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Revisionsrapport från PwC angående  
Intern Kontroll 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att under året  

göra en översyn av interna kontrollen och anpassa dokumentet och 
kontrollarbetet så att revisorernas synpunkter tillgodoses. Fram till dess att 
översyn skett gäller nuvarande internkontrollplan framtagen 2016. 
 

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

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

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

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

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

Andra punkten är åtgärdad genom att kontrollrapporterna har ändrats så att 
avvikelser redovisas samt åtgärder dokumenteras med målsättning att avvikelserna 
inte ska återkomma. 
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Fjärde punkten är åtgärdad i samband med att policydokumentet Finanspolicy 
revideras och beslutas av direktionen.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll 
_____  
 
Expediering 
 



























 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2017-02-22 4 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 2   Dnr 2017/5:1  
   

 
Revidering av Policydokument 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen antar förslaget om policydokument.  

 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar direktionen om bakgrunden för 
revidering av policydokumentet samt presenterar förslaget.  
Tidigare har detta policydokument varit ett samlat dokument med policys 
beslutade av både direktionen och förbundschef, dokumentet har nu förändrats 
och avser endast de policys som beslutas av direktionen. Förbundschefen kommer 
att revidera övriga policys och återkommer med information om den revideringen 
vid kommande möten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Revidering av Policydokument antagna av direktionen 
 
_____ 
 
Expediering 
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Inledning 
Utifrån verksamhetens övergripande syfte och mål, finns policydokument fastställda om vilket 
förhållningssätt VSR ska ha inom olika områden.  
 
Direktionen beslutar om policys för den utåtriktade verksamheten och för övergripande frågor 
såsom; säkerhet, kvalitet, miljö, personal- och arbetsmiljö, kommunikation, upphandling och 
finans.  
Förbundschefen beslutar om policys för det interna arbetet samt riktlinjer och planer för 
genomförande. 
 
Det här är våra gemensamma utgångspunkter för policydokumenten: 
• Vår värdegrund är utgångspunkt för hur vi genomför vår verksamhet. Den påverkar hur vi 

arbetar och hur vi behandlar varandra samt hur vi förhåller oss gentemot omvärlden. 
• Hur vi agerar styrs också av beslut som fattats politiskt, av ekonomiska medel och av de 

regler som gäller för räddningstjänstens område.  
• Våra ägardirektiv medlemskommuners och vårt uppdrag och direktiv är viktigt för VSR. 

Därför måste vi, i varje situation inom alla våra verksamhetsområden, se till att det vi gör 
bidrar så mycket som möjligt till att uppfylla dessa våra mål. Det gäller oavsett vilken 
arbetsuppgift vi utför. Integrering, helhetssyn och samarbete är nyckelord för ett gott resultat, 
liksom att vi även värnar om offentlighetsprincipen samt serviceskyldigheten mot 
allmänheten, myndigheter och organisationer.  

Ansvar  
 Direktionen beslutar om policys för utåtriktad verksamhet och övergripande frågor. 
 Förbundschefen ansvarar för att policyn är aktuell genom uppföljning och utvärdering av 

förhållningssättets tillämpning i VSR. Förbundschefen beslutar också om policys för det 
interna arbetet. 

 Förbundschefen ska säkerställa tillgången på stöd, riktlinjer och rutiner som underlättar 
tillämpningen av respektive policy.  

 Varje chef har ett ansvar för policyns tillämpning och ska säkerställa att vi når uppsatta mål, 
serviceåtaganden och ställda krav, och ska stimulera till engagemang för ständiga 
förbättringar och sprida kvalitets- säkerhets-, miljö- och arbetsmiljömedvetande i sitt 
ledarskap.  

 Varje medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för att kunna agera i enlighet med respektive 
policy och är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.  

Uppdatering 
Uppdatering av policydokumentet ska ske årligen och behandlas på dokumentet ska fastställas 
både i samverkansmöte för att beslutas av  och i direktionen i början på året. 
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Bilden nedan visar var planerna hamnar i förbundets dokumentstruktur och är en hjälp att 
identifiera sig i organisationen. 
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 Av direktionen fastställda policydokument 

 

• Arbetsmiljö- och personalpolicy 
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Arbetsmiljö- och personalpolicy 
Syfte 
Med utgångspunkt från i verksamhetens krav och behov ska policyn vara vägledande i arbetet 
med att skapa en säker, hälsosam, kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ger förutsättningar för 
medarbetarna att åstadkomma goda arbetsprestationer. Förutsättningarna ska formas på ett sätt 
som bidrar till att VSR stärker sin attraktionskraft i syfte att kunna behålla, utveckla och rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens.  

Förhållningssätt 
Den goda arbetsplatsen 
Det övergripande målet är att varje anställd i VSR ska kunna erbjudas en arbetsplats samt och 
arbetsuppgifter som ger stimulans, engagemang och möjlighet till självutveckling.  VSR ska vara 
den goda arbetsplatsen! VSR har kompetenta medarbetare och chefer, vår värdegrund, 
medlemskommunernas uppdrag, våra mål och lagstiftningen ska vara självklara utgångspunkter 
för vårt arbete med att utveckla oss själva och vår arbetsmiljö. Arbetsklimatet ska präglas av 
öppenhet, ärlighet och tillit.  

VSR som arbetsgivare 
Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och individens 
behov. Medarbetarna ska erbjudas individuellt anpassade arbets- och anställningsvillkor som 
medger en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Medarbetarna Alla ska uppskattas efter sina 
insatser och erbjudas goda utvecklingsmöjligheter.  

Trygg och säker 
Arbetsplatserna ska formas på ett sådant sätt att de ger en minimal risk för fysisk och psykisk 
ohälsa. Genom ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete skapas en säker arbetsmiljö där 
varje medarbetare känner sig trygg och förvissad om att inte utsättas för risker eller incidenter, 
fysiska såväl som psykosociala, vilka kan leda till skada eller ohälsa. God hälsa främjas och 
rehabilitering sker tidigt. Medarbetare som trots det förebyggande arbetsmiljöarbetet får problem 
och inte kan prestera i enlighet med förväntningarna ska ges professionell hjälp för att komma 
tillbaka i arbetet. Detta oavsett om problemen är orsakade av fysisk eller psykisk ohälsa. 

Mångfald ökar vår kompetens 
Olika erfarenheter och synsätt hos oss anställda berikar vår kompetens och förmåga. Därför 
eftersträvar vi kompetensmässig mångfald och ska arbeta aktivt för att uppfylla kraven på 
likvärdiga möjligheter för alla individer oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning och 
etnisk tillhörighet. Olikheter ska ses som en tillgång och användas i ett aktivt mångfalds- och 
jämställdhetsarbete i syfte att stärka effektiviteten, kreativiteten och medborgarorienteringen.  
Den individuella och organisatoriska mångfalden är en betydande resurs för att förstå samhället 
vi lever i samt och utveckla relationerna med våra medborgare och samarbetsparter. 
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Kompetensutveckling 
Medarbetarnas kompetens är nödvändig för organisationens framgång och konkurrenskraft. Varje 
medarbetare ges möjlighet till utbildning och vidareutveckling på ett sätt som stärker såväl 
individen som organisationen i sin helhet. 

Initiativrika medarbetare 
Vår uppgift som medarbetare i VSR är att tillsammans uppnå våra mål. Vi tar ansvar för vår 
uppgift, vår egen utveckling och för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö. I det dagliga 
arbetet bidrar vi till att policyns förhållningssätt utvecklas i önskvärd riktning. När vi genomför 
förändringar ska vi hela tiden sträva efter att arbetsmiljön förbättras.  
Vi ska självklart följa de regler som gäller för arbetsmiljön och påpeka eventuella brister som 
upptäcks, så att de kan rättas till så snabbt som möjligt. Alla deltar aktivt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter medborgaren och våra mål i främsta rummet krävs ett 
personligt, aktivt och synligt engagemang från varje chef/ledare. Ledarskapets viktigaste 
uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att 
i dialog med medarbetarna definiera och följa upp målen. Vi tar ansvar, skapar delaktighet och 
samarbete, och ser helheten. Vi strävar efter att ha ett utvecklande ledarskap som kännetecknas 
av föredömligt handlande, personlig omtanke och inspiration och motivation. Varje Chef/ledare 
ska ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap. 

Förtroendefull samverkan 
Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Vårt gemensamma arbete för 
att säkerställa en god arbetsmiljö är en integrerad del av verksamheten och styrs på samma 
systematiska sätt som verksamheten i övrigt. Det innebär bl.a. en förtroendefull samverkan 
mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare samt ett systematiskt och förebyggande 
arbetssätt med sikte på ständiga förbättringar. Genom dialog och samverkan skapar vi delaktighet 
och engagemang och tar tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. 



 
POLICYDOKUMENT 

 
 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
9/16 

Miljöpolicy  

Syfte 
Miljöpolicyn anger inriktningen för VSRs verksamhet och är utgångspunkten för arbetet med en 
långsiktigt hållbar utveckling. VSR ska aktivt bidra till en utveckling där verksamhetens negativa 
miljöpåverkan minskar. 

Förhållningssätt 
Alla har ett miljöansvar 
Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Alla i på 
VSR har ett miljöansvar och ska beakta miljökraven inom sitt ansvar eller arbetsområde. Vi ska 
kunna beskriva hur våra beslut påverkar miljön och vilka överväganden som ligger till grund för 
beslutet. Vi ska värna om att vi i vår egen verksamhetsutövning är ett föredöme för att minska 
miljöbelastningen. 

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete 
Vi ska driva ett aktivt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar av miljön, vi ska förebygga 
negativ miljöpåverkan. Vi ska alltid ta tillvara möjligheterna att förbättra befintliga miljöer, 
utveckla vårt miljöarbete, förebygga föroreningar, minska miljöbelastningen och nyttjande av 
ändliga naturresurser.  

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling 
En hållbar utveckling ska uppnås genom att lyfta fram miljöfrågorna på ett kreativt sätt lösa 
målkonflikter. Vid upphandling ska miljöanpassade produkter och tjänster begäras. Vid övning, 
räddningsinsatser och i drift- och underhållsarbetet ska vi använda miljömässigt bra material och 
metoder så att den skadliga inverkan minimeras. Vid byggnationer, inköpbeställning av produkter 
och tjänster ska dessa anpassas på ett miljömässigt hållbart sätt och vi ska främja miljöanpassade 
fordon.   Vi ska också utveckla nya arbetssätt för att bli en mer miljöriktig räddningstjänst.  
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Kvalitetspolicy  

Syfte 
VSR ska nå framgång genom att skapa största möjliga värde för de som bor, verkar och vistas i 
våra medlemskommuner och därigenom uppfylla medlemskommunernas krav och mål. VSR ska 
vara en medborgarorienterad och effektiv organisation som med en helhetssyn som tar ett aktivt 
ansvar för trygghets- och säkerhetsarbetets utveckling och för samverkan med andra aktörer och 
samhällssektorer. Vi på VSR är till för medborgarna – de är mottagare av våra tjänster.  

Förhållningssätt 

Utgår från vårt uppdrag 
Vi ska i alla skeden utgå från medlemskommunernas uppdrag och medborgarnas behov, utifrån 
detta formulera mål och serviceåtaganden för rätt kvalitet. Vi ska tillämpa mål- och 
resultatstyrning i kombination med regelstyrning.  

Effektivt och med rätt kvalitet 
VSR ska vara en effektiv organisation som tar ett aktivt ansvar för utveckling och samverkan. 
Rätt kvalitet är för VSR att uppfylla medborgarnas behov och övriga intressenters krav, via de 
politiska målen, på ett sätt som ger mervärde och skapar positiva förväntningar. 

Enkelhet är en dygd 
Vi ska ha enkla regler och klara roller. Systemet för ledning och styrning ska vara integrerat och 
enhetligt. Den dokumentation som ingår i systemet ska vara verksamhetsorienterad och 
användarvänlig. 

Ständiga förbättringar 
För att nå våra mål krävs ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. 
Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och 
en kultur som stimulerar till kreativa förslag och idéer. Vi följer upp, utvärderar och analyserar 
vår verksamhet så att vi ständigt förbättrar våra arbetssätt och resultat. För att klara detta ska vi 
föra dialog med medborgarna, uppdragsgivare och samarbetspartner och självklart ta till vara och 
utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens. 

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att varje medarbetare känner sig ha 
förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i 
helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås. Vi ska ta 
till vara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens. Vi ska genom intern 
samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö.  

Förebyggande åtgärder 
Det ska vara är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i verksamheten. Framsynthet, 
förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet. Vi ska identifiera och på ett relevant 
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och kostnadseffektivt sätt behandla de risker som kan påverka förutsättningarna att nå uppsatta 
mål. Vi ska ha en låg riskacceptans och endast ta övervägda och medvetna risker.  

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste vi inom på alla områden skaffa ny kunskap om vad som är 
möjligt att uppnå. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst, oavsett vilken bransch eller 
sektor de tillhör. 

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på 
medborgarnas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och 
leverans av tjänster, som för administrativa processer. 

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt 
arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål. 
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Säkerhetspolicy 

Syfte 
VSR strävar i alla lägen efter att förebygga och minimera riskerna för att någon anställd eller 
besökare kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Säkerhetspolicyn handlar om vårt 
interna arbete och att vi vill leva som vi lär! Detta ska uppnås genom att förebygga och hantera 
skador, störningar och förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö och 
ekonomi.  

Förhållningssätt 

Visionen vägleder vårt säkerhetstänkande 
”VSR – alltid steget för mot ett tryggt och skadefritt samhälle”. Vår verksamhet ska kännetecknas 
av hög säkerhet och trygghet. Vårt mål är att olyckor, skador och förluster minimeras samt att 
ingen skadas allvarligt eller dödas till följd av olyckor. 

Leva som vi lär! 
Vår arbetsplats ska vara säker och trygg för såväl personal som besökare. Alla arbetar  
tillsammans för att uppnå en så olycks- och brandskyddad arbetsplats som möjligt. Alla anställda 
ska utbildas i den omfattningen att de kan ingripa i ett första skede vid olycka eller brand, samt vi 
VSR ska självklart vara ett föredöme i brandskyddsfrågor.  

Alla har ett ansvar för säkerheten 
Vi ser säkerheten som en naturlig del av vår verksamhet. Alla har ett ansvar för att verksamheten 
lever upp till samhällets och medborgarnas krav och förväntningar. I VSR ser vi säkerhet som ett 
samlat begrepp för skydd mot alla oönskade händelser. 

Systematiskt arbete 
Säkerhetsarbetet är en kontinuerlig process som ständigt ska utvecklas och förnyas. Det ska 
finnas en risk- och sårbarhetsanalys, en väl fungerande tillbuds- och skaderapportering. Vi ska ha 
en brandskyddsdokumentation, plan för skadeförebyggande åtgärder såsom information, 
utbildning och övning, uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring ska ske kontinuerligt. 
Vi ska integrera och koordinera arbetet med SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och SAM 
(Systematiskt Arbetsmiljöarbete). 

Vi förbättrar ständigt vårt säkerhetsarbete 
Vi förbättrar ständigt vårt säkerhetsarbete i samverkan med andra aktörer och samhället. Vi 
arbetar aktivt för att vara en lärande organisation som effektivt förebygger olyckor. I vårt 
säkerhetsarbete strävar vi efter ett helhetsperspektiv som innebär att människa, teknik och 
organisation ska fungera väl tillsammans. Alla förslag till förbättringar av ska uppmuntras.  
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Kommunikationspolicy  

Syfte 
Denna policy anger förhållningssätt för vår kommunikation, internt och externt. 
Kommunikationen ska vara aktiv, öppen, lyhörd, tydlig och tillförlitlig, så att vår omvärlden och 
våra medarbetare uppfattar att vi agerar enligt våra värderingar. 

Förhållningssätt 

En ansvarstagande och aktiv organisation 
Kommunikationsarbetet är en del av vår ordinarie verksamhet och bidrar i stor utsträckning till 
att de övergripande målen uppnås. Vi arbetar för en tydlig och positiv bild av verksamheten. Vi 
uttrycker oss vårdat, enkelt och begripligt. Genom kommunikation förmedlar vi samt fångar upp 
viktig information, påverkar kunskap, attityder, initierar och får impulser till samarbete. Effektiv 
och professionell kommunikation är nödvändig för att vi ska kunna leva upp till vår vision och 
verksamhetsidé.   

Kommunikativa ledare 
Chefer och arbetsledare har ett stort kommunikationsansvar. Dom Dessa verkar för en fungerande 
dialog och ett öppet klimat. Alla chefer ska ha nödvändiga kunskaper i kommunikation. 
Medarbetarna får information om viktiga händelser som de berörs av, innan informationen 
presenteras externt. Den som ska fatta ett beslut ska beakta kommunikationsaspekten, varje chef 
har ansvar för extern och intern kommunikation inom sitt verksamhetsområde. 

Aktiva medarbetare 
Alla medarbetare har ett ansvar för att själva söka och förmedla information. Varje medarbetare 
ska känna till innehållet i kommunikationspolicyn, förstå den och aktivt verka efter dess 
intentioner. 

Dialog 
Dialog är grunden för kommunikation. Detta förutsätter att vi sätter oss in i mottagarens situation. 
Det handlar om att utforma budskapet efter mottagaren, välja rätt kanaler och att ta ansvar för 
kommunikationsflödet. Det betyder att hur vi kommunicerar är lika viktigt som vad vi 
kommunicerar. Vi ska ha en trovärdig, öppen och kreativ dialog med medborgare, näringsliv, 
anställda och andra aktörer. Genom dialogen etablerar vi goda externa och interna relationer. Den 
ska leda till ömsesidig förståelse mellan oss och våra medborgare, samarbetspartners och media. 

Bilden av VSR 
Alla kontakter inom och utanför VSR ska präglas av ett professionellt bemötande, öppenhet och 
hög servicenivå. Varje dialog är betydelsefull. Varje medarbetare har ett ansvar att förmedla 
bilden av VSR enligt VSR´s värdegrund.  Kommunikationen kring frågor som är viktiga för hela 
organisationen och ska hanteras av Förbundschefen eller av denne utsedd person. 
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Upphandlingspolicy 

Syfte 
Upphandlingspolicyn ska medverka till att säkerställa att all vår upphandling bedrivs 
affärsmässigt, effektivt och med utnyttjande av konkurrensmöjligheter. Den ska utifrån ett 
totalkostnadsperspektiv och fokusera på rätt pris, rätt funktion, i rätt tid, rätt kvalitet, hög säkerhet 
och med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi ska teckna avtal, med stöd av lagstiftning och 
interna inriktningsbeslut, som ger de bästa priserna i förhållande till de krav vi ställt.  

Förhållningssätt 

God affärsetik och öppenhet 
VSR:s kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet och 
likabehandling. Redovisning av beslut ska, efter avtalstecknandet, präglas av öppenhet.  

Samordning av upphandlingar 
För att utnyttja medlemskommunernas storlek som beställare ska upphandling samordnas. VSR 
har samverkarn med Katrineholms kommun och Telge upphandling när det gäller om 
upphandling. 

Konkurrens 
Vår affärsverksamhet regleras i ett antal lagar, bland annat lagstiftning rörande offentlig upphandling. 
Lagarna förutsätter i huvudsak konkurrensutsättning av de varor, tjänster och entreprenader som vi 
köper, av de allmänna medel som vi förfogar över.  

Huvudprinciper 
Upphandlingarna ska i enlighet med lagstiftningen säkerställa kraven på att leverantörer 
behandlas på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare 
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas, och vi VSR ska främja rättvis 
handel. VSR ska driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle, ökad säkerhet, ökad 
social och etisk medvetenhet och företagsamhet.  

Direktupphandling 
Direktupphandling används i undantagsfall, t ex för att täcka enstaka och inte återkommande 
behov i verksamheten. Direktupphandling får endast göras där ramavtal inte finns. 
Direktupphandling är inte ett undantag från lagen om offentliga upphandlingar utan ska 
konkurrensutsättas och dokumenteras.  

Lojalitet 
Alla anställda som arbetar med beställning av varor och tjänster ska ha kunskap om 
upphandlingspolicyn och nyttja de ramavtal och upphandlingskontrakt som tecknats.  
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Finanspolicy 

Syfte 
Finanspolicyn ska utgöra en övergripande inriktning för den finansiella hanteringen inom VSR.  

Förhållningssätt 

Ingen spekulation! 
VSR:s finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt. All verksamhet inom VSR 
ska präglas av lågt risktagande. Upplåning och placering i spekulativt syfte är inte tillåtet. Inom 
ramen för kommunallagens bestämmelser och medlemskommunernas uppdrag ska upplåning ske 
till så låg kostnad som möjligt. Strävan är att uppnå bästa möjliga finansnetto. Valuta-, ränte-, 
refinansierings- och kreditrisker ska i rimligaste mån minimeras.  

Långsiktighet och stabilitet 
Finansverksamheten ska bedrivas så att den medverkar till att säkerställa förbundets 
betalningsförmåga på kort och lång sikt. Långsiktighet och stabilitet ska vara två ledstjärnor. 

Organisation och ansvarsfördelning  
Direktionen ansvarar för sin egen upplåning och placering. Förbundschefen ansvarar för att all 
finansiell verksamhet bedrivs inom ramen för denna policy. VSR köper ekonomifunktion från 
Vingåkers kommun då är det naturligt att så långt som möjligt utnyttja deras kompetens och de 
resurser som finns inom kommunen i finansiella frågor.  

Administrativa ekonomiregler vid inköp 
Vid inköp ska rekvisition användas, rekvisition skrivs av den person som är ansvarig för kontot 
som inköpet belastar. Till varje faktura som scannas in till ekonomisystemet ska biläggas 
rekvisition och om möjligt följesedel. Fakturor ska attesteras av personer som har ansvarsområde 
med ekonomiansvar, om annan än ansvarig skriver rekvisition ska även den personen ingå i 
flödet för attest. För att minska risken i samband med finansiella transaktioner gäller att det inte 
är tillåtet för en person som genomför affärsavslut att samtidigt svara för bokföring av dessa 
affärer. Förbundschef eller räddningschef ska slutattestera samtliga fakturor. Räddningschef 
attesterar fakturor där förbundschef genomfört affärsavslut. Lista på personer som har rätt att 
attestera fakturor finns i personalhandboken. 

Behöriga personer  
Direktionen utser funktioner för handläggning av finansiella ärenden. Delegationen för dessa 
funktioner inkluderar att följa denna policy. Ärendetyper är t ex:  
rätt att genomföra placering, upplåning m.m. undertecknande av reverser, lånehandlingar och 
liknande samt checkar m.m. samt penningöverföringar mellan VSR:s bankkonto(n) och till 
affärsmotpart i samband med affärer. 

Formaterat: Svenska (Sverige)
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Principer vid beslut enligt delegation 
 
Omfattning 
Delegationsbestämmelserna omfattar administrativa ärenden samt ärenden enligt Lagen 
om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, Brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 
och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten och den 
olycksförebyggande verksamheten. I detta dokument likställs Förbundschef (FCH) med 
Räddningschef. 
 
Lagstiftning  
Kommunallagens 6 kapitel, paragraferna 33-38, fastställer villkor för delegation av 
beslutsrätten. Direktionen får uppdra åt utskott eller ledamot inom direktionen eller åt 
enskild tjänsteman att fatta beslut på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Direktionen får även överlåta åt Förbundschefen att i sin tur uppdra åt 
en annan anställd att besluta i stället.  
 
Syfte 
Syftet med att direktionen kan delegera sin beslutanderätt är att den skall avlastas 
rutinbetonade ärenden. Mer tid skall ges till arbetet med mål, riktlinjer och andra 
strategiska frågor. 

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

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

 
Inskränkningar  
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte 
delegeras. Inte heller får ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild delegeras, om 
de är av principiell beskaffenhet. 
 
Beslut enligt delegation får inte fattas i ärenden av principiell karaktär. I en viss situation 
kan beslut som delegerats enligt delegationsordningen få sådan karaktär. Det ankommer 
på delegaten att själv bedöma om eller när en sådan situation uppkommer. 
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Vidare gäller rätten att fatta beslut på delegation självklart inom ramen för de mål, 
riktlinjer och ekonomiska ramar direktionen fastställt. 
Ersättare för delegat 
Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt 
 i första hand av förordnad vikarie 
 i andra hand av den som enligt arbetsordning eller motsvarande är ersättare för 

delegaten. 
Vidaredelegation är inte tillåten. 
 
Förbundschef ersätts vid frånvaro automatiskt av stf räddningschef, vid stf 
räddningschefs frånvaro går delegationen till ”Räddningschef i beredskap” som har 
förbundschefens mandat i operativa ärenden samt vid brådskande ärenden som inte kan 
avvakta beslut från ordinarie förbundschef. 
 
Ärenden som inte återfinns i delegationsordningen 
Ärenden, som är beslut enligt lagens mening och som inte återfinns i 
delegationsordningen, skall avgöras av direktionen. Undantag är ärenden som enligt 
författningstext eller liknande skall avgöras av tjänsteman. 

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

 Ärendet 
 Vilket beslut som fattats 
 När beslutet fattades. 

Beslut skall vara undertecknade av delegaten. 
 

Information/förhandling enligt MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för information enligt 19 § och initierar 
förhandling enligt 11 § MBL. Observera den primära förhandlingsskyldigheten enligt 38 
§ MBL när det gäller upphandling av arbeten på entreprenad.  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut skall anmälas till direktionen när så anges i förteckningen. Anmälan 
har tre syften: information, löpande uppföljning och att ge starttid för laga-kraftiträdande 
för vissa beslut. Anmälan skall ske vid direktionens nästkommande sammanträde. 
Ärenden som överlåtits av Förbundschefen skall anmälas till honom/henne. 

 
Överklaganden 
Också delegationsbeslut kan i allmänhet överklagas. Det sker med stöd i regler i resp. för- 
fattning. Tiden att lämna överklagande är 3 veckor. För överklagande som stödjer sig på 
kommunallagen räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det 
anmälda delegationsbeslutet anslogs. För övrigt räknas tiden från den tidpunkt den 
klagade delgivits beslutet. Vid handläggning av överklaganden och omprövning skall 
samråd ske med Förbundschefen. 
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Delegationsordning 
 
Förkortningar 
Ord.  Ordförande direktion 
Förbundschef  
FCH                I nedanstående tabell likställs Förbundschef (FCH) med räddningschef 
Rch 
RCH  Räddningschef 
FD  Får delegeras vidare 
Delegat Den som har fått personlig delegation. Benämns med funktion enligt 

verksamhetsbeskrivningen. 
VB  Verksamhetsbeskrivning 
PH  Personalhandbok 
 

 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

A Direktionens interna arbete Ord. FCH 
 

RCH FD Delegat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besluta i ärenden som är så 
brådskande, att direktionens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid 
direktionens nästa sammanträde. 
Kommunallagen 6 kap, §36 

X     X 

Representation och uppvaktning i 
enlighet med policydokument 

 X     

Förtroendevaldas deltagande i 
kurs, konferens eller utlandsresa.  
Vid ordförandes deltagande enligt 
ovanstående fattas beslut av Vice 
ordförande. 

X     X 

 

 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

B Arbetsmiljö Ord. FCH  RCH FD Delegat  

 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter 
enligt Arbetsmiljölagen mfl 
författningar. * 

 X  X PH  

 
*Arbetsgivarrollen utövas ytterst av direktionen som därmed i grunden har ansvaret för 
arbetsmiljön. I praktiken kan dock inte dessa uppgifter utövas av direktionen utan måste 
delegeras till förbundschefen. Vidare fördelning av uppgifter framgår av 

Formaterad tabell

Formaterad tabell
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personalhandboken. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om 
olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats. 
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 Ärende Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

C Ekonomiska ärenden Ord FCH 
 

FD Delegat  

 Inköp av varor och tjänster inom 
fastställd budgetram 
20 tkr till 6 miljoner. Inköp över 1 
miljon ska anmälas till Direktionen 

 
 
 

X   Över 
1 

milj  

Inköp av varor upp till 20 000 kr  X X Ansvarig enligt 
verksamhetsbeskrivning 

 

Beslut att utge/icke utge skadestånd  X   X 
Utlämnande av handkassekort 
laddade med max 2 000 kr  

 X X Administratör 
 i VSR och förman 

 

Avskrivning av osäkra fordringar upp 
till ett basbelopp 

 X   X 

Försäljning av utrangerad utrustning.   X    
Försäljning av fordon och utrustning 
upp till 5 basbelopp 

 X   X 

Representation intill 6 tkr per tillfälle.  X    

Beslut om tillämpning av taxor och 
tillhörande bestämmelser för 
brukande/ nyttjande utifrån 
omständigheter i det enskilldaenskilda 
fallet. 

 X X Funktionsansvarig   

Teckna/säga upp avtal/kontrakt som 
behövs för verksamheten, (inom 
fastställd budgetram). 

 X   X 

Underteckna redovisning av 
mervärdesskatt och 
arbetsgivaravgifter.  

 X X Ekonom i Vingåkers 
kommun 

 

 

Formaterad tabell

Formaterat: Svenska (Sverige)
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 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

D Personalärenden övergripande Ord. FCH 
 

RCH FD Delegat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställande av ny/förändrad 
org. 

 X    X 

Information och förhandling 
enligt MBL, AML, AB, mfl 

 X  X Stf rRäddningschef  

 Tillsvidare anställning 
Förbundschef      Direktionen  
Stf Räddningschef  X    X 
Övrig personal   X  X Stf rRäddningdchef 

Funktionsansvariga 
X 

Tidsbegränsad anställning  X  X Stf rRäddningschef 
Funktionsansvariga 

X 

 Fastställande av lön 
Förbundschef  X      
Räddningschef  X    X 
Stf Räddningschef  X     
Övrig tillsvidareanställd personal   X  X Stf rRäddningschef 

Funktionsansvariga 
 

För tidsbegränsad anställning   X  X Stf rRäddningschef 
Funktionsansvariga 

 

 Entledigande på anställdes begäran 
Förbundschef X    Direktionen  
Räddningschef  X    X 
Stf Räddningschef  X    X 
Övrig personal   X  X Stf rRäddningschef 

Funktionsansvariga 
X 

Entledigande av arbetsgivaren  
uppsägning   X 

 
X 

Räddningschef 
Funktionsansvariga X 

Avsked   X  X Räddningschef 
Funktionsansvariga 

X 

 Ledighet (semester, tj.ledighet mm) 
Förbundschef   X      
Räddningschef  X     
Stf Räddningschef  X     
(utöver ledighet enligt lag eller 
avtal) överstigande 12 månader, 
övrig personal 

 X  X Räddningschef 
Funktionsansvariga 

X 

hel och partiell (utöver ledighet 
enligt lag eller avtal) upp till 12 
månader. 

 X  X Stf rRäddningschef 
Funktionsansvariga 

 

 Avstängning och disciplinpåföljd 

Formaterad tabell

Formaterat: Teckensnitt:12 pt
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Förbundschef  X    Direktionen X 
Övrig personal  X    X 
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 Ärende 
 

Beslutande Anm.  
till dir. 

D Forts. Personalärenden Ord. FCH 
 

RCH FD Delegat  

  Kurs och Konferens 
 Deltagande i kurs, konferens eller 

utlandsresa, överstigande 10 dagar. 
Förbundschef /Stf räddningschef  

X     X 

Övrig personal  X     
Beslut om utbildning: 
Beslut om deltagande i utbildning 
av sammanlagd tid överstigande 
tolv månader med helt eller delvis 
bibehållen lön. Förbundschef/ stf 
räddningschef. 

X     X 

Dito upp till tolv månader, övrig 
personal  

 X    X 

 Övrigt 
Beslut om pensioner m.m. 
Beslut om pensioner enligt 
kommunala avtalet.  

 
 

 
X 

    
 

Beslut om löneförmåner i samband 
med arbetsskada. 

 X     

Beslut om förbud mot bisyssla. 
§ 12 AB  

 X    X 
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 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

E Myndighetsutövning Ord FCH RCH FD Delegat  

 Utse Räddningsledare 
3 kap 16 § LSO  

 X X  Lista finns i personal 
handboken 

X 

Beslut i ärenden angående ansökan 
om dispens för en fastighetsägare att 
själv utföra eller låta någon annan 
utföra sotning på den egna 
fastigheten.  
3 kap 4 § 2: a st LSO 

 X  X Funktionsansvarig 
förebyggande 

X 

Återta medgivande avseende dispens 
för en fastighetsägare att själv utföra 
eller låta någon annan utföra sotning 
på den egna fastigheten. 
3 kap 4 § 2: a st LSO 

 X  X Funktionsansvarig 
förebyggande 

X 

Meddela föreläggande och förbud 
enligt LSO 5 kap 2 §. Ett sådant 
föreläggande får inte förenas med 
vite. 3 kap 6 § 2:a st LSO 

   X Lista från 
Skorstensfejar- 
mästarna 

X 

Besluta om vilka tillsyner som skall 
genomföras, utöver det som är 
beslutat i handlingsprogrammet. 
5 kap § 1 LSO, LBE § 21 

 X  X Funktionsansvarig 
förebyggande 

X 

Meddela föreläggande och förbud i 
tillsynsärende vilket inte är förenat 
med vite. 5 kap 2 § LSO 

 X  X Lista i personal 
handboken 

X 
 

Meddela föreläggande och förbud i 
tillsyns ärende som är förenat med 
vite. 5 kap 2 § LSO 

    Direktionen  

Ta ut personer för att ingå i 
räddningsvärn.   
6 kap 1 § 3:e st LSO 

 X    X 

Besluta om att anordning som 
varaktigt behövs för räddningstjänst 
får placeras på annans mark eller 
byggnad. 
6 kap 5 § LSO 

 X    X 

Formaterad tabell
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 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

E Forts. Myndighetsutövning Ord FCH  RCH FD Delegat  

 Besluta om ersättning till enskilda 
vid deltagande i räddningstjänst 
enligt 4, 5 och 6 §.  
7 kap 8 § 1:a st LSO 

 X X X Räddningschef i 
beredskap  

 

Meddela föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus 
samt liknande förebyggande åtgärder 
mot brand. 
2 kap 7 § FSO 

 X X X Räddningschef i 
beredskap 

 

Besluta om brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 4 § 3:e stycket LSO i 
särskilda fall.  
3 kap 1 § 2:a st FSO 

 X X X Skorstensfejar- 
mästarna 

 

Utse tillsynsförrättare för att utföra 
tillsyn enligt LSO och LBE.  

 X X  Lista i personal 
handboken 

X 

Meddela förelägganden och förbud i 
tillsynsärenden. Ett sådant 
föreläggande eller förbud får inte 
förenas med vite eller att förordna 
om rättelse på den försumliges 
bekostnad. 25 § LBE 

 X X X Lista i personal 
handboken 

X 

Utfärda och återkalla tillstånd enligt 
LBE § 17 / § 20 

  
X 

  
X 

Lista i Personal 
handboken 

 
X 

Meddela förelägganden och förbud i 
tillsynsärenden förenat med vite.  
25 § LBE  

    Direktionen  

Förordna om rättelse på den 
försumliges bekostnad. 
25 § LBE 

    Direktionen  

Verkställande av åtgärd på den 
försumliges bekostnad. 
25§ LBE 

    Direktionen  

Medge undantag från förbud att föra 
öppen eld vid enstaka tillfällen och 
vid hantering som inte är 
tillståndspliktig.  
8 § FBE  

 X X X Lista i personal 
handboken 
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 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

E Forts. Myndighetsutövning Ord FCH  RCH FD Delegat  

 
 

Yttrande till MSB samt 
Polismyndighet.  
14 § FBE  

 X  X Funktions ansvarig 
förebyggande 

 

Yttrande till byggnadsnämnden i 
ärenden rörande bygglov, 
detaljplaner. 
PBL BVL, BVF samt gällande BBR, 
BKR 

 X  X Funktions ansvarig 
förebyggande samt  
 brandingenjör 

 

Yttrande till polismyndighet 
avseende offentliga tillställningar 
och sammankomster. 
Ordningslag 2 kap §7, §9, §10. samt 
lokala ordningsföreskrifter. 

 X  X Funktions ansvarig 
förebyggande samt 
brandingenjör 

 

Remissvar till Socialstyrelsen 
rörande tillstånd att bedriva HVB- 
hem.  SoL 

 X  X Funktions ansvarig 
förebyggande samt 
brandingenjör 

X 

Yttrande till polismyndighet rörande 
till exempel sakkunnighetsutlåtande 
vid brand.13 kap 6§ BrB 

 X  X Funktionsansvarig 
förebyggande. 
Räddningschef i 
beredskap 

X 

Övrig lagstiftning angående 
remissvar till Boverket, MSB m.m. 

 X  X Funktionsansvarig 
förebyggande  
Brandingengör 

X 
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 Ärende 
 

Beslutande 
Anm.  

till 
dir. 

F Övriga ärenden Ord. FCH 
 

RCH FD Delegat  

 Besluta i ärenden om 
utlämnande av allmän 
handling med beaktande av 
sekretess. 
9 kap, § 30 SekrL 

 X  X Räddningschef, 
Funktionsansvarig före-
byggande och räddning 

 

Prövning om överklagande 
inkommit i tid, samt avvisning 
av för sent inkommen 
överklagan. 
§ 24 FVL 

 X  X Delegaten i 
ursprungsbeslutet. 

 

Beslut om omprövning av 
överklagat delegationsbeslut 
skall ske.  
§ 27 FVL 

 X  X Delegaten i 
ursprungsbeslutet. 

 

Omprövning av beslut. 
§ 27 FVL 

 X  X Delegaten i 
ursprungsbeslutet. 

 

Yttrande över överklagande av 
delegatens beslut. 
§ 27 FVL 

 X  X Delegaten i 
ursprungsbeslutet i samråd 
med rch. 

X 

Utse ombud att föra 
kommunal-förbundets talan 
inför domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag. 

 X  X Delegaten i 
ursprungsbeslutet. 

X 

Upprätta 
dokumenthanteringsplan 

 X     

 Gallring av handlingar  
§ 6 arkivlagen 

 X  X Administratör  

 Övriga yttranden och 
remissvar av icke principiell 
betydelse, från andra 
myndigheter och VSRs 
medlemskommuner  

 X  X Funktionsansvarig före-
byggande och räddning 

X 

 Yttrande och remissvar som 
ska hanteras politiskt efter 
VSRs yttrande 

    Direktionen. 
Om yttrandet inte kan vänta 
till nästa direktionsmöte 
fattas beslut av AU 

X 

 
 

Formaterad tabell
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 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2017-02-22 6 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 4   Dnr 2017/ 
 
 
Beslut om firmateckning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar att bemyndiga direktionens ordförande Håkan Persson 

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

• Direktionen bemyndigar förbundschef, administratör på Västra Sörmlands 
Räddningstjänst samt ekonom och ekonomiadministratör på Vingåkers 
kommun att utkvittera handlingar såsom rekommenderat, assurerat med mera. 
 
Dessa beslut kommer att gälla från 1 mars 2017. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
I reglemente för förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst § 16 
framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska 
undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer. Då nuvarande 
Förbundschef slutar sin tjänst 28 februari finns behov av att revidera beslutet om 
firmatecknare. 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 5   Dnr 2017/ 
 
 
Beslut om attest- och utanordningsrätt 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar att följande personer har attest- och utanordningsrätt  

för direktionens samtliga kostnadsställen.  
 
Beslutet gäller från 1 mars. 

 
Beslutande attestant: Förbundschef, Anette Lundin 
Ersättare:  Räddningschef, Mattias Gårdholt 
 
Behörighetsattest: Ekonomiadministratör, Irene Johansson,  
  Ekonom, Anders Nordling 
Ersättare:  Administratör, Åsa Björlund 
 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen ska besluta om vem som har rätt att attestera (besluts- och 
behörighetsattest) direktionens olika kostnadsställen.  
Då nuvarande Förbundschef slutar sin tjänst 28 februari finns behov av att 
revidera det tidigare beslutet. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
_____ 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 6   Dnr 2017/7:1 
 
 
RIB 2017 som kollektivavtal 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar att överenskommelsen för räddningstjänstpersonal i 

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

Dir § 7   Dnr 2017/8:1 
 
 
Redovisning av beslutade projekt 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar att samtliga projekt utom ”Förstudie brandstation 

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

Dir § 8   Dnr 2017/9:1 
 
 
Förändring av Projekt ”Förstudie ny brandstation i 
Katrineholm” 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till direktionen: 
• Direktionen beslutar om namnbyte till ”Projekt ny brandstation” samt att 

överföra återstående 913 tkr till projektet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Projekt ”Förstudie ny brandstation i Katrineholm” har gått in i nästa skede 
projektering och byggande, en namnändring till ”Projekt ny brandstation” bör ske. 
De återstående öronmärka medlen 913 tkr avsätts till projektet som även 
innefattar del av flytt till nya brandstationen. 
Ekonomin och arbetet i projektet redovisas vid kommande AU möten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning för ”Projekt ny brandstation” 
 
Expediering 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dir § 9   Dnr 2017/ 
 
 
Årsredovisning 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till beslut: 
• Direktionen antar förslaget till Årsredovisningen för 2016 och lämnar ärendet 

vidare till medlemskommunerna för beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Förbundschef, Roger Larsson, presenterar årsredovisningen för direktionen. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016  
_____ 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms Kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers Kommun 
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”Slanglista"  
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst 
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
IVPA: I väntan på ambulans 
HLR: Hjärt- och lungräddning 
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defi-
brillator (hjärtstartare) 
RIB: Räddningspersonal i beredskap 
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete 
LSO: Lagen om skydd mot olyckor 
LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor 
LEH: Lag om extraordinära händelser 
RVR: Restvärdesräddning 
FIP: Första insats person 
RCB: Räddningschef i beredskap 
BM: Brandmästare 
IL: Insatsledare 
BF: Brandförman 
BmH: Brandman heltid 
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB 
TiB: Tjänsteman i beredskap 
CIP: Civil insatsperson 

Foto: Egen personal                                                                                             VÄRDEGRUND - Så här vill vi ha de 

Kompetens Omtanke 

Samhörighet 

Effektivitet Kommunikation 
Engagemang 

Respekt 

Trygghet 
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Ordförande och förbundschef har ordet 
 
Tiden går fort och vi lägger ytterligare ett 
verksamhetsår bakom oss. Förbundet står 
nu inför det artonde verksamhetsåret. När vi 
arbetar med att summera det gångna året, 
stärks känslan av att vi gör så många bra sa-
ker i VSR. När man samlar året i en och 
samma skrift blir det väldigt tydligt vad som 
gjorts. Vi kan konstatera att vi även detta år 
har haft ett stort engagemang bland alla 
medarbetare oavsett om man arbetar i ope-
rativ tjänst på heltid, räddningspersonal i 
beredskap (RIB) eller har en dagtidstjänst.  
 
Årets arbete både politiskt och i verksam-
heten har fortsatt utifrån medlemskommu-
nernas uppdrag till VSR och gällande hand-
lingsprogram. 
 
Det reviderade uppdraget från medlems-
kommunerna som VSR fick i slutet av 2015 
har resulterat i framtagande av ett nytt hand-
lingsprogram. Direktionen beslutade om 
handlingsprogrammet under våren, pro-
grammet gäller för tiden 2016-2019 
 
Problemen med att rekrytera RIB-personal 
till Vingåkersstationen har markant förbätt-
rats, styrkan är nu fulltalig. I dagsläget sche-
maläggs beredskapen så att vissa personer 
har beredskap dagtid, andra har kvällar och 
helger. Rekrytering av RIB personal är en 
utmaning för samtliga landets räddnings-
tjänster. 
 
Under året har organisationen jobbat vidare 
med internkontroll i verksamheten, intern-
kontrollplanen reviderades i början av 
2016. Revisorerna har genomfört en 
granskning av Interna kontrollen vilket 
medförde några få anmärkningar som ska 
ses som rekommendationer, vissa anmärk-
ningar är redan åtgärdade. 
  
Under sommaren levererades en ny släck-
bil. Bilen är placerad på stationen i Katrine-

holm. Andrabilen i Katrineholm är nu pla-
cerad på stationen i Julita. Den nya bilen har 
utrustats med skärsläckare, vilket är ett nytt 
verktyg för VSR. Kostnaden för hela  
investeringen blev närmare 4,5 miljoner 
kronor inklusive diverse utrustning. 
 
När det gäller ekonomi så visar resultatet på 
ett minusresultat på 280 tkr, orsaken är att 
de öronmärkta medel som är beslutade för 
att finansiera ett antal projektarbeten inte 
finns som intäkt i budget. Ser man helheten 
efter att resultatet justerats med de öron-
märkta medlen för året så uppstår ett över-
skott på 159 tkr mot budget 12 tkr. 
 
Förra årets översyn av externutbildningen 
har inneburit att utbildningarna har ökat, det 
är dock en bit kvar innan budgeten är i ba-
lans. I dagsläget är det 1,6 tjänster på ex-
ternutbildningen, även personal från opera-
tiva och förebyggandesidan är engagerade 
som instruktörer. 
 
Ett av målen är att VSR ska öka antalet 
kvinnor och personer med annan etnisk bak-
grund i organisationen. Detta ska vara en 
självklarhet vid nyanställningar. Förra året 
angavs att detta är en viktig fråga för VSR 
därför bör både direktionen och verksam-
heten kommande år aktivt jobba med dessa 
frågor. Här konstaterar vi att organisationen 
borde lyckats bättre. 
 
Arbetet med projekten som finansierats 
med öronmärkta pengar har fortsatt även 
under 2016. Samtliga projekt utom Brand-
stationsprojektet avslutades vid årsskiftet. 
Återstående medel kommer att föreslås an-
vändas till brandstationsprojektet samt 
kostnader i samband med flytt till nya stat-
ionen.  
 
Under perioden har erforderliga beslut fat-
tats i respektive medlemskommun om att 
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bygga en ny brandstation. Stationen kom-
mer att byggas och ägas av KFAB, VSR 
kommer att vara hyresgäst. Bygglovspro-
cessen är klar liksom upphandling av entre-
prenör. VSRs arbete har handlat mycket om 
planering tillsammans med personalrepre-
sentanter om hur stationen ska planeras. Ut-
ifrån detta har arkitekten tagit fram rit-
ningar, dessa har sedan har legat till grund 
för anlitade konsulters arbete. Byggstart be-
räknas under våren 2017, byggtid ca ett år. 
 
Under sensommaren och hösten har rekry-
tering av ny förbundschef skett. Direkt-
ionen anlitat en konsult som hjälpte till med 
rekryteringen. Nitton personer sökte tjäns-

ten. Efter ett antal tester, intervjuer så beslu-
tade Direktionen att Anette Lundin blir ny 
förbundschef. Anettes kommer från en 
tjänst som distriktschef vid Räddningstjäns-
ten Östra Götaland. Anette börjar i VSR den 
6 februari och tillträder förbundschefstjäns-
ten första mars då nuvarande förbundschef 
Roger Larsson slutar efter 44 år inom rädd-
ningstjänsten, Roger avgår med avtalspens-
ion. 
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack för det 
gångna året till all personal, förtroende-
valda samt engagerade medlemskommuner. 
Det är tack vare er som vi kan lägga ytterli-
gare ett framgångsrikt år till handlingarna. 

 

                                                                                              

                                                                                     Roger Larsson     Håkan Persson 
                   Förbundschef       Ordförande Direktionen 
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Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlem-
marna är Katrineholm och Vingåkers kom-
muner. Direktionen är den beslutande för-
samlingen och utgör också förbundets sty-
relse. 
Genom val till kommunfullmäktige har 
kommuninvånarna möjlighet att påverka 
VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive 
medlemskommun utser representanter till 

förbundsdirektionen, fem ledamöter från 
Katrineholm och fyra från Vingåker.  
Respektive fullmäktige beslutar också om 
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfri-
het för direktionen.  
Direktionen har det övergripande ansvaret, 
Förbundschefen är genom delegation ut-
sedd att leda den dagliga verksamheten.  
Direktionen har under året haft fyra möten.  

 
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2016-12-31 
V = Vingåker, K = Katrineholm 

Ordförande Håkan Persson (S) V 
Vice ordförande Marie-Louise Karlsson (S) K 
Ledamöter 
 

Glenn Christensen (S) V 
Björn Andersson (M) V 
Therese Palm (S) V 
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K 
Göran Nilsson (M) K 
Lars Levin (FP) K 
Sten Holmgren (C) K 

Ersättare 
 

Marie-Louise Thyberg (S) V 
Mensud Vrana (S) V 
Caisa Sävheden Larsson (S) V 
Gunnar Österberg (C) V 
Johanna Karlsson (S) K 
Michael Hagberg (S) K 
Christoffer Öqvist (M) K 
Olof Carlsson (V) K 
Ingemar Björklund (KD) K 

 
Direktionens vilja 

 
Under våren 2016 antog direktionen nuva-
rande handlingsprogram ”Direktionens 

vilja”. Handlingsprogrammet gäller för ti-
den 2016-2019. Handlingsprogrammet 
bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. 

 
Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så 
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets 
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser.  
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Arbetsutskottet 
 
Direktionens Arbetsutskott (AU) har ut-
gjorts av ordförande Håkan Persson, vice 
ordförande Marie-Louise Karlsson samt le-
damöterna Sari Thorén och Sten Holmgren, 

under hösten har Sari avsagt sig sina poli-
tiska uppdrag, fyllnadsval genomfördes vid 
direktionens decembermöte. Björn Anders-
son valdes som ordinarie ledamot. AU har 
haft sju protokollförda möten under året.

 
Revision 

 
Förbundet har fyra revisorer, som valts av 
medlemskommunerna i enlighet med för-
bundsordningen. Revisorerna är politiskt 
tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod 
som ledamöter och ersättare i direktionen. 
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med be-
stämmelserna om revision i kommunalla-
gen, revisorernas reglemente samt vad som 
anges i skriften ”God Revisionssed i kom-
munal verksamhet”. Revisorernas berät-
telse ska tillsammans med årsredovis-
ningen, överlämnas till respektive kom-
munfullmäktige, som var och en beslutar 

om ansvarsfrihet för direktionen. Reviso-
rerna anlitar själva sakkunniga till sin 
granskning i den omfattning som behövs. 
Sakkunnigt biträde under 2016 har varit 
PwC. Under året har revisorerna även 
granskat VSRs arbete med intern kontroll. 
Revisorernas synpunkter från granskningen 
var att VSR ska bli bättre på att kommentera 
och redovisa förbättringsförslag vid upp-
komna avvikelser. Detta är åtgärdat i kom-
mande redovisningar till direktionen. 

 
 

 

  

Revisorer 
Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot  

Karl Källander, Katrineholm  
Sören Ericsson, Vingåker  
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm  
Ingvar Lind, Vingåker 
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Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja 
Ekonomiska mål 

 
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god 
ekonomisk hushållning. Det är VSRs upp-
gift att hushålla med tillgängliga resurser på 
ett sådant sätt att även framtida kommunin-
vånare kan tillförsäkras en bibehållen hög 
standard på verksamhet och anläggningar. 

En sund ekonomi präglas av redovisnings-
lagens krav på god redovisningssed samt 
kommunallagens krav på budget i balans. 
Följande två finansiella mål har medlems-
kommunerna angett i sitt uppdrag till för-
bundet för perioden 2015-2019. Bägge må-
len är helt uppfyllda. 

 
 

Finansiella mål Uppföljning 2016 
VSR ska ha ett positivt årligt resultat. 159 tkr målet uppfyllt 
Reinvesteringar ska ske med förbun-
dets egna medel. 

Målet är uppfyllt 
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Verksamhetsmål 
 

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019 
och återfinns i uppdraget från medlems-
kommunerna till VSR. Utifrån målen har 
Direktionen formulerat sin vilja vilken följs 

upp nedan. Direktionen har uppfattat att 
målen som framgår av medlemsuppdraget 
är att betrakta som God Ekonomisk Hus-
hållning

 
1. VSR har uppdrag att fortlöpande se över 

och anpassa organisationen så att den på 
bästa sätt stödjer medlemskommunernas 
intentioner för räddningstjänstverksam-
het, säkerställer en långsiktigt effektiv 
verksamhet samt möter framtidens krav. 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta före-
byggande och stödja den enskilde. VSR pri-
oriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det 
för att värdet av uteblivna olyckor är större 
än enstaka räddningsinsatser Antal tillsyner 
och rådgivningar har ökat under perioden.  
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Arbetet re-
dovisas i följande tabeller. 
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2. VSR ska uppfattas som trygghets-
skapande 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 sä-
kerhet står i centrum.  
Direktionens kraftsamling på förebyg-
gande åtgärder ska rimligen innebära att 
antalet räddningsinsatser kommer att  

minska. Räddningsstyrkans framkomst-
tid har betydelse för olyckans skadeut-
veckling samt medborgarnas trygghets-
känsla gällande snabb hjälp vid olyckor. 
Antal insatser som klassas som rädd-
ningstjänst är exakt samma som föregå-
ende period. Framkomsttiden är under 
målvärdet (8,9 min). Vi bedömer att må-
let är uppnått. Detta arbete redovisas i 
följande tabeller. 
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3. Antalet personer som skadas eller 
omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats, ska minska över tid.  
Antalet omkomna har ökat jämfört med 
föregående period. Antalet svårt ska-

dade är har minskat jämfört med föregå-
ende period. Personer med lättare ska-
dor har ökat jämfört med föregående pe-
riod. Vi bedömer att målet delvis är upp-
fyllt. Redovisning sker i följande tre ta-
beller. 

 
.  

 
 

 
 

                        Målvärdet är 0 personer. 
 
 
 
4. VSR ska kontinuerligt se över förut-

sättningar för att utveckla samverkan 
med andra kommuner i syfte att öka 
verksamhetens effektivitet och kva-
lité samt uppnå ökad trygghet och sä-
kerhet för medlemskommunernas in-
vånare. 
 
 
 

VSR har samverkan med samtliga rädd-
ningstjänster i länet samt avtal med de an-
gränsande kommunerna i Östergötland och 

Närke. VSR ingår också i en samverkans-
grupp vid olyckor på sjön Hjälmaren. I 
gruppen ingår tre län och fem kommuner. 
VSR har påbörjat diskussioner med Rädd-
ningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gäl-
lande högre ledning vid insatser. VSR ingår  
sedan många år i stab Sörmland. Syftet med 
stabsorganisationen är att det i länet skall 
finnas en väl fungerande stabsorganisation 
att använda vid större insatser samt öka 
samarbetet mellan länets räddningstjänster.  
Vi bedömer att målet är uppnått. 
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5. Kunskapen och förmågan hos all-
mänheten om olycksförebyggande 
och olyckshanterande åtgärder om 
olyckor, som kan föranleda rädd-
ningsinsats, ska kontinuerligt öka. 
 
 

VSR genomförde traditionsenligt en trafik-
säkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3. 
Detta sker i samverkan med ambulans, po-
lis, viltskadefonden, MHF/NTF. Cirka 400 

elever deltog under dagen. 480 elever del-
tog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan för 
årskurs 8 på VSRs övningsfält eleverna fick 
lära sig mer om trafik i allmänhet samt lite 
extra om mopeder. På plats fanns polis och 
räddningstjänst för att dela med sig av sina 
kunskaper. Eleverna fick bland annat in-
formation om trafikförsäkringar, trafikreg-
ler och allmänt trafikvett. Eleverna testade 
också på att köra mopedsimulator. Vi bedö-
mer att målet är uppfyllt. Redovisning sker 
i följande två tabeller.

 

     

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

VSRs insatsområde utgörs av en stor geo-
grafisk yta. För att säkra att en räddnings-

styrka anländer till skadeplatsen inom god-
tagbar tid och genomför räddningsinsats på 
ett effektivt sätt har VSR avtal med andra 
kommuners räddningstjänster. Vi bedömer 
att målet är delvis uppfyllt. Redovisning 
sker i följande tabell. Orsak till att målet är 
delvis uppfyllt beror på två felaktiga posit-
ioneringar från SOS. Ett larm var position-
erat på fel ö och på det andra larmet fanns 
samma ort på två ställen i VSRs område. 

 

 
Maj: Fel adress finns på fler orter. Jun: Felaktig adress. 
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7. Vid 60 procent av alla olyckor som 

uppfyller kriterierna för räddnings-
tjänst enligt LSO ska en första insats 
ske av enskilda. 
 

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resul-
tatet för perioden blev 43%, målvärdet är 

60%. Redovisning sker i följande tabell. Or-
sak till att målet ej är uppfyllt beror delvis 
på att det kan vara svårt att identifiera dessa 
personer på en olycksplats. Bättre uppfölj-
ning från VSR där man kontaktar de drab-
bade några dagar efter olyckan kommer tro-
ligen att öka måluppfyllelsen.  
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Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande 
 

Sammanfattning av året 
 
Under året har funktionens arbetsbelastning 
varit fortsatt hög men inte i närheten av 
2015 då den var extrem. Detta beror på att 
sotningsärendena angående byte av sotare 
har minskat markant från 400 ansökningar 
år 2015 till 18 ansökningar år 2016. Funkt-
ionens efterfrågan vid byggärenden är fort-
farande stor vilket inte är konstigt med 
tanke på att det byggs mycket nytt i med-
lemskommunerna. Under perioden har 39 
bygglovsremisser hanterats. LSO och LBE 
tillsynerna följer i stort tillsynsplanen, 121 
tillsyner har genomförts. Två Seveso tillsy-
ner har genomförts av Länsstyrelsen, VSR 
medverkar på dessa tillsyner. Under året har 
33 LBE tillstånd utfärdats. Övriga ärenden 
så som remissyttranden till andra myndig-
heter ligger på samma nivå som förra året. 

Enhet undersökande/lärande har genomfört 
en fördjupad olycksutredning under året 
samt påbörjat en utredning som blir klar un-
der 2017. Flera andra olyckor har utretts en-
klare tillsammans med bl.a. polisen.  Beho-
vet finns att utreda fler olyckor men det har 
inte hunnits med. Under året har 11 sakkun-
nigutlåtanden utfärdats, efter förfrågan från 
polismyndigheten i länet.  
Fixar Malte verksamheten fungerar bra och 
är en uppskattad tjänst hos kommuninvå-
narna. Dock har antal hembesök minskat 
något. Bemanningen på funktionen har un-
der året varierat från mellan fyra och fem 
tjänster. 
Min uppfattning är att Funktionen uti-
från förutsättningarna fungerat tillfreds-
ställande under året.  
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Enhet tillsyn 
 

Skriftlig redogörelse 
 
I VSR verksamhetsområde finns 236 ob-
jekt som omfattas av kravet på skriftlig  

redogörelse enligt LSO. I redogörelsen be-
skrivs verksamheten samt brandskyddet.

Tillsyn 
 
Tillsynsplanen omfattar LSO och LBE till-
syn. Tillsynsplanen grundar sig på objekt 
som omfattas av skyldigheten att lämna in 
en skriftlig redogörelse, dessa ska ha en re-
gelbunden tillsyn. Utöver tillsynsplanen har 
det under året genomförts 18 tillsyner som 
inte varit planerade (så kallade annan- eller 

händelsebaserad tillsyn). Vid tillsynen re-
dovisar ägaren och/eller innehavaren sitt 
systematiska brandskyddsarbete. Det utförs 
även stickprovskontroller på det byggnads-
tekniska brandskyddet och det systematiska 
brandskyddsarbetet. På LBE-objekt kon-
trolleras även gällande tillstånd och kon-
trollbesiktningar.

 

Planerade tillsyner 
(LSO) 2016 

Genomförda till-   
syner (LSO) 2016 

Planerade tillsyner 
(LSO) 2015 

Genomförda till- 
syner (LSO) 2015 

97 68 70 86 
 

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara 
 
I VSRs verksamhetsområde finns 203 ob-
jekt som har tillstånd att hantera brand- 
farlig/explosiv vara enligt ”Lag om brand-
farliga och explosiva varor” (LBE 

2010:1011). VSR genomför tillsyn av han-
teringen, tillsynen har samordnats med till-
syn enligt LSO i del fall det varit möjligt. 
2016 samplanerades 15 tillsyner. 

 
Planerade 

tillsyner (LBE) 
2016 

Genomförda till-   
syner (LBE) 2016 

Planerade 
tillsyner (LBE) 
2015 

Genomförda till-   
syner (LBE) 2015 

33 19 19 23 
 
 

Samplanerade till-
syner (LSO/LBE) 

2016 

Genomförda fastig-
hets tillsyner (LSO) 

2016 

Samplanerade 
tillsyner 

(LSO/LBE) 2015 

Genomförda fastig-
hetstillsyner (LSO) 

2015 
15 1 20 16 
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Sammanställning tillsyn 
 
Under 2016 planerade enheten att utföra 
150 tillsyner. Fördelat på 97 LSO, 33 LBE 
och 20 samplanerade (LSO/LBE). Av skäl 
som större ombyggnationer, ändrad verk-
samhet mm på vissa objekt har några av de 
150 planerade tillsynerna uteblivit. Resulta-
tet blev 121 tillsyner fördelat enligt tabel-
lerna sid 11. Notera att det inte finns redo-
visat de 18 tillsynerna som inte var plane-
rade för 2016. Av dessa 121 tillsyner utfär-
dades 59 förelägganden (brister som VSR 
ställer krav på ska åtgärdas). Under 2017 

kommer uppföljning genomföras på de 34 
ärenden som ännu inte är avslutade. Den ge-
nomsnittliga rättelsetiden när anmärkning-
arna ska vara åtgärdade är tre månader. 
Några exempel på de vanligaste anmärk-
ningarna vid tillsyner är brister i verksam-
heternas systematiska brandskyddsarbete 
(SBA), samt defekta dörrar i brandcells-
gränser. Felet är ofta att de inte stänger or-
dentligt eller har fel brandklass. Ytterligare 
en vanlig anmärkning är utrymningsskyltar 
som inte lyser.

 
Annan tillsyn i samverkan 

 
Vid två tillfällen under året har VSR till-
sammans med polisen, socialförvaltningen 
och skattemyndigheten deltagit vid annan 
tillsyn. Tillsynerna har varit riktade mot 

vissa restauranger som har tillstånd att ser-
vera alkohol. VSR har vid dessa tillfällen 
kontrollerat brandsäkerheten och utrym-
ningsvägar i lokalerna.

 
Tillstånd brandfarlig/explosiva varor 

 
Under året har VSR fortsatt att följa upp och 
kontrollera tidigare ansökningar. Tillsyns-
förrättarna har vid LSO tillsyner upptäckt 
verksamheter som hanterar brandfarliga/ex-
plosiva varor i sin verksamhet och saknat 

tillstånd för detta. Under året har 39 Bfv 
ärenden behandlats och 8 Exp. VSR har ut-
färdat 31 tillstånd för Bfv (8 ansökningar är 
under behandling) och 8 Exp.  

 
 Tillståndsansökningar 

för brandfarlig vara 2016 
Tillståndsansökningar för brand-
farlig vara 2015 

Vingåker 11 11 
Katrineholm 24 36 

Vid årsskiftet fanns det 203(175/28) gäl-
lande tillstånd för hantering av 

 brandfarliga/explosiva varor i medlems-
kommunerna. 

 
 Tillståndsansökningar 

för explosiv vara 2016 
Tillståndsansökningar för explo-
siv vara 2015 

Vingåker 3 2 
Katrineholm 5 8 
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Sevesoanläggningar 
 
I VSRs verksamhetsområde finns tre Seve-
soanläggningar. Två objekt finns i Vingå-
kers kommun. Nammo Vingåkersverken 
AB i den högre klassen och Preem Gas AB 
vid Voith Paper Fabrics AB i Högsjö tillhör 
den lägre klassen. Under året har Länssty-
relsen beslutat att NCC bergstäkt Mörtsjön 
i Katrineholms kommun ska klassas som 

Sevesoanläggning i den lägre graden. Till-
syn på Sevesoanläggningar genomförs av 
Länsstyrelsen, VSR deltar vid tillsynerna. 
Under 2016 genomförde Länsstyrelsen till-
syn på Nammo Vingåkersverken AB och 
Preem Gas AB på Voith Paper Fabrics AB. 
I Katrineholms kommun har Länsstyrelsen 
även klassat SKF Mekan som farlig verk-
samhet  enligt LSO 2kap 4§.

Sotning 
 
I Katrineholms och Vingåkers kommuner 
utförs genom avtal rengöring och brand-
skyddskontroller av Skorstensfejarna LJ 
AB. VSR genomför tillsyn på företagets 
verksamhet. Under året har VSR svarat på 
184 telefonsamtal angående sotningsfrågor. 
2015 infördes sotningsprogrammet RITZ 
ett webbaserat program.  Detta skulle göra 
det lättare för VSR att göra tillsyn över sot-
ningsverksamheten. Målsättningen var att 

VSR skulle ha haft tillgång till programmet 
under 2016, så blev inte fallet. Det visade 
sig att programmet hade s.k. barnsjukdomar 
och inte var användarvänligt. Uppfölj-
ningen av verksamheten 2016 har genom-
förts med hjälp av regelbundna möten, tele-
fonkontakt och mailkonversation. VSRs 
uppfattning är att sotningsverksamheten till 
största delen fungerat tillfredsställande i 
bägge kommunerna under året.

 
Egensotning 

 
Enligt LSO kan kommunen eller den myn-
dighet som kommunen utsett medge fastig-
hetsägare att få utföra sotning på egen fas-
tighet. Kravet för att få utföra egensotning 
är att genomgå en utbildning, alternativt att 
man anlitar en annan behörig person som 
utför sotning. Under året har 18 personer 
ansökt om dispens för egensotning, 16 i 

Vingåkers kommun och två i Katrineholms 
kommun. Av dessa ansökningar avsåg sju 
ansökningar att få sota sin egen anläggning. 
Elva ansökningar gällde att få byta sotare i 
Vingåkers kommun. En fastighetsägare har 
begärt att få sin sedan tidigare dispens upp-
hävd. 

 
Brandskyddskontroll (BSK) 

 
BSK syftar till att upptäcka fel och brister 
hos anläggningen för att undvika skador till 
följd av brand. Kontrollen ska vara syste-
matisk och ske med intervall som är bero-
ende av anläggningens utförande och an-
vändning. Gällande frister är 3 eller 6 år, för 
imkanaler i storkök är fristen 2 år p.g.a. hög 
brandrisk. Kontrollen ska i huvudsakligen 
utföras okulärt, men kan utökas av någon 

form av provning. Upptäckta brister vid 
kontrollen kan ge ett föreläggande med rät-
telsetid. BSK utförs av skorstensfejarmäs-
taren eller behörig tekniker. Enligt sotar-
mästaren har 98 % av Katrineholms och 
Vingåkers registrerade eldstäder kontrolle-
rats enligt gällande intervall vid 2016 års ut-
gång.

 
 



 
 

 

17 
  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 
Antal objekt 2år 3 år 6 år 
Katrineholm 53 751 1172 
Vingåker 13 479 429 
 Genomförda brandskyddskontroller 2015 
Katrineholm 116 2371 6690 
Vingåker 28 1472 2489 

 
Sotningsförelägganden 

 
Syftet med Brandskyddskontroll är att kon-
trollera brandsäkerheten i anläggningen. 
Kontrollen genomförs som myndighetsut-
övning. En stor del förelägganden gäller tak 
säkerhet. Stegar som inte sitter fastmonte-
rade enligt regelverket, avsaknad av glid-
skydd för markstegen är vanliga anmärk-
ningar. Under 2016 utfärdades 391 föreläg-
ganden, 216 i Katrineholm, 175 i Vingåkers 

kommun, av dessa är 78 åtgärdade. Rättel-
setiden varierar mellan tre till sex månader. 
VSR ska följa upp att föreläggandena åtgär-
das. Uppföljningen under 2016 har genom-
förts via telefonkontakt samt information i 
lokala kommuntidsskrifter och genom in-
formation från entreprenören. 

Biträda andra myndigheter 
 
VSR ska biträda andra myndigheter med sin 
sakkunskap. Det innebär att VSR har en 
passiv roll och biträder på förfrågan. VSRs 
sakkunskap är särskilt värdefull för bygg-
nadsnämnden i samband med Fysisk sam-

hällsplanering och vid granskning av brand-
skyddsdokumentationer. VSR deltar vid 
tekniskt samråd då byggherre eller bygg-
nadsnämnd kallar. Under året har VSR bi-
trätt andra myndigheter 134 gånger. 
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Enhet Undersökande/lärande 
 

Undersökande 
 
Det finns en strävan i samhället att olycks-
riskerna ska minska, att färre ska omkomma 
eller skadas, att mindre egendom ska förstö-
ras i olyckor. Detta är också ett uppdrag 
som VSR har fått från medlemskommu-
nerna. Strävan är att öka samhällets för-
måga att förebygga och hantera situationer 
som kan föranleda räddningsinsatser. Som 
en del i detta finns krav på att undersöka 
olyckor enligt LSO. När en räddningsinsats 
är avslutad skall VSR se till att olyckan un-

dersöks i skälig omfattning. VSR ska klar-
lägga orsaken till olyckan, olycksförloppet 
samt hur insatsen genomförts. Inom VSR 
används begreppen grundläggande och för-
djupad undersökning. Den grundläggande 
undersökningen görs efter varje avslutad 
räddningsinsats och dokumenteras av rädd-
ningsledaren i insatsrapporten. Fördjupad 
undersökning ska göras på begäran av 
RCB/RL eller på initiativ av räddningsche-
fen. Undantagna utredning är IVPA, suicid 
och sjukvårdslarm.  

Verksamheten 
 
Under 2016 har 1 fördjupad undersökning 
genomförts. Ytterligare en har påbörjats 
och kommer att slutförs i mars 2017. Vi-
dare har 3 stycken händelser undersökts 
djupare dock har dessa inte dokumenterats 
som fördjupad undersökning. Anledningen 
är att undersökningarna har genomförts 
tillsammans med polisen i ett för Polisens 
förundersökningsskede i samband med att 

polisen har begärt ett sakkunnigutlåtande. 
Organisationen har en utbildad olycksutre-
dare som även har andra arbetsuppgifter 
som tar tid i anspråk. Detta är till största 
delen orsaken till att inte fler utredningar 
gjorts.  Elva sakkunnigutlåtanden där man 
bedömer risk för människors liv och hälsa 
vid brand har utfärdats på begäran av po-
lismyndigheten i Södermanland. 
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Fixar Malte 
 
Fixar Malte ska hjälpa till med praktiska gö-
romål hos äldre. Hjälpinsatsen ska medföra 
minskad risk för olyckor som kan medföra 
personligt lidande samt höga kostnader för 
samhället. Fixar Malte har även en social 
funktion då den äldre kan känna sig trygg i 
större utsträckning, då det finns möjlighet 
att bli sedd och hörd. Verksamheten är av-
sedd för personer från 65 år och uppåt samt 
funktionshindrade. Målet med verksam-
heten är att minska antalet fallolyckor i 
hemmet. Uppdraget omfattar 60 % av en 
heltidstjänst och fördelas 50 % för Katrine-
holm och 10 % för Vingåkers kommun. 
Syftet är att personer över 65 år skall få 
hjälp med vardagliga sysslor, som de kan ha 
svårt att utföra själva. Sysslorna ska inte 
rymmas inom den vanliga hemtjänsten. Ex-
empel på uppgifter som Fixar Malte utför är 

att hänga upp gardiner, tavlor, byta glöd-
lampor, bära möbler och andra göromål av 
liknande art. I samband med besök i hem-
met ges råd om skaderisker och brandsäker-
het. Det görs även en inventering av andra 
olycksrisker t ex. kan nämnas behovet av 
bättre belysning, eliminera risken för att 
snubbla eller halka osv. En checklista fylls 
i vid varje besök. Listan skickas kontinuer-
ligt till kommunerna och fungerar som ett 
hjälpmedel för utvärderingen av uppdraget. 
Kommunerna ansvarar för att analysera in-
nehållet i utvärderingarna och ta ställning 
till behovet av eventuella åtgärder. Fixar 
Malte har också medverkat vid fyra inform-
ationstillfällen i Katrineholms kommun un-
der året, syftet har varit att marknadsföra 
sina tjänster. Vingåkers kommun har inte 
genomfört någon riktad information om 
Fixar Malte under det gångna året. 
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Antal hembesök utförda av Fixar Malte 
Månad Antal besök 2016 Antal besök 2015 
Januari 45 55 
Februari 46 51 
Mars 40 47 
April 50 126 
Maj 58 45 
Juni 41 50 
Juli 8 (semester) 0 (Semester) 
Augusti 34 (semester) 19 (semester) 
September 47 60 
Oktober 70 76 
November 92 84 
December 60 65 
Totalt: 591 678 

 
 
De flesta som använder fixar Malte-tjänsten 
är mellan 75-89 år. Drygt hälften av de som 
utnyttjat tjänsten har inte hemtjänst. År 

2016 genomfördes totalt 591 hembesök. 
Målvärdet på 700 hembesök uppnåddes så-
ledes inte.   
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Säkerhetsarbetet i medlemskommunerna 
 
Vingåkers kommun köpte tjänsten Säker-
hetsstrateg på 40 % av VSR. Tjänsten upp-
hörde i början av 2016. Nu organiserar både 

Katrineholms och Vingåkers kommuner sä-
kerhetsarbetet i egen regi  

 
Framtid inom hela Funktion Förebyggande 

 
Regionen växer och det medför att tjänster 
som VSR i dag tillhandahåller kommer att 
efterfrågas mer i framtiden. Det ökade be-
hovet av vår kunskap, synpunkter från 
andra myndigheter och organisationer vid 
nybyggnationer, ombyggnationer, stadspla-
nering mm, gör att det är viktigt att samar-
beta i länet allt för att kunna tillhandahålla 
och upprätthålla den kompetens som be-
hövs för dessa uppdrag. Små organisationer 
som VSR har svårt att rekrytera och behålla 
personal med dessa specialkunskaper. Var-
för inte implementera dynamisk resurshan-
tering av förebyggandepersonal i länet? 
Flytta personal till den organisation som för 
tillfället är behov av mer arbetskraft eller av 
en viss specialkunskap. Under det gångna 
året har 2 medarbetare valt att lämna VSR 
och 2 nya har anställts. Större förbund eller 
organisationer kan vara en lösning för att 
kunna behålla kompetent personal. En så-
dan organisation skulle dessutom bli mindre 
sårbar. Ett förbund skulle kunna bildas läns-
vis eller utformas utifrån ett geografiskt per-
spektiv med angränsande kommuner som 
VSR redan samarbetar med. Även ett utökat 

samarbete och samordning med angrän-
sande räddningstjänster kan vara en lös-
ning. VSR kommer att fortsätta arbeta 
gränslöst i kommunerna för att förebygga 
och identifiera faror för kommuninvånarna. 
För att hålla en hög kompetens deltar VSR 
vid regionala och nationella förebyggande 
konferenser. VSRs hemsida ska ständigt 
vara uppdaterad och ge medborgarna svar 
på de viktigaste frågorna när det gäller till-
syn, sotning, utbildning och brandskydd. 
VSR är en given aktör på andra organisat-
ioners och myndigheters möten när det gäl-
ler säkerhet. För att främja kommunernas 
utveckling bistår VSR vid samhällsplane-
ring, nyetableringar och liknande i allt 
högre utsträckning. Under mandatperioden 
ska olycks- och brandutredningar från in-
träffade händelser prioriteras. Målet är att-
genomföra fyra fördjupade utredningar un-
der 2017. Under resterande delen av man-
datperioden är målet att antal utredningarna 
inte ska vara mindre än fyra per år. Resulta-
ten från utredningar ska spridas lokalt och 
nationellt för ökad kunskap i hela riket.

Nyckelordet för framgång i framtiden är 
GRÄNSLÖST SAMARBETE! 

 

 
Marcus Asplund  
Funktionsansvarig 
funktion förebyggande
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Funktion extern utbildning och information 
 

Extern utbildning 
 

Syftet med den externa utbildningen är 
främst att stärka den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga bränder och andra 
olyckor samt göra ett första ingripande om 
olyckan ändå uppstår. Våra utbildningar är 
riktade mot kommunala förvaltningar, före-
tag, skolelever och andra organisationer. 
Under 2016 har vi haft 160 utbildningstill-
fällen. VSR har utbildat 5835 personer 
(5724). Av dessa är 132 personer över 65 år, 
640 (369) personer är kommunanställda. 
Antalet utbildade från landsbygden 845 
stycken. Merparten av alla utbildade är sko-
lelever och antalet uppgick till 3 097. Under 
2016 har vi på uppdrag av Brandskyddsför-
eningen genomfört 14 kurser i Heta Arbeten 
där har vi utbildat totalt 196 personer. Två 
utbildningsdagar med räddningstjänstut-
bildning på övningsfältet Flamman har ge-
nomförts för personal från Flens kommun 
En instruktör har varit anställd fram till och 

med september månad men som sen valde 
att återgå till sitt tidigare arbete som idrotts-
lärare. En rekrytering har sen genomförts 
och en ny instruktör började sin anställning 
i november. Våra tre huvudsakliga utbild-
ningstyper är: Brandskyddsutbildningar 
som är företagsanpassade mot lokala förhål-
landen och önskemål, ett annat exempel på 
utbildningar är Heta Arbeten som riktar sig 
till yrkesgrupper som arbetar med svets-
ning, sliprondeller, skärning, heta gaser osv. 
Sjukvårdsutbildningar till anställda vid 
olika företag, men även till enskilda kom-
muninvånare. HLR (hjärt- och lungrädd-
ning), Defibrillator-HLR och 1:a hjälpen. 
Skolutbildningar Trafiksäkerhetsutbild-
ningar, brandutbildningar för olika årskur-
ser och kampanjen mot anlagd brand t ex 
”upp i rök”. Utbildningarna har genomförts 
på plats hos företaget, skolan eller på vårt 
övningsområde.

 
Skolutbildning 

 
VSRs personal har utbildat sexåringar på 
förskolorna i bägge kommunerna. Elever i 
årskurs ett från Katrineholm har fått komma 
till brandstationen i Katrineholm för att se 
112-föreställningen. Vi har även utbildat 
årskurs fem om förebyggande mot brand, 
utrymning samt hur man handlar om 
olyckan är framme. Vi erbjöd alla sjunde-
klassare att bada isvak och få utbildning 
kring svaga isar. Från Katrineholm deltog i 
stort sett alla elever även om alla inte valde 

att hoppa i vaken så var intresset stort. Vin-
gåkers kommun valde att inte delta i årets 
utbildning. Under året har alla elever i års-
kurs åtta i Katrineholms kommun genom-
gått en utbildning som innehöll, mopedut-
bildning brandutbildning och sjukvård. 
Gymnasieelever i åk två på Duveholms- och 
Lindengymnasiet har genomgått en tre tim-
mars trafiksäkerhetsutbildning, som även 
har haft inslag av brandkunskap. 
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Teaterföreställningen 112 
 
Under vecka 37 (brandskyddsveckan) ge-
nomfördes i samarbete med Kulturskolan 
och kulturföreningen DUD en teaterföre-
ställning för årskurs ett. Målet är att på ett 

roligt sätt lära barnen att förebygga olyckor. 
Teatern spelades tillsammans med musiker 
och skådespelare från Kulturskolan och per-
sonal från VSR. 

 
Information 

 
VSR har medverkat vid 40 olika informat-
ionstillfällen och ca 4 085 personer har bli-
vit informerade främst om brandskydd i 
hemmet genom att tagit emot olika typer av 
informationsmaterial. Av dessa var ca 528 
nyanlända personer.  

Exempel på tillfällen där vi informerat är 
under brandskyddsveckan med öppet hus, 
Vingåkers marknad, Stadsparken på nation-
aldagen, 1:a advent, i samband samt vid 
grannsamverkansmöten osv.

Övningsfältet Flamman 
 
Övningsfältet ”Flamman” är basen för vår 
interna övningsverksamhet likaså den ex-
terna utbildningen. Skiftpersonalen har i 
huvudsak övat under lördagar och sönda-
gar, den externa utbildningen äger rum un-
der vardagar. Preparandkursen för länets 
nyanställda RIB brandmän i länet har haft 
en utbildningsvecka förlagd på övningsfäl-
tet. Ungdomsbrandkåren har också sin hem-
vist på övningsfältet. Övningsfältet har 
även hyrts ut till Landstinget (ambulansen) 
2 dagar för ledningsutbildning. Arbetar-
kommunen och Moderaterna har under 10 
kvällar haft möten i lokalerna på övnings-
fältet. Arbetet med att förbättra och förnya 

övningsfältets meny av olika övningar har 
fortsatt under året. 2016 fick VSR en ny 
basbil, som är utrustad med en skärsläckare. 
För oss var skärsläckaren ett helt nytt verk-
tyg vilket innebar att de som handskas med 
verktyget skall vara certifierade för att få 
använda skärsläckaren. Övningsanlägg-
ningen har i och med detta fått en del nya 
övningsmoduler samt att containersystemen 
har anpassats så att vi praktiskt kan elda och 
öva brandsläckning. Vi har också upprättat 
ett järnvägsspår för att på ett så autentiskt 
sätt utveckla det operativa arbetet kring 
järnvägsolyckor. 

      

 

                                                              
                 Per Gustafsson  
                 Funktionsansvarig  
                extern utbildning 
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Verksamhetsberättelse Funktion Räddning 
 

Organisation av räddningsstyrkor 

Funktionen ansvarar för förbundets fem 
räddningsstyrkor samt RCH-beredskap. 
Styrkorna består av en heltidsstyrka i Katri-
neholm. Övriga styrkor bemannas med 
räddningspersonal i beredskap, vilket be-
nämns som RIB. Insatsledaren från heltids-
styrkan är alltid räddningsledare vid insat-
ser i förbundets verksamhetsområde. Rädd-
ningschef i beredskap kan ta över rollen 
som räddningsledare. 
 
Högsjö 
Styrkan är sammansatt på olika sätt under 
en beredskapsvecka. VSR ansvarar för en 
person som är arbetsledare och FIP (första 
insats person). Arbetsledaren har under hela 
beredskapsveckan ett eget fordon och åker 
direkt till aktuell larmadress.  VSR har teck-
nat ett samverkansavtal med Voith Paper 
Fabrics Högsjö AB. Företaget ansvarar för 
att det finns fyra brandmän i styrkan, sön-
dag 22:00 till fredag 22:00, övrig tid är end-
ast arbetsledaren/FIP i tjänst. Då det endast 
finns en person i beredskap, larmas med 
automatik Vingåkersstyrkan. 
 
Vingåker 
Bemanningen utgörs av en arbetsledare som 
också är FIP samt fyra brandmän (1+4).   

Arbetsledaren har under hela beredskaps-
veckan ett eget fordon och åker direkt till 
aktuell larmadress.   
 
Björkvik och Julita 
Beredskapen upprätthålls av RIB-personal, 
arbetsledare och FIP. Den som är i bered-
skap är arbetsledare och han/hon kan åka di-
rekt med egen bil till aktuell larmadress. 
Vid vissa larm kan FIP välja att åka till stat-
ionen för att åka tillsammans med styrkan. 
Övrig personal har ingen beredskap, så kal-
lad fri inryckning tillämpas. Vid insatser 
inom Björkvik och Julitas insatsområde lar-
mas alltid heltidsstyrkan.  
 
Katrineholm 
Heltidsstyrkan består av en fristående in-
satsledare (IL). IL agerar som räddningsle-
dare i hela förbundet. Vidare består styrkan 
av en Styrkeledare (SL) och fyra brandmän. 
 
RCB  
Den person som är Räddningschef i bered-
skap larmas vid samtliga larm inom förbun-
det. RCB har det normativa och strategiska 
ansvaret för hela utryckningsorganisat-
ionen. I funktionen RCB ingår att agera som 
funktion TIB (tjänsteman i beredskap) i 
medlemskommunerna. 
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Uppföljning Larm 
 
Direktionen vill årsvis följa utvecklingen av 
antalet olyckor inom ramen för begreppet 
räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil 
minskning. Det totala antalet larm under 
året var 765 mot 663 för 2015. Detta inne 

bär en ökning med 102 larm. Antal larm 
inom ramen för räddningstjänst blev under 
året 123. Förgående år var det 123 larm. Di-
rektionens vilja är således inte uppfyllt. 
Larmen fördelas per station enlig nedan. 

 
Station Antal larm jan-dec 2016 Antal larm jan-dec 2015 
Katrineholm 562 486 
Vingåker 140 115 
Julita 27 23 
Björkvik 20 18 
Högsjö 16 21 
Summa 765 663 

 
Antalet utryckningar har ökat under peri-
oden. Nedan redovisas utryckningsstatistik 

samt insatser som klassas som räddnings-
tjänst de sista fem åren.
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Fördelning av larm över dygnet 
 
Vid en analys kan man konstatera att vid de tider på dygnet då kommuninvånarna är mest ak-
tiva så sker även flest olyckor. Dock sker ofta de allvarligaste och de mest kostsamma olyck-
orna oftast under sena eller mycket tidiga timmarna på dygnet.
 

 
 

Fördelning av larm per olyckstyp 
 
Automatlarmsutryckningarna har ökat, 210 (171) stycken varav sju (sju) orsakats av brand eller 
tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 203 stycken (164). Brand ej i byggnad 
har ökat under 2016 med 18 st. Brand i byggnad har minskat med 2 st. Trafikolyckor har ökat 
från 120 till 156. För ”IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans” har organisationen larmats vid 96 
(97) tillfällen. Antalet övriga larm har minskat något. Exempel på övriga larm är hissöppning, 
sanering, stormskada, djurlivräddning, översvämning samt vissa andra serviceuppdrag. 
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Övning 
 
Övningsverksamhetens mål 2016 har varit 
att planera övningsverksamheten utifrån 
gällande förmågebeskrivning och förmåga 

per station. Detta kommer fortsätta även un-
der 2017. Den stora utmaningen är att följa 
upp förmågebeskrivningen på individnivå.  

  
 Övningstillfällen 

2016  
Övningstillfällen 

2015 
Övningstimmar 

2016 
Övningstimmar 

2015  
Heltidsstyrkan 122 141 2217 2601 
RIB 116 109 1784 1540 
Summa 238 250 4001 4141 
 

Mångfald 
 
VSR har blivit en mer aktiv 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/utbild-
ningar per år. VSR är också representerade 
med en representant i PACTAS jämställd-
hetsråd.  Vid planering av den nya brand-
stationen har hänsyn tagits till en jämställd 
arbetsplats.  

Samverkansavtal 
 
VSR har samverkansavtal om räddningsin-
sats med samtliga kommuner i länet, samt 
med Nerikes Brandkår, Finspångs Rädd-

ningstjänst och Östra Götalands räddnings-
tjänst. Nedan redovisas den hjälp som ut-
växlats under året. 

 
 
 Erhållit 

hjälp 
2016 

Bistått med 
hjälp 2016 

Erhållit 
hjälp 
2015 

Bistått med 
hjälp 2015 

Flen 1 2 1 5 
Sörmlandskusten 0 2 0 0 
Eskilstuna 0 1 1 0 
Finspång 1 1 0 1 
Rtj Östra Götaland 2 7 0 5 
Nerike Brandkår 0 0 0 1 

 
IVPA-larm 

 
VSR har från 1 januari 2008 avtal med 
Landstinget Sörmland om IVPA-larm (i 
väntan på ambulans) eller som det egentli-
gen heter sjukvårdslarm.  

VSR har utfört dessa larm utan att fakturera 
Landstinget för kostnaderna. Ett nytt avtal 
är framförhandlat och fakturering av insat-
serna kommer att ske från jan 2017.  
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Stab och Ledning 
 
VSR har tillsammans med övriga rädd-
ningstjänster i länet gemensamma rutiner 
för stabsarbete. Varje räddningstjänst har 
också förbundit sig att skicka en stabsutbil-
dad person till den räddningstjänst som vid 

räddningsinsats är behov av stabsresurs. För 
VSRs del är det i första hand RCB som bi-
träder med hjälp då annan räddningstjänst 
kallar på behov.  

 
Skapa mervärde vid räddningsinsatser 

 
För att stödja de drabbade har direktionen 
beslutat att VSR i rimlig grad och utan att 
dra på sig större extra kostnader stödja de 
drabbade att komma vidare efter en olycka. 
Stödet ska anpassas efter varje specifik si-

tuation, det kan handla om psykosocialt om-
händertagande, vara en god lyssnare, erfa-
renhetsåterföring, publicering av erfaren-
heter. Syftet med mervärdet är att minska 
skadeutfallet och öka lärandet i och utanför 
organisationen.  
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Fordon 
 

I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon: 

 
Under en period har verksamheten gjort 
stora investeringar i fordon. De mest kost-
samma investeringarna som är genomförda 
de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och 
två nya förstabilar. 

Nu står tankbilen på tur att bytas ut närm-
aste åren. VSRs fordonspark står sig bra i 
konkurrens mot andra räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB) 
 
Föreningen har avtal med VSR och är an-
sluten till Föreningen Sveriges Frivilliga 
Brandkårer. Styrelsen har under året hållit 
tre möten. Årsmöte hölls under januari på 
Björkviks brandstation. Personal har delta-
git i 32 kvällsövningar och 2 lördagsöv-

ningar samt kallats ut på larm vid 21 till-
fällen. Kåren har på uppdrag av Myndig-
heten för skydd och beredskap (MSB) gjort 
25 hembesök med inriktning Brandsäkert 
hem, olycksrisker i hemmet, tio andra ut-
bildningar har genomförts i HLR och det 
trygga hemmet. 

  

Station Fordon i VSR 
Katrineholm 

 
Julita 

 
Björkvik 

 
Vingåker 

 
Högsjö 

 
Utöver dessa fordon finns även en lastmaskin som är placerad på övningsfältet 
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Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR 
 
Ungdomsbrandkåren (UBK) tillsammans 
och VSR medverkade på kommunens akti-
vitetsdag där brandkårsyrket och ungdoms-
brandkåren visade upp sig samt anordnade 
en hinderbana för dom som ville prova. Vid 
nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog 
UBK tillsammans med räddningstjänsten i 
stadsparken med ansiktsmålning för barnen 

och en station för att skjuta prick med vat-
tenslang. Ledare från ungdomsbrandkåren 
medverkade tillsammans med VSR för att 
finnas på plats under kväll och natt i sam-
band med skolavslutningen. Allt för att ge 
studenterna i kommunen ett tryggt student-
firande. UBK medverkade även på tomte-
natta i Katrineholm. 

 

 
 

 Civil Insats Person (CIP) 
 

Ett av VSRs mål är att andelen insatser där 
allmänheten gör en första insats innan in-
satsstyrkan är på plats ska öka. Tidsfaktorn 
är ofta avgörande för utgången av händel-
sen. För att stärka den förmågan har ett pro-
jekt startats under året med en projektledare 
på halvtid, målet är att under projekttiden 
som sträcker fram till 31 december 2016 
starta upp fem områden med CIP. 

Områden dit våra räddningsstyrkor har 
längst framkörningstid kommer att priorite-
ras. För att nå ut med informationen till pri-
oriterade områden samarbetar VSR med po-
lisens grannsamverkansområden. Ett sam-
arbete har även inletts med Brandskydds-
föreningen i Södermanland som stödjer pro-
jektet och kommer att bistå med gruppför-
säkring för de personer som är CIP före-
ningen bistår även en del material.   
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Några av årets insatser 
 
2016-01-02 Trafikolycka väg 52 Viala.  Frontalkrock mellan två personbilar. En Volvo 740 
åker i riktning mot Katrineholm och får sladd och kommer över i mötande körfält där de möter 
en Volvo XC 70 och frontalkrockar. 
 

          
 
 

2016-03-24 Bombhot centralstationen 
Katrineholm. Tåget som var på väg från Gö-
teborg till Stockholm. Passagerarna evaku-
erades på stationen sedan flyttades tåget till 
Logistikcenter i Katrineholm. 
 

 
  
 
                                              
2016-12-23 Brand i byggnad i Katrineholms gymnastik, tennis och boulehall.  Larm som 
automatlarm. Vid framkomst kunde styrkan konstatera att det brann i en väg. En omedelbar 
åtgärd gjordes med en släckare och sedan bekämpades branden med dimspikar. En mycket 
snabb och bra insats gjorde att verksamhet kunde bedrivas i lokalerna redan efter några dagar.  
 

                                            
 
 
  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22508392.ab?idx=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7nKiI-rrRAhWBvSwKHaOjDI8QjRwIBw&url=http://www.katrineholmsgymnasterna.se/sida/?ID%3D146680&psig=AFQjCNHu6yWiVbgrxzTVVKgOjgxsCUWJ0g&ust=1484253112133962
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Framtid Funktion Räddning 
 
Nya byggnadsmaterial och förekomst av 
tekniska lösningar i byggnader kommer att 
ställa högre krav på val av metod och taktik 
vid kommande insatser. För att möta dessa 
krav finns behov av att utveckla nya släck-
metoder och släckmedel. Räddningstjäns-
tens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o. 
dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta 
medför krav för de som leder räddningsin-
satser, viktigt att välja rätt metod och taktik. 
VSR behöver skapa förutsättningar för att 
det finns fler alternativ i vår verktygslåda. 
Räddningsledaren ska ges möjlighet att 
kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg 
vid insatser. Under 2016 har VSR investerat 
i ett nytt släckfordon med den senaste tek-
niken, detta kommer med all säkerhet att 
öka förmågan vid brand i byggnad. Den nya 
bilen är utrustad med ett skärsläckarsystem, 
ett system som VSR inte tidigare haft i verk-
tygslådan. Systemet producerar en fin vat-
tendimma som injiceras genom konstrukt-
ionen från brandrummets utsida. Släckning 
sker i huvudsak genom brandgaskylning. 
Skärsläckningstekniken verkar genom att 
vatten och ett tillsatsmedel blandas och 

pressas ut genom ett speciellt munstycke 
under högt tryck (>250 bar) och skär ige-
nom alla kända byggnads- och konstrukt-
ionsmaterial. Metoden innebär ett säkert an-
grepp mot brand och brandgaser eftersom 
insatsen sker från utsidan.  Eftersom in-
gångshålet blir litet, så tillförs inget syre vil-
ket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det 
brandutsatta utrymmet. Funktionen ser även 
över sin utrustning som används vid rök-
dykarinsats. Rökdykning är ett riskabelt 
uppdrag som kräver bra utrustning, detta 
gör att personalen känner sig trygga vid rök-
dykning. Under 2017 kommer funktionen ta 
fram ett nytt koncept som kallas Effektiva 
räddningsinsatser. VSRs förmågebeskriv-
ning kommer under 2017 att uppdateras. 
Förmågebeskrivningen är ett viktigt doku-
ment för funktionens verksamhet. Förmåge-
beskrivningen styr övningsverksamheten 
och den operativa förmågan. Funktionen ser 
fram emot att få arbeta med det reviderade 
och delvis nya uppdraget från medlems-
kommunerna, och ett fortsatt bra förebyg-
gande arbete samt en stark operativ förmåga 
under perioden 2017-2019. 

 

 
Mattias Gårdholt 

Stf Räddningschef 
Funktionsansvarig Räddning 
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Personalekonomisk redovisning 
 

Personalkostnader 
Personalen är VSRs största tillgång men ut-
gör också den största kostnaden.  

Personalkostnaderna står för 79,6 % 
(77,7%) av förbundets totala kostnader.  

 
Kompetensförsörjning 

 
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 
82, varav 35 heltid och 47 RIB. Under året 

har 8 personer anställts och 8 personer slu-
tat (varav fyra RIB).

 
Personal som slutat under 2016 

 Axel Wahle Brandingenjör 
Oscar Andersson Brandingenjör 
Gustav Engström Brandman 
Susanne Bergström Instruktör 
Berne Karlsson RIB Brandman 
Ingvar Bohm RIB Brandman 
Patrik Kjellman RIB Brandman 
Admir Djuderija  RIB Brandman 

Personal som har anställts under 2016 
 Hans Lind Brandman 

Stefan Ragnarsson Brandman 
John Skoogh Brandman 
Johan Harter Instruktör 
Filip Lindvall Brandingenjör 
Mikael Cederberg Brandinspektör 
Filip Strindberg RIB Brandman 
Marcus Andersson RIB Brandman 

 
VSR har under detta år genomfört ett antal 
rekryteringar. Antalet sökande visar på ett 
stort intresse för att jobba i VSR. 

Medelåldern bland de anställda var vid årets 
slut 43 (42,2) år. Genomsnittliga anställ-
ningstiden är 13,4 (12,9) år. 

 
  

Åldersfördelning personal 31/12 2016 
RIB <29år 30-49år > 50 Medelålder Anställningstid 
Julita  4 1 45,2 (46) 15,2 (14) 
Björkvik 1 4 5 51,5 (48,4) 16,7 (16,5) 
Vingåker 4 10 4 41,2 (41,6) 9,6 (9,1) 
Högsjö 1 9 1      38 (37) 10,7(9,9) 
Summa RIB 6 27 11 43,9 (43,3) 13,1 (12,4) 
Heltid <29 år 30-49 år > 50   
Katrineholm 2 25 8 42,1 (41) 13,7 (13,3) 
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Lönepolicy 
 
VSR tillämpar individuell lönesättning för 
all heltidsanställd personal. Räddningsper-
sonal i beredskap har inte individuell löne-

sättning. Underlag för lönesättning och lö-
nesamtal finns i organisationens policydo-
kument och handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner 
 
Pensionsavsättningarna har ökat. Kostna-
den för 2016 ökade med 1 245 tkr jämfört 
med föregående år. KPAs prognoser beräk-

nas efter en pensionsålder på 65 år, rädd-
ningstjänstpersonal har under vissa förut-
sättningar rätt att gå i pension vid 58 års ål-
der. * Rest från tidigare år.  

 
Kostnad 2016 2015 2014 
Pensionsutbetalningar 188 189 212 
Avgiftsbestämd ÅP 883 811 776 
Differens avgift bestämd ÅP 2013   28 
Avsättning framtida utbetalning 2380 1 064 1 128 
*Löneskatt (24,26%) 882 965 885 
Framtida värdesäkring 186 245 215 
Summa 4 519 3 274 3 244 

 
Kompetensutveckling 

 
Flera anställda har genomgått kompetensut-
veckling under året. Kompetensutveckling 
är högt prioriterat i VSR och varje person i 

heltidsorganisationen har en personlig ut-
vecklingsplan som uppdateras vid medarbe-
tarsamtalen. 

 
Utbildning Antal personer  
Utryckningsförarutbildning 6 
Räddningsledare B 1 
Räddningsinsats 1 
Rökskyddsutbildning (avancerad) 1 

 
Utöver MSBs kompetensutbildningar har 
personalen medverkat i en mängd kortare 
kurser och konferenser såsom BRAND 

2016, Skadeplats 2016. Kostnaderna för 
kompetensutveckling under 2016 uppgår 
till 218 tkr (223 tkr).

 
Chefs- och ledarskapsutveckling 

 
Under VSRs år har verksamheten expande-
rat kraftigt vilket medfört att kraven på che-
fer och ledare förändrats på individuell och  
 
 

gruppnivå. VSR arbetar kontinuerligt med 
att förbättra kommunikation och samverkan 
inom hela organisationen. 
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Arbetsmiljö och hälsa 
 
Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska 
må bra är satsningen på friskvård. VSR har 
ett utvecklat friskvårdsarbete med bland an-

nat gymutrustning och löparband på samt-
liga stationer, dessutom erbjuds alla an-
ställda på ytterstationer träna på gymmet på 
brandstation i Katrineholm

Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under 
året 3,85 % (0,82 %), RIB personal har haft 
50 sjukdagar under året (86). En organisat-
ion som har mellan 3-5 % i sjukfrånvaro  
räknas som en verksamhet med låg sjuk-
frånvaro.  

Rehabiliteringsutredningar sker vid längre 
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår 
under året till 72 tkr (49 tkr) för dag 2 – 14, 
för dag 15 – 19, 147 tkr (1 tkr).

 
Sjukfrånvaro 

 Heltid RIB 
< 29 år/dagar 
% 

109 (10) 
3,3 (0,3) 

8 (5) 
1,9 (0,7) 

30-49 år/dagar 
% 

303 (40) 
3,8 (0,5) 

28 (28) 
1,1 (1,1) 

50 < dagar  
% 

109 (61) 
 3,6 (2,0) 

14 (53) 
0,7 (2,7) 

Summa dagar 
% 

521 (111) 
3,85 (0,82) 

50 (86) 
1,0 (1,8) 

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och köns-
fördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 

 
Rehabilitering 

 
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra 
veckors sammanhängande frånvaro, samt 
vid upprepade frånvarotillfällen med kort- 

tidsfrånvaro eller om personen själv begär 
det. Rehabiliteringskostnaden under året 
uppgick till 17 tkr (27 tkr). 

 
Företagshälsovård 

 
Förbundets företagshälsovård sköts av 
Räddningshälsan. Kostnaden för hälso- 
undersökningar uppgick under 2016 till 108 

tkr (124 tkr) och arbets-EKG till 52 tkr (60 
tkr).
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Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 
 
DRIFTREDOVISNING Utfall Budget Avvikelse Utfall 
  2016 2016 2016 2015 
Intäkter         
Kommunbidrag 34 015 34 015 0 32 914 
Extern utbildning 910 1 100 -190 577 
Automatlarm 257 234 23 716 
Avtal Högsjö 346 349 -3 345 
Avg tillstånd explosiva 
varor 162 100 62 163 
Tillsyn 276 200 76 163 
Fixar-Malte 239 227 12 208 
Säkerhetsstrateg 0 216 -216 240 
Övriga intäkter 2 233 1 157 1 076 790 
Finansiella intäkter 7   7 0 
Delsumma intäkter 38 443 37 598 845 36 116 
Interna intäkter (PO) 8 865 8 639 227 8 511 
Summa intäkter 47 310 46 236 1 074 44 627 
          
Kostnader         
          
Driftskostnader 34 750 34 387 -363 33 342 
Pensioner 4 112 3 662 -450 3 081 
Arbetsgivaravgifter 5 760 5 668 -92 5 449 
Arbetsmarknadsförsäk-
ringar 29 0 -29 34 
Avskrivningar 2 249 2 156 -93 2 243 
Övriga kostnader 443   -443 582 
Finansiella kostnader 246 352 106 320 
Summa kostnader 47 589 46 225 -1 364 45 051 
          
Årets resultat -280 12 -291 -424 

Årets resultat - 280 tkr beror på att kostnader för projekt med 439 tkr redovisas här, kostnads 
täckning för projekten sker med tidigare års positiva resultat detta enligt direktionsbeslut i 
samband med beslut om årsredovisningen. Med denna kostnadstäckning uppstår ett justerat 
resultat på 159 tkr (se resultaträkningen).  
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Avvikelser i ekonomisk redovisningen 
 

Intäkterna visar ett plusresultat på 1 074 tkr, 
här kan nämnas övriga intäkter 1 076 tkr, 
där återfinns div försäljning samt återbäring 
från AFA försäkring, på minussidan hittar 
vi Säkerhetsstrateg -216 tkr detta var ett 
uppdrag som VSR tidigare hade i en av 
medlemskommunerna även externutbild-
ningen visar ett minus på 190 tkr. 

Driftkostnaden utan pensioner, avskriv-
ningar, arbetsmarknadsförsäkringar och fi-
nansiella kostnader visar ett resultat på -363 
tkr. Även övriga driftkostnader såsom pens-
ioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknads-
försäkringar, avskrivningar, övriga kostna-
der och finansiella kostnader visar ett mi-
nusresultat på 1 001 tkr mot budget.

  
 

Verksamhetens kostnader 
 

Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

 
 Personal Material Hyror Tjänster Övrigt 
2015 77,7 % 6,5 % 6,6 % 8,6 % 0,6 % 
2016 79,6 % 4,8 % 6,2 % 9,0 % 0,4 % 

 
Verksamhetens intäkter 

 
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

 
 Kom-

mun- 
bidrag 

Extern 
utbild-
ning 

Auto-
mat-
larm 

Avtal 
Voith  

Tillsyn Fixar 
Malte 

Övrigt 

2015 91,1 % 1,6 % 2,0 % 1,0 % 0,4 % 0,6 % 3,3 % 

2016 88,5 % 2,4 % 3,0 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 3,9 % 
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Föregående års resultat 
 

År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, 
för att stärka den operativa förmågan samt 
öka den förebyggande kunskapen hos kom-
muninvånarna. Av dessa pengar har 145 tkr 
används under 2014. År 2014 öronmärktes 

ytterligare 1 500 tkr varav 861+42 tkr har 
används under 2015. Dessutom avsattes yt-
terligare 300 tkr 2015. Av de öronmärkta 
medlen återstår 1 352 tkr 2015-12-31.

Årets resultat 
 
Årets resultat ger ett överskott på 159 tkr 
jämfört med det budgeterade resultatet på 
12 tkr. Orsaken till det positiva resultatet 
beror på intäkter som inte var budgeterade. 

Av öronmärkta medel har 439 tkr använts 
under 2016, av de öronmärkta medlen åter-
står 2016-12-31, 913 tkr 

Årets resultat i förhållande till balanskravet 
 
VSR uppfyller balanskravet i och med att 
året ger ett positivt resultat. Det finns inget 
underskott från tidigare år att återställa. 

VSR har också tagit projektmedel i anspråk 
som har avsatts tidigare år, utan att frångå 
balanskravet.

Pensionsförpliktelser 
 
För intjänade pensioner före förbundets 
bildande ansvarar respektive medlemskom-
mun. VSR har inga pensionsförpliktelser 

för förtroendevalda och har inte heller haft 
anställda med visstidsförordnande enligt 
det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 

 
 2016 2015 
Ingående avsättning inklusive löneskatt 18 844 17 217 
Pensionsutbetalningar -188 -189 
Ny intjänad pension 2 587 1263 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 186 245 
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta) 0 0 
Övrig post -19 -10 
Förändring av löneskatt 623 318 
Utgående avsättning 22 033 18 844 
Åter lånade medel 22 033 18 844 

 
Likviditet 

 
Förbundet hade 2016-01-01, 4 190 tkr i bankmedel och vid periodens slut 4 606 tkr.
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Soliditet 
 
Det egna kapitalet är nu positivt med 6 550 
tkr, inklusive årets resultat, och de totala 

tillgångarna är 34 323 tkr. Soliditeten är så-
ledes 19 %. 

 
Investeringsredovisning 

 
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon 
och fastigheter. Årets största investering var 
inköp av en släckbil till en kostnad av 3 745 
tkr. Förbundets fordonspark bestod vid 

årets slut av 20 fordon. 9 fordon har en total-
vikt över 3,5 ton, 11 fordon har en totalvikt 
under 3,5 ton. Samtliga investeringar har fi-
nansierats via avräkningskontot samt extra 
medlemsbidrag för avskrivning av stegbil. 

 
Objekt Budget 

2016 
Utfall 
2016 

Budget 
2015 

Utfall 
2015 

Avskriv. 
tid (år) 

Fastigheter:  130 65 0 0 30 
Fordon: 3 100 3 745 3 500 3 917 10/15 
Maskiner och aggregat 0 63               0 0 10 
Radio 10 4 0 0 10 
Övriga inventarier 0 0 0 0 10 
Brand- och räddnings-mtrl 1 386 848 115 258 10 
Summa 4 626 4 725 3 615 4 175  
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Resultaträkning 
 

Redovisning i tkr       Utfall  Budget Resultat Resultat 
      not 2016 2016 2015 2014 
        tkr tkr tkr tkr 
Verksamhetens intäkter     1 4 428 3 584 3 202 5491 
Verksamhetens kostnader     2 -36 235 -35 079 -33 978 -33453 

Avskrivningar   3,5 -2 249 -2 156 -2 242 -2246 
                
Verksamhetens nettokostnader   -34 056 -33 651 -33 018 -30 208 
                
Kommunbidrag   4 34 015 34 015 32 914 31979 
Finansiella intäkter     7 0 0 0 
Finansiella kostnader     -246 -352 -320 -222 
                
Årets resultat efter finansiellt netto -280 12 -424 1 549 
                
Reducering av samtliga realisationsvinster 0   -102 -151 
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0       
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0       
Orealiserade förluster i värdepapper 0       
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepap-
per 0       
                
Årets resultat efter balanskravs-
justeringar       -280 12 -526 1 398 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0       
Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0       
                
Balanskravresultat     -280   -526 1 398 
 
Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar       8                                                   439   861   
                
Justerat resultat     159   335   
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Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalys Not 2016 2015 2014 
Den löpande verksamheten     
 
Årets justerade resultat  159 335 1 569 
Avsättning för projekt 8 -439 -861 2 226 
Justering för av- och nedskrivningar 5 2 249 2 242  
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 11 3 189 1 627 1 616 
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 5 158 3 343 5 411 
     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  916 3 114 1 247 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -793 364 680 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   5 281 6 821 7 338 
     
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella tillgångar  -4 726 -4 175 -5 820 
Försäljning av materiella tillgångar   0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 726 -4 175 -5 820 
     
Förändring skuld finansiell leasing  -139 -102  
     
Summa kassaflöde   416 2 544 1 518 
     
Likvida medel vid periodens början  4 190 1 646 -128 
Likvida medel vid periodens slut  4 606 4 190 1 646 
Förändring av likvida medel 
  416 2 544 1 518 
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Balansräkning 
 Redovisning i tkr 
     2016 2015 2014 
TILLGÅNGAR                                                  not    
Anläggningstillgångar tkr tkr tkr 
    
Materiella anläggningstillgångar     
Fastigheter 11 383 11 759 12191 
Maskiner och fordon 14 839 12 564 9557 
Övriga inventarier 2 316 1 740 1413 
Summa anläggningstillgångar                              5                                 28 538 26 063 23 161 
    

Omsättningstillgångar     
Fordringar                                                                6               1 179 2 095 5 218 
Kassa  4 4 4 
Bank 4 602 4 186 1 643 
Summa omsättningstillgångar 5 785 6 285 6 865 
    
Summa tillgångar 34 323 32 348 30 026 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 

    
    

    

Eget Kapital, därav periodens resultat     
Eget kapital                                                             7                                      6 830 7 254 5 705 
Periodens resultat -280 -424 1 549 
Summa Eget Kapital 6  550 6 830 7 254 
      
Avsättningar                                                          9                    
Pensioner 17 731 15 165 13 856 
Löneskatt 4 302 3 679 3 361 
Summa Avsättningar 22 033 18 844 17 217 
    
Skulder     
Långfristiga skulder 711 850 0 
Kortfristiga skulder                                               10                 5 029 5 824 5 555 
Summa skulder 5 740 6 674 5 555 
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder 34 323 32 348 30 026 

 
Ansvarsförbindelser 

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år. 
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Nothänvisningar 
Not 1 Verksamhetens intäkter     
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Avgifter o ersättningar   3 096 2 395 2 692 
Extern utbildning   910 577 1 035 
Övriga rörelseintäkter   422 230 1 764 

Summa      4 428 3 202 5 491 
       

Not 2 Verksamhetens kostnader     
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Personalkostnader   27 724 23 211 22 671 
Kostnader material   1 737 2 183 1 975 
Lokalhyror     2 230 2 199 2 230 
Tjänster     3 276 3 444 3 195 
Skatter och försäkringar 155 159 154 
Pensionskostnader   4 112 2 762 3 044 
Övriga kostnader   0 20 38 
Summa      36 235 33 978 33 307 

 
 
Not 3 Avskrivningar          
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad bruknings-     
tid. Avskrivningar 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.           
I årets avskrivningar har hänsyn tagits till införandet av nya kommunikationssystemet RAKEL. Tidigare kommu-
nikationsutrustning har utrangerats. Detta gäller även för vissa inventarier.           
           

 
Not 4 Kommunbidrag       
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Vingåkers kommun (17,6%) 5 986 6 563 6 002 
Katrineholms kommun (82,4%) 28 029 26 351 25 977 
Summa      34 015 32 914 31 979 
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Not 5 Anläggningstillgångar          

Belopp i tkr Fastigheter 
Ju-

lita/Björkvik Övningsfält 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Bokfört ingående värde 2 505 11 633 14 138 12 191 12 624 
Årets anskaffningar   64   64     
Delsumma       14 202     
Ack avskrivning   -641 -1 738 -2 379     
Avskrivningar   -82 -358 -440 -288 -433 
Försäljning     0 0 0 0 0 
Summa fastigheter   1 846 9 537 11 383 11 903 12 191 
            
Belopp i tkr Inventarier Fordon Övr. invent. 2016 2015 2014 
Bokfört ingående värde inkl. leasing 21 107 3 250 24 357 10 970 6 963 
Årets anskaffningar   3 745 916 4 661 4 115 5 820 
Delsumma       29 018 15 085 12 783 
Ack avskrivningar   -8 544 -1 510 -10 054     
Avskrivningar inkl leasing -1 469 -340 -1 809 -1 093 -1 328 
Utrangeringar      0 0 -484 
Försäljning   0 0 0 0 0 
Summa inventarier   14 839 2 316 17 155 13 992 10 971 
Summa anläggningstillgångar 16 685 11 853 28 538 25 895 23 162 

 
Not 6 Fordringar       
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Kundfordringar   653 186 823 
Fordran moms   170 146 319 
Förutbetalda kostnader 0 0 333 
Skattekonto   343 230 44 
Avräkningskonto KPA   7 18 1 932 
Upplupna intäkter   0 0 672 
Avräkningskonto Vingåker 0 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 6 461 1 095 
Summa      1 179 1 041 5 218 
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Not 7 Eget Kapital     
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Eget Kapital   6 830 7 254 5 705 
Därav projektmedel avsättning 1 352 1 955 600 
Årets avsättning   0 300 1 500 
Ianspråktagande av projektmedel under året * -439 -903 -145 
Summa projektmedel   913 1 352 1 955 
Årets Resultat   -280 -424 1 549 
Summa Eget Kapital   6 550 6 830 7 254 
* Korrigering ianspråktagande 2015 för intern intäkt 42 tkr 
  
Not 8 Projektmedel      
Belopp i tkr   2016-12-31       
      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 2 68 125 57 
Förarutbildning utryckning 26 40 50 10 
Ombyggnation av containersystem 0 292 278 -14 
FIR fastighetsregister   18 78 40 -38 
Ökad mångfald   -3 18 40 22 
Prova på dag för kvinnor 0 15 10 -5 
Förstudie ny brandstation Katrineholm 134 247 250 3 
Släckmedelstillsats   0 38 36 -2 
Civil insatsperson   262 382 710 328 
Utbildning rökskydd   0 7 13 6 
Ej beslutade       233 233 
Summa avsättning   439 1 342 1 955 613 
             
Därav projektmedel avsättning/budget 1 955       
Avsättning år 2015   300       
Ack utfall 2016-12-31   -1 342       
Summa projektmedel   913       

 
Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31  
Förmånsbestämd ÅP   4 080 3 327 2 792  
Särskild avtalspension   13 651 11 985 11 063  
Ansvarsförbindelser   0 0 0  
Särskild löneskatt   4 302 3 714 3 362  
Avsatt till pensioner   22 033 19 026 17 217  
Finansiella placeringar   0 0 0  
Åter lånade medel   22 033 19 026 17 217  
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med 
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 
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Not 10 Kortfristiga skulder      
Belopp i tkr     2016-12-31 2015-12-31 2014-08-31 
Pensionsskuld, individuella 
delen 883 811 971 
Löneskatt, individuella delen 214 389 1 682 
Semesterlöneskuld   1 567 1 612 0 
Komptidsskuld 
anställda     67 73 91 
Avräkningskonto Vingåker 0 0 0 
Leverantörsskuld   1 240 1 668 1 785 
Skattekonto   0 0 0 
Momsskuld   107 0 140 
Upplupna kostnader/Förut-
betalda intäkter 13 307 44 
Sociala avgifter, källskatt 938 956 842 
Övriga kortfristiga skulder   6 0 
Summa     5 029 5 822 5 555 

 
 
 
Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster   
Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar 2 566 1 309 1 301 
Löneskatt pensionsavsättning 623 318 315 
Summa     3 189 1 627 1 616 
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  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovis-
ningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovis-
ningssystemet. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i hu-
vudsak skuldförts och belastat årets resultat. 
 
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 
 
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 
 
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall ford-
ringsförts och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter). 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar 
görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 
 
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbun-
dets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pens-
ionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad. 
 
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras 
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
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  -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Begreppsförklaring 
 
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksam-
heten. 
 
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostna-
den fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 
 
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
balansdagen. 
 
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare eko-
nomi. 
 
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 
 
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 
 
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finan-
sieras med skattemedel. 
 
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 
ett år. 
 
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 
medel, kortfristiga fordringar och förråd. 
 
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 
 
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapi-
talet förändrats under året. 
 
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 
finansierade tillgångar. 
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Tio år i sammanfattning 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Invånare 
(anges 31/12 året innan) 

41213 41244 41174 41214 41321 41224 41645 41765 42237 42415 

Nettokostnad 
(tkr) 

26257 27537 30160 29507 30020 30719 28845 30208 33134 34056 

Nettokostnad/invånare  
(kr) 

637 668 733 716 726 745 687 723 784 803 

Kommunbidrag  
(tkr) 

28182 30500 31500 30146 30462 31528 31367 31979 32914 34015 

Externa intäkter  
(tkr) 

2287 2366 2277 3047 3336 3563 3500 5491 3202 4428 

Intäkter externutbildning 
(tkr) 

1142 1297 1241 1144 1097 1057 910 1035 577 910 

Årets resultat  
(tkr)  

1814 2889 786 425 63 255 682 1549 321 177 

Nettoinvesteringar (tkr) 753 5382 7781 5482 2248 619 898 5820 4175 4726 
Tillgångar 31/12  
(tkr) 

15985 19165 22135 23777 25182 25061 26182 30026 32348 34323 

Avräkningskontot 
(tkr) 

8096 6045 14450 -810 812 2267 4150 1931 0 0 

Summa eget kapital  
(tkr) 

936 3825 4281 4706 4769 5023 5705 7254 6714 6550 

Soliditet 31/12  
(%) 

5,9 18 19 20 19 20 21 24 21 19 

Personalkostnader  
(tkr) 

20075 22123 22058 21463 21068 21903 23008 22671 23327 24724 

Avsatt till pensioner  
(tkr) 

10407 10053 11567 12113 13009 14746 15601 17217 18844 22033 

Semesterlöneskuld  
(tkr) 

1424 1660 1344 1615 1419 1564 1450 1685 1723 1567 

Antal anställda 97 98 86 78 79 79 80 73 82 82 
Övertid  
(tkr) 

253 255 265 198 64 74 225 829 527 450 

Utryckningar 
(antal) 

498 532 580 613 590 598 610 614 663 765 

Nettokostnad/utryckning 
(tkr) 

53  52 48 51 51 47 49 50 44 

Onödiga automatlarm 
(procent av totala antalet 
larm) 

162 
33% 

198 
(37%) 

233 
(40%) 

241 
(39%) 

196 
(33%) 

205 
(34%) 

191 
(31%) 

182 
(30%) 

164 
(25%) 

210 
(27%) 

Utbildningsvolym  
(antal personer) 

5917 5691 5601 5053 4064 4034 7117 6492 5724 5835 

 

  



 
 

 

50 
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Revisionsrapport 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2017-02-22 12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 10   Dnr 2017/10:1 
 
 
Föreläggande - Rosenholm 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till beslut: 
• Direktionen beslutar om föreläggande med löpande vite på  

10 000 kr i veckan om åtgärderna inte är genomförda till 1 april 2017. 
Sten deltar inte i detta beslut p.g.a. jäv. 

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

 





















 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2017-02-22 13 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 11   Dnr 2017/ 
 
 
Delegationsärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till beslut: 
• Direktionen beslutar om att lägga informationen om delegationsärendena till 

handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Funktionsansvarig Förebyggande Marcus Asplund presenterar en muntlig 
dragning utifrån upprättad tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2016-11-28 – 2017-02-14 
_____ 
 
Expediering 

 































 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2017-02-22 14 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 12   Dnr 2017/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till beslut: 
• Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
RIB 2017 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om situationen i VSR med  
anledning av det nya kollektivavtalet 2017. 
 
Personalläget  
Stf Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget i 
organisationen. 
 
Information om nytt IVPA avtal med landstinget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om det nya IVPA-avtalet.  
 
Information om samverkan med andra räddningstjänster 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om eventuell samverkan med andra 
räddningstjänster.  
 
Information om brandstationsbygget 
Förbundschef, Roger Larsson, informerar om hur planeringen av bygget med nya 
brandstationen går.  
 
Information om NKI vid tillsyn  
I internkontrollplanen anges att Funktion Förebyggande ska utvärdera 
tillsynsverksamheten. Av olika anledningar detta har aldrig genomförts. Vid 
direktionens decembermöte informerade Förbundschefen att utvärderingen ska 
starta från årsskiftet. Funktionsansvarig för Förebyggande, Marcus Asplund, 
informerar hur funktionen avser att genomföra utvärderingarna och hur resultatet 
ska användas i verksamheten.  
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