering Brfv2019-0002
29

DJULÖ 2:3Tillstyrker60002019-07-12Remiss Serveringstillstånd - Stora Djulö Herrgård,
Katrineholm

2019-0002
27

Katrineholm 5:1Avstyrker20002019-07-11Bygglovsremiss - Katrineholm 5:1 
(Bygg.2019.231) Nybyggnation av parkeringshus

2019-0002
26

Rosenbusken 11Tillstyrker20002019-07-10Bygglovsremiss - Rosenbusken 11 (ombyggnation
till lägenhet) Bygg.2018.474

2019-0002
25

Forsa Bruk 1:75Beviljar70002019-07-03Byte av sotare - Forsa Bruk 1:752019-0002
24

Tillstyrker60002019-07-02Remiss Serveringstillstånd - Ericsberg Slottscafé2019-0002
23

Sköldinge-Valla 16:1Tillstyrker20002019-07-01Bygglovsremiss - Sköldinge-Valla 16:1 - 
Tillbyggnad

2019-0002
22

Mården 6Tillstyrker20002019-07-01Bygglovsremiss - Mården 6 - Cinema 3 
(Bygg2017.232 Ny biosalong)

2019-0002
21

Mården 6Tillstyrker20002019-09-06Bygglovsremiss - Mården 6 - Cinema 3 
(Bygg2017.232 Ny biosalong)

2019-0002
21

Tillstyrker60002019-07-01

Remiss Serveringstillstånd- Stortorgets Bistro, 
Katrineholm.
Restaurangtält på torget under 
Katrineholmsveckan, V 32

2019-0002
20

Tillstyrker50002019-06-27Polisen, övrigt - Ansökan om tillstånd för konsert2019-0002
18

Grysta 3:1Anmärkning70002019-06-25Föreläggande sotning2019-0002
15

Navesta 3:1Anmärkning70002019-06-25Föreläggande sotning2019-0002
14

Hässle 1:1Anmärkning70002019-06-25Föreläggande sotning2019-0002
13
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Lerbo-Eneby 1:7Anmärkning70002019-06-25Föreläggande sotning2019-0002
12

Fimta 9:3Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
11

Hässle 1:1Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
10

Eriksberg 1:9Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
09

Grysta 3:1Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
08

Brebol 1:9Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
07

Lerbo-Sund 1:2Anmärkning70002019-06-24Föreläggande sotning2019-0002
06

Heby 1:8Beviljar70002019-06-17Byte av sotare - Dispensansökan2019-0002
02

Heby 1:8Avslår70002019-07-10Byte av sotare - Dispensansökan2019-0002
02

Violen 4Tillstyrker20002019-06-20Bygglovsremiss - Violen 4 - 
Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-0002
01

Sothönan 3Tillstyrker20002019-06-17Bygglovsremiss - Postnord - Sothönan 32019-0002
00

Blomsterhult 1:37Beviljar70002019-06-07Byte av sotare  - Dispensansökan för rengöring av
förbränningsanordning med tillhörande 
rökkanaler.

2019-0001
98

Avstyrker60002019-06-07Remiss Serveringstillstånd - ETC Solparken i 
Katrineholm

2019-0001
97

Tillstyrker50002019-06-03Offentlig tillställning - Katrineholmsveckan 20192019-0001
96

Smeden 7Tillstyrker20002019-06-04Bygglovsremiss - Smeden 7 i Vingåker, 
Ombyggnation av frikyrka till flerbostadshus

2019-0001
95

Linnean 4Tillstyrker20002019-06-14Bygglovsremiss - Linnean 4 - Ombyggnad 
restaurang

2019-0001
93

Aspbacken 26Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
91

Aspbacken 20Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
90

Viren 9Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
89

Stormen 13Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
88

Albacken 2Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
87

Pimpkällan 7Anmärkning70002019-05-24Föreläggande sotning2019-0001
86

Didrikstorp 1:1Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
85

Granhammar 3:3Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
84

Sköldinge-Valla 1:91Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
83

Brunnvalla 1:4Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
82
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Floda-Åtorp 1:1Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
81

Granhammar 3:12Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
80

Hansjötorp 1:8Anmärkning70002019-05-21Föreläggande sotning2019-0001
79

Tillstyrker20002019-05-20Planärenden, övrigt2019-0001
78

Avslår40002019-08-23Tillståndshantering Explv2019-0001
35

Beviljar40002019-08-23Tillståndshantering Explv2019-0001
34

Stora Lundbyskog 2:1 

NEJLIKAN 17 

GRANHED 1:37Beviljar40002019-06-27Tillståndshantering Explv2019-0001
33

Tillstyrker60002019-06-28Remiss Serveringstillstånd - Stadsparken - Mat i 
Julitas Dol

2019-0001
28

Tjärsta 6:3Beviljar40002019-06-27Tillståndshantering Explv2019-0001
00

Tillstyrker20002019-06-04Bygglovsremiss - Häraldsdomaren 1, 
Repslagarvägen 18, 643 32 Vingåker

2019-0000
96

Tillstyrker20002019-05-27Bygglovsremiss - Pionen - Flerbostadhus2019-0000
94

Lövkojan *10Tillstyrker20002019-05-28Remiss Detaljplan - Lövkojan 10, Kvarnen etapp 
1

2019-0000
67

Pantern 2Tillstyrker20002019-06-12Bygglovsremiss - Pantern 22019-0000
63

DJUPET 3Beviljar40002019-08-23Tillståndshantering Brfv2018-0006
37

Tillstyrker20002019-05-28Remiss Detaljplan - Samråd, Järven 32018-0003
27

HÖGSJÖBRUK 1:121Beviljar9992019-08-23Tillståndshantering Brfv - Voith Paper Fabrics 
Högsjö AB.

2017.00543

Anmärkning9992019-05-21Föreläggande sotning - APELSINEN 162017.00195

148 st



Delegationsbeslut fattade av förbundschef 
 
Övriga avtal 

 
2019-05-20 Avtal med SOS Alarm gällande manöver av utomhusvarning. 

2019-07-01 Hyresavtal Vingåkers brandstation. 

2019-08-06  Avtal med Granzow – servicekontrakt kompressoranläggning. 

2019-09-05 Upphandlingsfullmakt samordnad elleverans. 

2019-09-23 Utsedd tillsynsförrättare. 

2019-09-26 Avtal för inköp av räddningsfordon med Sala Brand. 

 

 

Delegationsbeslut fattade av räddningschef 
Anställningar, uppsägningar och tjänstledigheter 
 

Anställningsavtal: 

Henning Samuelsson Tillsvidareanställning RiB Vingåker 
Magnus Walderfors Tillsvidareanställning RiB Katrineholm 
Patrick Williamson Tillsvidareanställning RiB Vingåker 
Filip Skoog  Provanställning RiB Katrineholm 
Albin Björling  Vikariat RiB Vingåker 
Magnus Karlsson Vikariat heltid Katrineholm 
Robert Hammargren Provanställning RiB Julita 
Albin Björling  Vikariat heltid Katrineholm 

 

Uppsägningar: 

Andreas Lardén RiB Högsjö 
Hampus Eriksson RiB Vingåker 
Jimmy Idström RiB Katrineholm 

 

 

 
 
 



 

UTSEDDA TILLSYNSFÖRRÄTTARE 
I VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 
Beslutat av Förbundschef Anette Lundin 180923 samt meddelat i Direktionen 191009 
 
Tillsynsförrättaren skall ha erforderlig kompetens för uppdraget.  
Målsättningen och ambitionsnivån är att personal inom tillsynsverksamheten minst skall ha genomgått 
vidareutbildning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, utbildningsprogram Tillsyn- och 
skadeförebyggande verksamhet. Tillsyn på mer komplicerade byggnader och anläggningar bör i första 
hand genomföras av personal med högre kompetens motsvarande minst kurs B. Tillsyn på enklare objekt 
kan genomföras av handläggare med kompetens motsvarande kurs A. 
Den utsedde tillsynsförättaren måste rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som förbundschefen 
ger. Förbundschefen kan begränsa tillsynsförrättaren befogenheter, lämpligen redan i samband med att 
denne får sitt uppdrag. Om tillsynsförrättaren inte rättar sig efter givna instruktioner kan förbundschefen 
återkalla uppdraget. 
 

 
 
 
Av förbundschefen delegerade personer enlig detta dokument 2019-10-01 
Namn:  Utbildning: Meddela föreläggande och förbud i 

tillsynsärende vilket inte är förenat med 
vite. 5 kap 2 § LSO samt 25 § LBE 

Marcus Asplund BM + Tillsyn B x 
Mattias Gårdholt BM+Tillsyn A x 
Filip Lindvall BI x 
Mikael Cederberg BI x 
Per Gustafsson BM+F2 x 
Stefan Ragnarsson Internutbildning x 
Personer med vidareutbildning inom tillsynsverksamheten men ej delegerade av Förbundschefen. 
Andreas Mokvist RL A+ Tillsyn A  
Daniel Rosenlund RL B+Tillsyn A  
Göran Melchersson BM + F2  
Patrik Mannsbart BM + Tillsyn B  
Henrik Ifvarsson Tillsyn A  
Mattias Dahlqvist RL A+ Tillsyn A  
Leif Fredriksson Tillsyn A  
Mattias Jörgensen BM+ Tillsyn A  
Christian Andersson BM+ Tillsyn A  
Fredrik Ahlman RL A+ Tillsyn A  
   
Kommentar: BM-utbildning innebär att kurserna BfH (RL A) samt F1 är genomförda innan. F1 
motsvarar tillsyn A och F2 motsvarar tillsyn B. BI står för Brandingenjör. 

 

Delegationen gäller för Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt Lagen om 
Brandfarlig och explosiv vara (2010:1011) 
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Direktionen 2019-10-09 41 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 30   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.  
 
Information kring åtgärdspunkter ny station 
Verksamheten informerar om en del åtgärder som har gjort på nya stationen.  
 
Information om tidsplan för handlingsprogrammet 
Verksamheten informerar om tidsplanen för nytt handlingsprogram. 
 
Information om tillsyn som Länsstyrelsen gjort på VSR 
Verksamheten informerar om att Länsstyrelsen har varit här och gjort en tillsyn. 
 
Presentation av funktion räddning 
Verksamheten informerar om presenterar avdelningen. 
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