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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 medlemskommuners 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 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 samverkansmöte för att
beslutas av direktionen i början på året.
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Bilden nedan visar var planerna hamnar i förbundets dokumentstruktur och är en hjälp att
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Arbetsmiljö- och personalpolicy
Syfte
Med utgångspunkt från 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
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 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 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.
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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
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 skadlig inverkan minimeras. Vid byggnationer, inköp av produkter och tjänster ska
dessa anpassas på ett miljömässigt hållbart sätt 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 med en helhetssyn som tar ett aktivt
ansvar för trygghets- och säkerhetsarbetets utveckling 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 samarbetspartners 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 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 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 före 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, VSR
ska självklart vara ett föredöme i brandskyddsfrågor.
Alla har ett ansvar för säkerheten
Vi ser säkerhet 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 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 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 VSRs värdegrund. Kommunikation kring frågor som är viktiga för hela
organisationen 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 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
VSRs 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
samverkar med Katrineholms kommun och Telge upphandling när det gäller 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, 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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POLICYDOKUMENT

Finanspolicy
Syfte
Finanspolicyn ska utgöra en övergripande inriktning för den finansiella hanteringen inom VSR.
Förhållningssätt
Ingen spekulation!
VSRs 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 tillsammans med
funktionsansvarig administration ansvarar för att all finansiell verksamhet bedrivs inom ramen
för denna policy.
Administrativa ekonomiregler vid inköp
Vid inköp ska rekvisition användas, rekvisition skrivs av den person som är ansvarig för det
ansvar 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. Regler för attestering finns i Attestreglemente för VSR.
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 VSRs bankkonto(n) och till affärsmotpart i samband med affär
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Arbetsutskottet
Au § 2

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Sida

3

Dnr 2018/

RiB organisation 2018
Förslag till beslut

•
•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att anta nya RiB
organisationen med den förändringen att FIP Högsjö larmas på alla stora larm
i Vingåkers område.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Direktionen att ge verksamheten i uppdrag att
fortsatt följa upp RiB organisationen under 2018 samt föra dialoger med
medlemskommunerna kring utveckling av bemanning inom VSR.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund:
Tidigare var personalstyrkan i Vingåker 1+4, vilket innebär en arbetsledare
samt fyra brandmän. Den nya omfördelningen grundar sig på 1+2, vilket
innebär en arbetsledare samt två brandmän som utgår från stationen i Vingåker.
Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän om larmet klassas som ett
stort larm (larm som kräver mer än tre personer) från Katrineholm. Ur
kompetenshänseende kommer den samlade insatspersonalen inneha en bredare
kompetens då den förstärks med ytterligare två heltidsanställda brandmän samt
en Insatsledare.
VSR har följt upp samtliga larm som klassas som räddningstjänst under den
aktuella perioden. VSR kan konstatera att ingen avvikelse i form av fördröjning
eller utebliven effekt har identifierats under testperioden. VSR har tagit del av
Länsstyrelsens yttrande och ställningstagande. Utifrån dessa dokument har
verksamheten genomfört och planerar ytterligare förändringar kring
arbetsmässiga rutiner.
Problematiken för ett hållbart underlag för rekrytering som syftar till att återgå
till bemanningen 1+4 inom Vingåkers tätort bedöms kvarstå.
Beslutsunderlag

Utredning kring omfördelning av räddningstjänstorganisationen, pemanentande.
Expediering

Direktionen
_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Krisledningsövning Vingåkers kommun 2010-12-17

2018-01-24

VÄSTRA
SÖRMLANDS
RÄDDNINGSTJÄNST

UTREDNING KRING OMFÖRDELNING I
RÄDDNINGSTJÄNSTORGANISATIONEN

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

Utredning kring omfördelning i räddningstjänstorganisationen VSR

Medverkat i utredningen
-

Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Marcus Asplund, chef förebyggande
Patrik Mannsbart, chef Räddningspersonal i beredskap (RiB), brandmästare/insatsledare
Per Gustafsson, chef extern utbildning och information
Johanna Gustafsson, chef administration/ekonomi
Bo Hammar och Magnus Karlsson, från RiB i Vingåker och Katrineholm, samt Mikael
Pettersson och Christian Andersson, från heltidsstyrkan i Katrineholm, har fått möjlighet att
ge sina upplevda erfarenheter till utredningen. (bilaga N)

Bakgrund
Under våren 2017 tecknades ett nytt centralt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetarförbundet
(Kommunal) och Vision rörande räddningstjänst i beredskap – RiB 17. Avtalet väckte missnöje i stora
delar av riket, så även bland VSRs räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) i Vingåker, där delar av
personalen valde att säga upp sina anställningar.
Situationen krävde handlingskraft för att tillförsäkra en säker hantering av framtida händelser på ett
tillfredställande sätt både, för tredje person och för egen personal. En arbetsgrupp tillsattes för att
utreda alternativ och en utredning lades fram till VSRs direktion 2017-03-22 vid ett extrainsatt möte
(bilaga A). Direktionen beslutade att följa det huvudalternativ som verksamheten presenterade vilket
innebar en omfördelning av personalstyrkan enligt nedan:
Dåvarande personalstyrka i Vingåker
- 1+4, vilket innebär en arbetsledare samt fyra brandmän. Sedan finns Räddningschef i
beredskap (RCB) som står för högre ledning.
Det nya förslaget grundade sig på
- 1+2, vilket innebär en arbetsledare samt två RiB brandmän som utgår från stationen i
Vingåker. Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän om larmet klassas som ett stort
larm (larm som kräver mer än tre personer) från Katrineholm. Sedan finns Räddningschef i
beredskap (RCB) som står för högre ledning.
Under en övergångsperiod nyttjades Första Insatsperson (FIP) i Högsjö.
Förslaget byggde på en tidsbegränsad lösning för att möjliggöra för beslutande politiker att sätta
sig in i frågan innan ett permanent beslut fattades. Det gav också VSR en möjlighet att
kvalitetssäkra utifrån eventuella behov. Förändringen har skett utifrån en uttalad ambition att
permanenta organiseringen. Förväntad effekt av omfördelningen av personal är följande:
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Effekter av omfördelning
Robustare organisation över tid
Ökad kvalité på räddningsinsats
Ökad kompetens

•
•
•

Ur kompetenshänseende blir den samlade insatspersonalens kompetens bredare vid en större
händelse i Vingåker då den förstärks med ytterligare två heltidsanställda brandmän.
Nedanstående åtgärder förväntades ge möjlighet att lösa den uppkomna situationen i Vingåker samt
öka hela VSRs förmåga och flexibilitet.
-

Utryckningsstyrkan i Vingåker permanentas till 1+2
Ändring av larmplaner; stort och litet larm
Permanenta en RiB-organisation i Katrineholm 0+2

Problembild
Följande problembild presenterades i tidigare utredning och är fortfarande aktuell.
Problem med bemanning av RiB har varit och är, ett nationellt problem. Inom VSR i Vingåker har det
varit ett återkommande problem under flera år att få till en robust organisation över tid. Det har
varit relativt hög omsättning på personal vilket inneburit att kompetensen blivit lidande på grund av
bristande erfarenhet. För att erhålla god kompetens krävs kontinuerlig utbildning och övning men
den kanske viktigaste delen gäller erfarenhet. Med den omsättning som varit, med ibland flera RiBanställda i samma utryckningsgrupp som har mindre erfarenhet än ett år, så blir kvalitén lidande. Vid
flera tillfällen har VSR fått tillgripa nödlösningar genom att förstärkning måste dras från Högsjö för att
VSR inte lyckats bemanna minimistyrka i Vingåker. Vi har även återkommande haft problem med
chaufförer som saknar C-behörighet. Det har saknats chaufförer så att endast en tung brandbil
kunnat bemannas vid larm. För att säkerställa en jourvecka har det ibland krävts 12 personer i stället
för en ordinarie styrka på 5 personer.
I detta sammanhang behöver VSR se hur situationen för hela VSR har förändrats de senaste 5-10
åren. 2008 lades deltidsstyrkan i Katrineholm ned på grund av besparingsskäl. Samtidigt har
larmfrekvensen för VSR ökat samt att antalet dubbellarm (när redan utlarmad station får nytt larm)
har ökat, detta gäller primärt Katrineholmsstyrkan.
Gällande larmplan (2017 februari) skiljer inte på vilken typ av händelse som ärendet gäller när
styrkan i Vingåker larmas ut. Hela styrkan på fem brandmän larmas ut vid alla larm. Den händelsetyp
som ökat mest är sjukvårdslarm och IVPA (I väntan på ambulans) samt mindre trafikolyckor utan
personskador. Vid dessa händelser räcker det normalt med tre brandmän, så kallat litet larm, i ett
fordon, men i Vingåker är larmplanen stort larm med fem man i två eller tre fordon.
Enligt handlingsprogrammet är VSR dimensionerat för att klara ett larm åt gången men samtidigt så
måste vi givetvis arbeta för att lösa den uppkomna situationen när det inträffar flera larm samtidigt.
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Samverkan med länsstyrelsen
Under framtagandet av utredningen hade VSR i tidigt skede en kontinuerlig kontakt med
länsstyrelsen kring arbetets fortskridande och fick därigenom synpunkter och stöd från länsstyrelsen.
Framtagen utredning i skede ett sändes till länsstyrelsen som i sin tur inkom med ett yttrande (bilaga
B). Yttrandet innehöll några kommentarer som delvis har besvarats och kommenterats i ett
tjänsteutlåtande angående länsstyrelsens yttrande (bilaga C), det berörs även vidare i denna
utredning. Dialogen med länsstyrelsen har kontinuerligt förts under hela perioden. Länsstyrelsen har
sedan meddelat VSR sitt ställningstagande angående utredningen kring omfördelning i
räddningstjänstorganisationen i VSR (bilaga O).

Hemställan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Den 2017-07-07 inkom en hemställan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via
länsstyrelsen. De önskade att under perioden fr.o.m. vecka 28 t.o.m. vecka 32 få information om
olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) där utfallet har eller kan ha påverkats av
kommunens förändrade förhållanden till räddningsinsats i förhållande till sitt handlingsprogram.
MSB har sammanställt veckovisa redogörelser om läget i landet till justitiedepartementet.
För VSRs del så ligger detta i linje med ett redan initierat och påbörjat arbete att utreda våra insatser.
Redan framtagen blankett ”uppföljning efter insats” utökades med två frågor ” Uppskattad
fördröjning innan ankommande styrkor anlänt” och ” Effekten av fördröjningen” - Se mer under
”uppföljning av påverkan vid olyckor”.
Under perioden hade VSR inga avvikande händelser att rapportera.

Uppföljning av påverkan vid olyckor
Ur ett trygghetsperspektiv för Vingåkers kommuns invånare och besökare så konstaterades tidigt att
det är av vikt att följa upp och utreda hur en omfördelning av resurser påverkar eventuella olyckor
som kan komma att ske.
VSR bedömde att VSR vid insatser i Vingåkers kommun kommer att inneha en bredare kompetens då
styrkan förstärks av två heltidsanställda brandmän. Den tillfälligt beslutade nyorganiseringen med
kopplade åtgärder bedömdes ge möjlighet att lösa den uppkomna situationen i Vingåker samt öka
hela VSRs förmåga och flexibilitet. Verksamheten förväntar sig en robustare organisation över tid,
ökad kvalité på räddningsinsats och ökad kompetens.
VSR har utvärderat alla larm som berör Vingåkers RiB-organisation djupare än den vanliga
insatsrapporten. Räddningsledaren har fått uppdrag att tillsammans med arbetsledaren (FIP
Vingåker) efter varje avslutad insats utvärdera larmhändelser enligt framtaget dokument. Delar som
utretts är:
-

Tid till första enhet är på skadeplats (stort och litet larm)
Tid när Katrineholm anländer skadeplats (stort larm)
Vad som utförts av RiB personalen innan Katrineholm anländer (stort larm) t.ex. omedelbara
åtgärder som fördröjer eller begränsar olycksutbredningen.
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-

Utfallet av insatsen efter ändrade larmplaner, ”litet larm” IVPA, sanering, trafikolycka tätort
(låg hastighet, drabbad ute ur bilen m m).

Under perioden 2017-05-08 – 2017-12-31 har Vingåkers RiB-organisation larmats på 83 larm. Av
dessa klassades 12 som räddningstjänst. Efter varje larm har ansvarig arbetsledare skickat in en
delrapport till VSRs myndighetsbrevlåda. Delrapporten (se bilaga M) innehåller frågor om insatsen,
bland annat om insatsen har fördröjts på grund av att inte tillkommande styrka/styrkor från
Katrineholm varit på plats och effekten av denna fördröjning. I bilaga L har dessa larm sammanställts
i ett excel-dokument med tillhörande delrapport. Ingen avvikelse (fördröjning eller utebliven effekt)
har identifierats under testperioden.

Övning och upprättande av rutiner
I tidigare utredning och i länsstyrelsens yttrande till VSR berörs övning för styrkor samt upprättandet
av nya rutiner. VSR har planerat om rutinerna för övning med fokus på samövning mellan stationerna
i Vingåker och Katrineholm som direkt påverkas av organisationsförändringen, styrkor från dessa
stationer kommer systematiskt samövas i olika larmtyper. Under hösten 2017 har det genomförts
temaövningar i brand och kommunikationsolyckor för att förbättra en effektiv styrkeuppbyggnad på
skadeplats . Övningarna har genomförts på kvällstid samt under längre dagtidspass.
Organisationsförändringen medförde även ändringar i tidigare standardrutiner, dessa har reviderats
och informerats om vid möte med personalen i Vingåker som sedan genomfört uppstartsövningar
enligt de nya standardrutinerna.
Vid samtal med medarbetare från RiB och heltid 2017-10-16 framkom behovet av att fortsätta arbeta
med gemensamma övningar där personal från RiB och heltid övar tillsammans, men även att RiBstationer som regelbundet samverkar vid larm behöver mer tid för samövningar. Vid veckoövningar i
Vingåker är förslaget därför att två personal från heltidskiftet medverkar vid övningen för att
återspegla organisationen vid en verklig insats som stort larm på station 241-2700. Samtidigt skall två
personal från RiB organisationen i Katrineholm samövas med kvarvarande heltidspersonal för att
stärka samverkansförmågan mellan RiB och heltid i Katrineholm. Det finns även önskemål från RiBorganisationen i Högsjö att FIP skall samövas med Vingåker vid veckoövningar, då FIP i Högsjö larmas
på alla bränder i byggnad i Vingåker. Dessa förslag på förändringar kommer tillsändas VSRs ansvarig
för internutbildning, som vid eventuellt beslut om att permanentera organisationen från 2018-01-01
kommer planera för en utvidgning av samövningarna inom VSR, mellan RiB och heltid enligt ovan.
Standardrutiner för olika larmtyper samt uppställning av fordon vid olycka på dubbelriktad väg är
upprättat.

Information till berörda kommuner angående förändringen
Finspångs kommun har i sitt handlingsprogram följande samverkanspunkt; ”Snabbare ankomsttid i
norra delen av kommunen säkerställs genom samverkan med VSR”. Ett nytt samverkansavtal mellan
VSR och Finspångs kommun är framtaget med start 2017-05-01. VSR anser sig uppfylla de krav som
Finspångs kommun anger i sitt handlingsprogram.
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Uppföljning av arbetsmiljön
Synpunkter kopplat till arbetsmiljön har framkommit vid samtal med medarbetare i Vingåker (se
bilaga N).
Vid nystarten av den nya tillfälligt beslutade organiseringen RiB poängterades vikten av kontinuerlig
uppföljning för att säkerställa en trygg arbetssituation för räddningstjänstens personal. Riskfyllda
miljöer uppstår vid till exempel arbete på väg vid trafikolyckor. VSR är medvetna om att arbete på
väg oftast innebär riskfyllda miljöer.
VSR har tillsammans med representanter från räddningstjänsterna i länet, ambulanssjukvården samt
polismyndigheten arbetat fram en gällande rutin för en säker olycksplats på våra vägar. För att uppnå
en säker olycksplats är det av största vikt att man har ett tätt samarbete mellan alla aktörer på
skadeplatsen. Samverkan mellan aktörerna leder till effektiva och säkra insatser. VSR har också
arbetat fram nya rutiner som är anpassade utifrån räddningsstyrkornas bemanning.

Uppföljning av rekrytering av personal
Vid nystarten av den nya tillfälligt beslutade organiseringen av RiB var hypotesen att en förändring av
RiB-styrkan i Vingåker skulle underlätta rekryteringen av personal då det inte krävs lika många
personer i bemanningen. I Katrineholm förväntades det vara enklare att rekrytera personal till RiBstyrkan kopplat till invånarantalet i kommunen.
VSR kan konstatera att ett hållbart underlag för rekrytering som syftar till att återgå till bemanningen
1+4 inte finns inom Vingåkers tätort. Rekryteringsunderlaget inom Katrineholm har visat sig vara
större än behovet, därav konstateras att under närmaste tiden kommer förbundet ha tillgänglig RiB
personal inom Katrineholm. VSR upplever en kvalitetshöjning totalt sett.

Ekonomiska konsekvenser av den nya organiseringen
Antal personer som har beredskap samtidigt är densamma som tidigare men två personer utgår från
Katrineholm i stället för Vingåker. Detta gör att inte det blir någon ökad personalkostnad. Viss ökning
av driftkostnader kan tillkomma beroende på hur ofta RiB organisationen i Katrineholm aktiveras.
I uppstarten har ökade kostnader funnits då ny RiB-personal inneburit utbildningskostnader och
driftkostnader i form av bland annat kläder. Dessa kostnader är av engångskaraktär. Från 2018 är
bedömningen att kostnaden kommer att vara i stort sett densamma som om förändringen i Vingåker
inte skett i och med att den totala personalstyrkan är densamma.

Slutsats
VSR har följt upp samtliga larm som klassas som räddningstjänst under den aktuella perioden för den
tillfälliga organiseringen. VSR kan konstatera att ingen avvikelse i form av fördröjning eller utebliven
effekt har identifierats under testperioden. VSR har tagit del av länsstyrelsens yttrande och
ställningstagande. Utifrån dessa dokument har verksamheten genomfört en del förändringar och
arbetar fortsatt vidare utifrån de behov som finns. VSR har planerat om rutinerna för övning med
fokus på samövning mellan stationerna i Vingåker och Katrineholm som direkt påverkas av
organisationsförändringen, styrkor från dessa stationer kommer systematiskt samövas i olika
larmtyper. FIP Högsjö som larmats under en övergångsperiod kommer att permanentas samt larmas
på alla stora larm i Vingåker. Genom detta når VSR en snabbare personaluppbyggnad på
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olycksplatsen avseende personal. För FIP Vingåker finns det i budgetförslaget 2019 (ej antaget av
medlemskommunerna) utrymme för investering av en ny FIP bil samt en skärsläckare. Skärsläckaren
är det mest effektiva verktyget gällande brandsläckning utan rökdykning.
VSR ser fortfarande ett problem för ett hållbart underlag för rekrytering som syftar till att återgå till
bemanningen 1+4 inom Vingåkers tätort.
Utredningsgruppens förslag till beslut är att anta och permanenta den nya RiB organisationen då vi
finner den nya organisationen över tid ger en robustare organisation, ökad kvalité på räddningsinsats
och ökad kompetens. Vi föreslår också att verksamheten får fortsatt i uppdrag att följa upp RiB
organisationen under 2018 och föra dialoger med medlemskommunerna angående bemanningen
inom hela VSR.

Bilagor
Bilaga A – Utredning kring omfördelning i räddningstjänstorganisationen 2017-03-16 (inför det
tillfälliga/nuvarande beslutet)
Bilaga B – Yttrande från länsstyrelsen angående inlämnat utredningsförslag från Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Bilaga C – Tjänsteutlåtande angående Länsstyrelsens yttrande angående utredningsförslag från
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Bilaga D-H – Standardrutiner för station 241-2700 Vingåker
Bilaga I-K – Rutiner för säkerhet på väg
Bilaga L – uppföljning av larm som klassas som räddningstjänst i Vingåker perioden
2017-05-08 - 2017-10-31
Bilaga M – Utökad delrapport efter larm för RiB-organisationen i Vingåker
Bilaga N – Frågestund med organisationen
Bilaga O – Länsstyrelsens ställningstagande
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Medverkar i utredningen
Anette Lundin, förbundschef, övergripande ansvar
Mattias Gårdholt, räddningschef, bemanningsansvarig
Marcus Asplund, chef förebyggande, utredning
Patrik Mannsbart, brandmästare/insatsledare, larmstatistik och larmplan
Per Gustafsson, chef extern utbildning och information, information och bakgrund
Johan Harter, instruktör/utbildare, utredning och sammanställning
Förberedande samtal har förts med länsstyrelsen kring förslag att lösa bemanningen inom VSR.
Länsstyrelsen är delvis insatt i ärendet och som vi förstått har de inget att invända under
förutsättning att förslaget tidsbegränsas innan ett eventuellt permanentande.

Bakgrund
Efter missnöje med det centrala avtal som SKL/Pacta tillsammans med de fackliga organisationerna
enats om har flera av räddningspersonal i beredskap (RIB) i Vingåker valt att lämna in sina
avskedsansökningar. Det är i nuläget 10 personer som begärt avsked och VSR kommer då att behöva
omfördela sina resurser i organisationen för att kunna hantera framtida händelser på ett
tillfredsställande sätt både för tredje person och för egen personal.

Problembild
Problem med bemanning av RIB har varit och är ett nationellt problem. Inom VSR i Vingåker har det
varit ett återkommande problem under flera år att få till en robust organisation över tid. Det har
varit relativt hög omsättning på personal vilket inneburit att kvaliten blivit lidande på grund av
bristande erfarenhet. För att erhålla god kompetens krävs kontinuerlig utbildning och övning men
den kanske viktigaste delen gäller erfarenhet. Med den omsättning som varit med ibland flera
brandmän i samma utryckningsgrupp som har mindre erfarenhet än ett år så blir kvaliten lidande. Vid
flera tillfällen har man fått tillgripa nödlösningar med att förstärkning måste dras från Högsjö för att
vi inte lyckats bemanna minimistyrka i Vingåker. Vi har även återkommande haft problem med
chaufförer med C-behörighet. Det har saknats chaufförer så att endast en tung brandbil kunnat
bemannas vid larm. För att lösa en jourvecka har det ibland krävts 12 personer istället för ordinarie 5
personer.
I detta sammanhang behöver vi se hur situationen för hela VSR har förändrats de senaste 5-10 åren.
2008 lades deltidsstyrkan i Katrineholm ned på grund av besparingsskäl. Samtidigt har
larmfrekvensen för VSR ökat samt att antalet dubbellarm (när redan utlarmad station får nytt larm)
har ökat, detta gäller primärt Katrineholmsstyrkan.
Den larm plan som är gällande idag skiljer inte på vilken typ av händelse ärendet gäller när styrkan i
Vingåker larmas ut. Hela styrkan på fem brandmän larmas ut vid alla larm. Den händelsetyp som ökat
mest gäller sjukvårdslarm och IVPA {I väntan på ambulans) samt mindre trafikolyckor utan

personskador. Vid dessa händelser räcker det norma lt med tre brandmän, så kallat litet larm, i ett
fordon men i Vingåker säger larmplanen stort larm med fem man i två eller tre fordon.
Enligt handlingsprogrammet är VSR dimensionerat för att klara ett larm åt gången men samtidigt så
måste vi givetvis ändå lösa den uppkomna situationen när det inträffar flera larm samtidigt.

Förslag på omfördelning
Alternativ 1
1+2 heltid Vingåker+ 2 RIB samt Insatsledare från Katrineholm. Detta innebär en styrkeledare och
två brandmän som utgår från station i Vingåker samt två RIB brandmän som utgår från antingen
Vingåker eller Katrineholm. Sedan finns Räddningschef i beredskap (RCB) som står för högre ledn ing.
Förslaget har i detta läge valts bort med hänsyn till kostnadsbilden.

Alternativ 2 - huvudalternativ
Idag är personalstyrkan i Vingåker
•

1+4, vilket innebär en arbetsledare samt fyra brandmän.

Det nya förslaget grundar sig på
•

1+2, vilket innebär en arbetsledare samt två RIB brandmän som utgår från stationen i
Vingåker. Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän om larmet klassas som ett stort
larm (larm som kräver mer än tre perso ner) från Katrineho lm. Sedan finns Räddningschef i
beredskap (RCB) som står för högre ledn ing. Tidsbegränsat till den 31/12 2017 med ambition
att permanenta organisationen under förutsättning att successiva uppföljningar stödjer det.

För att nå denna organisation kan det behövas en tillfällig lösning för att hantera situationen från
april/maj. Under en så kort tid som möjligt är förslaget:
•

1+2 + FIP Högsjö samt Insatsledare från Katrineholm. Det i nnebär en arbetsledare samt två
RIB brandmän som utgår från stationen i Vingåker. Sedan finns Räddningschef i beredskap
(RCB) som står för högre ledning. För att lösa den uppkomna situationen på kort sikt blir
detta en lösning men det är inte vårt huvud alternativ då vi inte har för avsikt att minska
utryckningsstyrkan.

Effe kter av omfördelning
•
•
•

Robustare organisation över tid
Ökad kvalite på räddningsinsats
Ökad kompetens

.
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Ur kompetenshänseende kommer den samlade insatspersonalen inneha en bredare kompetens då
den förstärks med ytterligare två heltidsanställda brandmän. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det
viktigt med kontinuerlig uppföljning av en eventuell omfördelning för att säkerställa en trygg
arbetssituation för räddningstjänstens personal. Riskfyllda miljöer uppstår vid till exempel arbete på
väg vid trafikolyckor. Ansvarig för arbetsmiljöarbetet är Mattias Gårdholt, räddningschef.
Ur ett trygghetsperspektiv för Vingåkers kommuns invånare och besökare så är det viktigt att följa
upp och utreda hur en omfördelning av resurser påverkar eventuella olyckor som kan komma att ske,
för detta ansvarar Marcus Asplund, chef förebyggande.
Nedanstående åtgärder ger möjlighet att lösa den uppkomna situationen i Vingåker samt öka hela
VSR:s förmåga och flexibilitet.
1.
2.
3.

Minska utryckningsstyrkan i Vingåker till 1+2
Översyn av larmplaner; stort och litet larm
Upprätta en deltidsorganisation i Katrineholm 0+2

Med en förändring i RIB styrkan för Vingåkers del så underlättar det rekrytering av personal då det
inte krävs lika många personer i bemanningen. I Katrineholm förväntas det vara enklare att rekrytera
personal till RIB styrkan kopplat till invånarantal i kommunen.

Omfördelning i räddningstjänstorganisationen och verksamheten
Förändringen är att resurserna inte kommer samlade från samma station utan 1+2 från centralorten
Vingåker, 1+2 från Katrineholm och 1 från Högsjö och ur ett tidsperspektiv kommer första enhet på
plats vara samma som idag. Utom i de fall då skadeplatsen är placerad i riktn ing mot Katrineholm
eller Högsjö då tiden för första insatsperson kommer vara mindre en idag vilket gör att tredje person
kommer få snabbare hjälp. Tiden för första enhet från Katrineholm att komma till Vingåker är 10-15
minuter beroende på tid på dygnet, väglag och trafiksituation.

Bemanning i dagsläget
RIB
Vin åker

Händelser som föranleder
räddnin sinsats i Vin åker
FIP- Larm
Litet Larm
Stort Larm
IVPA
Hot om suicid

RIB
Hö s'ö

RCB

IL/RL
Bm
Katrineholm Katrineholm

1

1

1+4
1+4
1+4

1

1

1

1

Förslag på bemanning efter maj 2017
Händelser som
föranleder
räddningsinsats i
Vin åker
FIP-Larm
Litet Larm
Stort Larm
IVPA
Hot om suicid

RIB
Vingåk
er

1
1+2
1+2
1+2
1+2

RIB
Högsj
ö

IL/RL
Katrinehol
m

Bm
Katrinehol
m

1
1
1

1

1

1

RCB

med
beredskap

Heltid

Katrine-

holm

1
2

1

2

1

För att täcka förstärkningen med två brandmän från Katri nehol m vid stort larm i Vingåker undersöks
möjligheter/intresset hos den befintliga personalen att hålla beredskap för den tiden det tar att
initiera en ny RIB organisation i Katrineholm. Tiden det tar för att söka ny personal samt att ge
erforderlig utbildning och genomföra organisationen är tidigast under den senare delen av hösten
2017/början 2018.

Förslag på bemanning 2018
Händelser som
föranleder
räddningsinsats i
Vin åker
FIP - Larm
Litet Larm
Stort Larm
IVPA
Hot om suicid

RIB
Vingåk
er

RIB
Högsj
ö

IL/RL
Katrinehol
m

Bm
Katrinehol
m

1
1

2

RC
B

RIB
Katrinehol
m

1

1+2
1+2
1+2
1+2

1

1

1

2

1

Ny organisation med RIB i Katrineholm som täcker upp vid stort larm i Vingåker samt är en resurs vid

större händelser i hela förbundet.
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Införandet av litet larm under 2017
Under 2017 ser man över utlarmningen på RIB stationer i syfte att införa litet larm vid händelser med
låg och i vissa fall larm med medel i omfattning. Införandet av litet larm kommer till största delen
beröra station 241-2700 (Vingåker) men även den övriga RIB-stationen kommer ses över och
förändringar kommer genomföras under 2017.
Exempel på larm som kan komma bedömas som låg eller medel i omfattning är:
• Hiss ej nödläge
• Lyfthjälp
•
Förmodad brand/undersökning eller räklukt
• Stormskada
• Trafikolycka mindre motorfordon
•
Utsläpp farligt ämne
• Vattenskada
Vid IVPA larm har det framförts synpunkter från ambulansen på att dagens bemanning är för många
personer som kommer till en lägenhet vid hjärtstopp. Dels för att det inte krävs fem personer och
dels att det blir för många personer runt den drabbade och anhöriga till den drabbade. Med detta
som grund så är förslaget att ha en arbetsledare och två RIB vid dessa händelser (1+2) .
Huvudstationen i Katrineholm har den bemanningen vid denna typ av larm (med skillnaden att det är
två heltidsbrandmän som åker och inte RIB).

Förslag på förändringar i larmorganisation och larm plan
Förändringar i larmorganisationen vid händelser i Vingåker som föranleder räddningsinsats vid låg
eller medel omfattning kommer ske genom utlarmning
•
Litet Larm; 1+2 RIB Vingåker 241-2700. Vid dessa larm är det tänkt att FIP/arbetsledaren åker
direkt till skadeplats eller via station för att ansluta med övrig personal.
Vid händelser som bedöms vara av omfattning medel till hög kommer ske genom utlarmning
• Stort Larm; 1+2 RIB Vingåker241-2700, FIP-larm Högsjö 241-2900, IL-Larm Katrineholm 2412000 och Förstärkningslarm Katrineholm 241-2000 2 brandmän. Vid stort larm 241-2700 skall
släck- och höjdfordon medtagas.
Av de 130 händelser som inträffade under 2016 skulle en förändring i larm planerna innebära att vid
50 tillfällen skulle litet larm kunna dragits på station 241-2700 och larmat ut 1+2 RIB, vid 25 av 50 är
det IVPA eller sjukvårdslarm. Utöver dessa finns ytterligare några händelser som skulle kunna
bedömas som låg till medel i omfattning av SOS alarm och då genererat litet larm.

Beskrivning av räddningsinsats efter omfördelning
När stort larm aktiveras enligt larm plan kommer FIP till skadeplats och gör en första bedömning av
läget och om möjligt utförs en omedelbar åtgärd som till exempel dra undan en person ur livsfarligt
läge, stänga en lägenhetsdörr, öppna en röklucka, slänga in en släckgranat. Där efter genomförs en
riskbedömning av skadeplats som kommuniceras med ansvarig räddningsledare under framkörning.
RIB personal anländer och utifrån riskbedömningen som första insatsperson har gjort tas en taktisk
grund inriktning för den kommande insatsen. Personalen som är på plats utför eventuellt en
kompletterande insats till den omedelbara åtgärd som FIP utfört till exempel vatten in genom ett
fönster eller livräddning av person med höjdfordon. Därefter förbereds åtgärder innan
kompletterande resurser kommer från Katrineholm, en insatsledare och två brandmän, som
slangutläggning inför kommande rökdykarinsats, skyltning och "dukning" inför en taktisk losstagning
vid trafikolycka.

-------~~

Beskrivning av Vingåkers kommun
För att få mer kunskap om hur kommunen ser ut följer här en beskrivning av den. I Vingåkers
kommun bor det ca 9000 invånare med en fördelning på drygt 4000 i Vingåkers tätort och resterande
fördelat på Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, Österåker och Läppe. Kommunen är en pendlarkommun
där mellan 800-900 människor pendlar in till kommunen varje dag och mellan 1600-1700 pendlar ut
från kommunen. Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren med ca 800 anställda. Riksväg 52
går genom kommunen med en förbifart öster om centralorten Vingåker. Västra stam banan går
genom kommunen med en station i Vingåkers tätort. Det tar ca 80 minuter med tåg från Vingåker till
Stockholm .

Vård och omsorg
I Vingåkers tätort finns det två stora äldreboende; Humlegården och Ekgården. Båda fastigheterna är
försedda med automatlarm kopplat till SOS. Ekgården har 27 lägenheter och Humlegården 62
lägenheter. En omfattande brand skulle ställa stora krav på personalen att kunna utrymma
verksamheten, vilket är verksamhetens ansvar. Det förebyggande arbetet är av största vikt.

Skola
Kommunens fyra skolor har totalt cirka 100 elever i förskoleklass och cirka 1 000 elever i
grundskolan; Marmorbyns skola, Slottsskolan åk F-6 och åk 7-9 (sammanslagning av Vidåkers- och
Hansjöskolan), Högsjö skola och Sävstaskolan. Samtliga kommunala objekt har automatlarm med
koppling till SOS. I kommunen finns en friskola för årskurs F-6, Österåkersbygdens friskola. Den har
inte automatlarm.
Dammsdalsskolan är en skola som har plats för 37 elever med autism i åldern 12-21 år. De har
internatboende och skolan bedrivs på tre olika ställen i Vingåker. Två av dessa är försedda med
automatlarm.
Skolor nationellt sett har varit utsatta för mycket anlagd brand. Detta har i regel skett på natten när
det inte är verksamhet. I Vingåker har det under 2016 varit 14 automatlarm från skolor. 3 av larmen
har skett under natten resterande 11 under dagtid. Inget larm har varit på grund av brand i byggnad
utan av till exempel matos.

Företag och industrier
Vingåkers factory outlet har många besökare varje år och är Sörmlands största besöksmål med
omkring en halv miljon besökare varje år. Företaget har automatlarm med koppling till SOS.
Voith paper fabrics är näst efter kommunen den största arbetsgivaren. Företaget har en stora
volymer av eldningsolja och gasol inom tättbebyggd område i Högsjö. Företaget har automatlarm
med koppling till SOS. De har en egen räddningsstyrka kopplad till företaget som delvis finansieras av
VSR.
Silver och stål ligger nära centrum och järnväg och har stora volymer brandfarlig gas. Företaget har
automatlarm med koppling till SOS.
Nammo destruerar explosiva ämnen men har ingen tät bebyggelse i närheten. Företaget har minskat
i produktion under åren. Företaget har automatlarm med koppling till SOS.
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Larmstatistik för station 2412700 Vingåker
Under 2016 inträffade 130 händelser som berörde RIB station 241-2700 (Vingåker) och av dessa
händelser var de flesta stort larm (innebär att 1+4 RIB larmas).
Åtta av larmen rubricerad e som brand i byggnad vid utlarmning av SOS-alarm och på samtliga
aktiverades stort larm på station 241-2700.
•
Vid tre tillfällen av dessa krävdes släckinsats av räddningstjänsten genom utvändig släckning
och vid två tillfällen har branden/tillbudet åtgärdats av personer på plats.
•
En soteld som begränsades till skorstenens rökkanal, ett baktryck i skorsten vilket inte
innebar åtgärd av räddningstjänsten,
•
Ett automatlarm/mindre rökutveckling från hårddisk i dator- ingen åtgärd av
räddningstjänsten.

Automatlarm
40 av de 130 händelserna var automatlarm och vid samtliga bestod insatsen av kontroll och
återställning av anläggningen. Vid en förändring av hur VSR i framtiden ska hantera automatiska
brandlarm i hela förbundet skulle dessa indexeras som litet larm.

Tid på dygnet för händelser
Ungefär hälften av händelserna (68st) inträffar mellan 08:00 och 18:00 de resterande är fördelade
mellan 18:00- 24:00 med 31st och mellan 00:00 - 08:00 med 31 st

Tid på dygnet
00:00-01-59
02:00-03:59
04:00-05:59
06:00-07:59
08:00-09:59
10:00-11:59
12:00-13:59
14:00-15:59
16:00-17:59
18:00-19:59
20:00-21:59
22:00-23:59

Antal larm
8
7

6
10
9
11
14
19
15
16
9
6

130

Stort
6
6
6
9
8
5
11
14
11
16
6
4
102

Litet

FIP

IVPA/Sjukvård

3

2

2
2

1

3

1
1
6

1
2
2

2

1
1

2
3

3
1
1

4
4
3
1

1
25

3

25

(Röd markerad text är stort larm med låg omfattning som kunnat aktivera litet larm, samtliga
IVPA/sjukvårdslarm kan aktiveras som litet larm)
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Typhändelser
Exempel på händelser som inträffade vid åren 2006, 2011 och 2016.
Vingåker

I 2006 / 71 larm I
Vingåker

I 2011 / 74 larm I
Vingåker

I 2016 / 130 larm I

Brand i
byggnad

Brand ej i
byggnad

Automatlarm

Trafikolyckor

Hjälp till
Ambans

7

1~

26

7

t2

Brand i
byggnad

Brand ej i

Automatlarm

Trafikolyckor

IVPA

i
Brand i
byggnad
I

7

?:?~d

- _:;..

9

,,;_

'

-

1~~

11

=

Brand ej i
byggn~d

Automatlarm

Trafikolyckor

9,

.40

n

---->

IVPA
~

'

Larm som indexerats som brand i byggnad under en tioårs-period
Brand i byggnad

2006
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Soteld

Brand/Rök
vent.

Inv.fUtv.
släcknin

3
3

2
2
1

3
2
6
6
6
4
3

3

2
4
2

2

6
4
1

Rökdykning

Dubbellarm

1
1(1)
(1)

0
0
0
2
2
1
4

Vid fyra tillfällen har räkdykning registre rats i insatsrapporten men det är dock oklart om kriterierna
för inträngande i tät brandrök uppfyllts eller att det handlat om så kallat arbete med rökskydd. Vid
minst två av händelserna genomfördes insatsen med rökdykande personal/persona l i rökskydd från
station i Katrineholm.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
Vingåkers kommun har en ligt LEH upprättat två risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) sedan lagen
infördes 2006. Den första upprättades 2011 och den senaste 2015. I rapporterna så benämns
begreppet "samhällsviktig verksamhet". Det är kortfattat verksamhet som alltid måste fungera
oavsett vad som händer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap {MSB) definierar1 det på
fö ljande sätt:
En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
•

1

Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris
inträffa r i sam hället.

MSBFS 2015:5
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•

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Utdrag från RSA 2015
SVAAB ~ Sörmland Vatten och Avfall AB, VSR = Västra Sörmlandsräddningstjänst

Prioriterade åtagande

Samhällsviktig
verksamhet

SVAAB
Produktion av dricksvatten

Ja

Leverans/lagring av dricksvatten

Ja

Reningsverk

Ja

Avlopp

Ja

Krisledning & Kriskommunikation

Ja

VSR
Beredskap för larm

Ja

Tjänsteman i beredskap

Ja

För VSR klassas beredskapen (förmågan att kunna agera på ett larm) samt funktionen Tjänsteman i
Beredskap (TiB) som samhällsviktig. TiB delas mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner och

innebär att omvärldsbevaka händelser som kan påverka kommunerna och kunna larma kommunerna
och i vissa fall initiera krisledning. Det kan även råda en outtalad förväntan på vad räddn ingstjänsten
ska göra vid olika typer av händelser. Räddningstjänstens förmåga att agera som TiB eller
beredskapen för larm påverkas inte av det nya förslaget.

Framtidens uppdrag - Trygghet och säkerhet
Räddningstjänstens uppdrag har de senaste 20 åren förändrats radikalt. Fokus har gått från att bara
"släcka bränder" till ett bredare uppdrag med fokus på förebyggande och samhällsskydd . Ett
komplexare samhälle kräver.inte bara mer av varje enskild aktör utan det ställer krav på samverkan
mellan aktörer som är viktiga för samhällets funktionalitet. En mer komplex riskbild ställer krav på en
flexiblare organisation med bredare och även högre kompetens inom fler områden. Att dra lärdomar
av det som hänt och händer lokalt, regionalt, nationellt och internationel lt är viktigt för
verksamhetens utveckling. Nya metoder för utredningar, utvärderingar och förmedling av kunskap är
viktigt att ta till sig. Hur förändringar i försvarspolitiken kommer påverka räddningstjänsten i
framtiden är oklart och vilken roll räddningstjänsten kommer ha vid till exempel höjd beredskap 2 är
ovisst. Räddningstjänsten kommer med hög sannolikhet att vara en fo rtsatt viktig aktör i att skapa ett
tryggt samhälle tillsammans med andra samhällsviktiga aktörer.

2

Höjd beredskap intas efter regeringsbeslut (Lagen om höjd beredskap och totalförsvar).
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YTTRANDE

LÄNSS1YRELSEN

Datum

Dnr

Södermanlands län

2017-03-21

452-1794-2017

Jonas Lundborg
010-2234332

Länsstyrelsens yttrande angående inlämnat utredningsförslag från Västra Sörmlands
Räddningstjänst

Länsstyrelsen har mottagit ett utredningsförslag från Västra Sö1mlands Räddningstjänst,
VSR, angående en omfördelning av den personella resursen inom räddningstjänstförbundet. Bakgrunden till lämnat utredningsförslag är svårigheter att hålla den bemanning
som är fastställd i Vingåkers kommun genom Handlingsprogram för Västra Sörmlands
Räddningstjänst 2016-2019, via en underliggande Verksamhetsplan 2016-2018.
Länsstyrelsen har fått information och kunnat ge sina synpunkter under framtagandet av
utredningsförslaget. Länsstyrelsen anser att det förslag som är förordat att gälla från den
1/5 till den 31/12 2017, är möjligt att använda sig av för att upprätthålla en acceptabel
räddningstjänstfönnåga inom förbundets geografiska verksamhetsområde.

Länsstyrelsen ger följande kommentarer inför en fortsatt hantering av ärendet i kommande
direktionsmöte den 22 mars 2017.
Det är viktigt att de styrkor som utgår från olika ställen ges rätt möjligheter till
samövning för de nya rutiner som kommer att gälla från den 1/5. Rutiner som är
kopplade till olika larmtyper.
Se till att ta fram de önskade effekter man avser att nå med förändringen från den
1/5, samt de relevanta delar som behöver följas upp för att kuru1a göra en summativ
utvärdering av förändringen.
Finspångs kommun har i sitt handlingsprogram följande samverkanspunkt;
" Snabbare ankomsttid vid räddningsinsatser i norra och västra delen av
kommunen säkerställs genom samverkan med VSR respektive Nerikes Brandkår".
Säkerställ att förändringen är känd hos övriga kommuner med samverkansavtal.
Länsstyrelsen avser att följa VSRs uppföljning erfarenheter i detta ärende under 2017.
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Beredskapsdirektör

Jonas Lundborg
Handläggare

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisations nummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsad ress

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

FE 98
838 73 FRÖSÖN

- - - -• Tjänsteutlåtande angående Länsstyrelsens yttrande
angående utredningsförslag från Västra Sörmlands
Räddningstjänst, dnr:452-1794-2017
Datum
2017-03-22
Vår handläggare
Marcus Asplund

Sammanfattning
Västra Sö1mlands Räddningstjänst (VSR) avser att göra en omfördelning av personella
resurser inom räddningstjänstförbundet, detta enligt tidigare redovisat utredningsförslag med
dnr: VSR2017/20:1 2017-03-16.

Bakgrund
Västra Sörmlands Räddningstjänst har fått ta del av Länsstyrelsens yttrande på
utredningsförslaget om organisationsförändringen. Länsstyrelsen vill ha svar på sina
kommentarer i yttandet för att kunna göra en summativ utvärdering av förändringarna.

Ärendets beredning
Västra Sörmlands Räddningstjänst ska svara på Länsstyrelsens yttrande, dnr:452-1794-2017.
Unde1iecknad har fått i uppgift av förbundschef Anette Lundin att besvara yttrandet:
• Samövning och rutiner, hur ska detta övas?
• Utvärdering av förändringen, ta fram relevanta delar att följa upp. Redovisa vilka
önskade effekter VSR avser att nå med förändringen
• Säkerställ att förändringen är känd hos övriga kommuner med samverkansavtal.
Yttrandet har diskuterats i VSR ledningsgrupp och är besvarade enligt nedan

Samövning och rutiner:
Samövning sker redan idag och kommer att förändras utifrån de nya larmtyperna. Heltid och
räddningstjänst i beredskap personal (RIB personal) kommer även i framtiden samövas vår
och höst på "lördagsövningarna" med focus på de nya laimtypema.

VSR avser att följa upp organisationsförändringen enligt nedan:
Västra Sörmlands Räddningstjänst har för avsikt att utvärdera alla larm som berör Vingåkers
RIB organisation djupare än den vanliga insatsrapporten. Räddningsledaren kommer
tillsamman med arbetsledaren efter avslutad insats utvärdera larmhändelse enligt framtaget
dokument. Delar som speciellt kommer att följas upp är t.ex.
•
•

Tid till första enhet är på skadeplats (st01i och litet larm)
Tid när Katrineholm anländer skadeplats(stort larm)

- - - -· •

•

Vad som har utförts av RIB personalen innan Katrineholm anländer (stort larm) t.ex.
omedelbara åtgärder som fördröjer- eller begränsar olycksutbredningen.
Utfallet av insatsen efter ändrade larmplaner, "litet larm" IVPA, sanering, trafikolycka
tätort (låg hastighet, drabbad ute ur bilen mm)

VSR anser att organisationsförändringen kommer ge en del önskade effekter:
•
•
•

En robustare organisation över tid.
Ökad kvalite på räddningsinsats
Ökad kompetens

Utfallet av ovan önskade effekter kommer att sammanställas innan 2017 års utgång i sin
helhet, men finns med som punkter som hela tiden ska utvärderas under den "k01tsiktiga"
organisationsförändringens genomförande.

Information till berörda kommuner angående förändringen:
•

•

VSR kommer informera och säkerställa att berörda kommuner med samverkansavtal
om organisationsförändring som kommer att genomföras under den tidsbegränsad
period 2017-05-01 till 2017-12-31
Informationen kommer att publiceras på VSR hemsida www.vsr.nu samt genom
direktkontakt med berörda kommuners räddningstjänster.

Bilagor
Bilaga 1. Länsstyrelsens yttrande angående inlämnat utredningsförslag från Västra Sörmlands
Räddningstjänst, dnr.452-1794-2017

Västra Sörmlands Räddningstjänst

/IA/~A#
Mattias Gårdholt
Räddningschef

·~~
Marcus Asplund
Funktionschef förebyggande

STANDARDRUTIN
STATION 2 41 2700
BRAND I BYGGNAD 1+2
Syfte
Syftet är att Arbetsledaren ska ha tid till en bra OBBO och att uppstarten ska vara snabb,
säker och effektiv.
Rutin
FIP + 2Bm åker med 2760, 2710 och 2730
FIP/Arbetsledaren
Leder arbetet innan IL kommit.
Vindruterapport: ETHAN på tilldelad Rapstalgrupp.
Gör en snabb OBBO
Gör riskbedömning
Genomför omedelbar åtgärd ex. släckåtgärd (ex pulver, granat), utrymning isolering av brand
mm.
Ger läge/framkomstrapport till övriga räddningsenheter insatskanal, kommunicerar med 2080
på insatskanal om inventering, läge, och prioritering av drabbade och ger underlag till RL för
beslut om fortsatt inriktning.
Tar med sig värmekameran fram till baspunkten
När IL kommer till plats gör fipen den arbetsyssla som IL finner lämplig.

Ch1
Placerar bilen på anvisad plats. Startar pumpen.
Hjälper 2760 med den omedelbara åtgärden om behov finnes
Börjar bygga upp för en rökdykarinsats (över en normal lägenhetsbrand välj 42 mm slangar)
Bygger sedan upp verktygsplats för rökdykarinsats ex fläkt, stegar, rökskydd mm.
Ch2/RDL
Placerar bilen på anvisad plats, klär sig för rökdykning.
Hjälper Ch 1 att duka fram för rökdykarinsats
Läser objekt för att sedan agera rökdykarledare när ytterligare brandmän anländer
Kontrollerar kläder och rökdykarpass på anländande rökdykare.
Har värmekamera lättillgänglig på baspunkt.
2070 (Förstärkande enhet med 2 brandmän)
Agerar rökdykare 1 och 2.
Tar rökskydd från 2710.
Söker information från Rdl i Vingåker.
Läser objekt innan påbörjad rökdykning.
Tar med värmekamera.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

STANDARDRUTIN
STATION 2 41 2700
TRAFIKOLYCKA 1+2
Syftet är att arbeta säkert och effektivt på olycksplatsen och att klara av ”den gyllene timmen”
vidare ska Arbetsledaren få tid till en bra OBBO.
Bil 2760 Stannar på lämplig plats (ca 100 meter från olycka i det körfält olyckan inträffat) för
att skydda olyckan men ändå inte blockera för ankommande resurser. Stänger av vägen helt
för en säkrare arbetsplats. (Se separat beskrivning)
Bil 2710 stannar 15 – 20 meter innan olyckan

2760
Arbetsledare/sjukvårdare
Vindruterapport: ETHANE på tilldelad Rapstalgrupp för samverkan.
Gör riskbedömning.
Säkrar upp olycksplats med egen bil samt skyltar ut enligt helt avstäng väg.
Snabb orientering på plats.
Genomför en omedelbar åtgärd om det behövs ex säkra mot brand, fria luftvägar mm.
Ger förberedande order till ankommande styrkor om behov.
Agerar som sjukvårdare initialt.
När IL kommer till plats gör fipen den arbetsyssla som IL finner lämplig.

2710
Ch1/ verktygsman/sjukv.
Placerar bilen så att den skyddar olycksplatsen. Fortsätter med skyltning av vägen som 2760
börjat med.
Iordningställer verktygsplats, ser till att rätt verktyg alltid finns framme och uppkopplat.
Servar losstagarna med verktyg. Är behjälplig vid lyft mm.
Förbereder för losstagning
Säkerhetsman
Är klädd med rökskydd och medtar släckare. Han kontrollerar fortlöpande säkerheten.
Stabiliserar fordon, bryter ström(efter att ev. elstolar manövrerats) bensin läckage, halkrisk,
avlägsnar avklipp, täcker över vassa kanter, skydd för patient, personligt skydd och är
behjälplig vid lyft mm.
2070/2020 (Förstärkande enhet med 2 brandmän)
Anländande brandmän agerar sjukvårdare och losstagare eller av arbetsledare eller IL
tilldelad uppgift beroende hur långt de första enheterna hunnit i sitt arbete.
Anmäler sin ankomst till ansvarigt befäl.

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

STANDARDRUTIN
STATION 2 41 2700
IS - VATTENLIVRÄDDNING 1+2 MAN
Syftet är att förklara arbetsfördelningen för att få en snabb upp start av insatsen, och att
säkerheten för insatt personal är den rätta.
Rutinen bygger på FIP + 2 Brandmän Fordonståg: 2760, 2710 + Båt
2760
Leder arbetet initialt
Vindruterapport: ETHANE på tilldelad Rapstalgrupp. Gör en snabb OBBO.
Gör riskbedömning ex. svag is, strömmande vatten mm.
Tar med säkerhetslina och kontrollerar ytbärgarnas klädsel och säkring med lina.
Ger en lägesrapport till ankommande styrkor om vad som görs.
Förbereder sjukvårdsplats.
Hjälper till att dra hem.
När IL kommer till plats gör fipen den arbetsyssla som IL finner lämplig.

2710
2 brandmän åker i 2710. Tar med båt
Ytbärgare 1 klär sig under färd i ytbärgardräkt/våtdräkt
Tar sig ut till nödställd med antingen flytboj eller bräda.
Har kopplad lina på sig/bräda
Ytbärgare 2 (chauffören) klär sig i ytbärgardräkt/våtdräkt vid framkomst (beroende på årstid,
vatten temp)
Är kvar på land och är ytbärgare 1 säkerhet
Visar simriktning, håller kontakt visuellt med ytbärgarna och den/de drabbade
Är beredd att ge sig ut för att hjälpa ytbärgare 1 om detta behövs vid exempelvis upptag av
person på brädan.
Hjälper till att dra hem
Båt
Vid behov beger sig ytbärgare 1 och 2 ut i båten.
Arbetsledaren (2760) är kvar på land och ser till så ankommande styrkor kommer rätt.
Ser till att hålla kommunikation med båt under hela insatsen.

2070 (Förstärkande enhet med 2 brandmän)
1 är klädd i ytbärgardräkt och är behjälplig med ytbärgarinsatsen.
Den andra hjälper till där behovet finns ex. bygga sjukvårdsplats, dra hem lina, söka
strandlinje, söka med värmekamera, bemanna båt mm.

GLÖM EJ FLYTVÄSTAR/ISDUBBAR OCH LINOR!

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

STANDARDRUTIN
STATION 2 41 2700
IVPA 1+2

Syftet är att förklara arbetsfördelningen så att patienten får vård fort och säkert.
Vid sjukvårdslarm(IVPA) i Vingåker, Fordon 2760, 2710

Fordon 2760 / 2710
Arbetsledare/FIP
Sköter radiokommunikationen. Tar med defibrillatorn ev. kopplar upp den vid framkomst på
patienten och tar med telefonen från bilen för att kunna kommunicera med övriga.
Övervakar/hjälper till med kompressioner/inblåsningar. Om nödvändigt tar hand om anhöriga.
Kan kontakta IL/2080 om behovet av extra hjälp via telefonen eller radion. Bestämmer vem
som ska köra ambulansen om det skulle behövas.
Ch1
Sjukvårdare kopplar upp defibrillator på patienten om inte FIP redan gjort det.
RDL
Sjukvårdare tar med sjukvårdsväska.

Utrustning
Är larmadressen utomhus:
larmkläder eller stationskläder beroende på väderlek.
Är larm adressen inomhus: alt. Underställ

Larmkläderna ska alltid tas med från stationen för eventuella andra larm.

SJUKVÅRSDHANDSKAR SKA ALLTID BÄRAS AV
VÅRDANDE PERSONAL!

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

STANDARDRUTIN
STATION 2 41 2700
HOT OM SUICID 1+2
Fordonståg
2760, 2710. 2730 ska med om personen befinner sig på hög höjd ex.
flerfamiljshus mm.

Syftet är att vi snabbt kommer på plats/brytpunkt.
Rutinen bygger på FIP + 2 brandmän i fordonen 2710 och i vissa fall även 2730

Första räddningsenhet på plats meddelar Ethane över tilldelad rapstalgrupp, övriga
över insatskanal

2760 / Arbetsledare
Kvittera med statusknapp/Lyssna på tilldelad rapstalgrupp, Kontakt med 2080 på insatskanal
för information, bestämma färdväg mot adress/brytpunkt.
Gör riskbedömning och lyssna av kommunikation om en första kontakt är möjlig att göra
själv. Vid hjälp med riskbedömning kontakta 2080 på insatskanal.
Framkomstrapport på rapsen

2710
2 brandmän åker. Kvittera med statusknapp/Lyssna på tilldelad rapstalgrupp,
fordonskommunikation på insatskanal sedan på skadeplatsradio (Zodiak)
Ev. första kontakt om detta inte skett från Fip.
Lyssna av och serva den som samtalar med det den vill ha
Vid osäkerhet om val av fordon, kontakta IL.

2730
Åker med om personen befinner sig på hög höjd och hotar att hoppa. Finns osäkerhet kontakta
2080 för mer info gällande fordon. Kvittera med statusknapp/Lyssna på tilldelad rapstalgrupp,
fordonskommunikation på insatskanal sedan på skadeplatsradio (Zodiak)
2070 (Förstärkande enhet med 2 brandmän)
Utför tilldelad uppgift som fåtts av IL eller arbetsledare.
Detta kan variera mycket från fall till fall då dessa larm skiljer sig mycket i tänkbara
scenarion.

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

Avstånden beror
självklart på hur vägen
ser ut, hur kurvig den
är och den specifika
olyckan etc

Ca 100 m

Fip

-Fip bil o skylt
-Rött sken – helt
avstängd väg

Buffert

150-200 m

Tidig varning
Gult sken på skylt

Rutiner för stationer med FIP
Fipen ser till att skylta ut en tidig varning i det körfält olyckan
inträffat ca 300 meter innan olyckan.
Därefter placerar Fipen sin bil ca 100 meter från olyckan och
sätter ut en skylt med rött sken i andra körfältet bredvid sin bil.
Tar sig till fots fram till olycksplatsen med erforderlig
utrustning, ex släckare, sjukvårdsmateriel mm.
Het zon
Andra körfältet sett från olyckan är att betrakta som het zon
och ska inte beträdas eftersom trafiken rullar på.
Het zon är även framför Fipbilen då den vid påkörning kan
flyttas 80 meter.
Fullgott skydd erhålls då ankommande enheter anländer och
denna rutin byggs ut.

Uppställning på dubbelriktad väg
150-200 m
mellan FIP/IL
och olyckstält

Avstånden beror
självklart på hur vägen
ser ut, hur kurvig den
är och den specifika
olyckan etc
Fartdämpare
för att få ned
hastigheterna
ytterligare.

20xx
Ca 50 m

9210

9520

2710

Ca 100 m

20xx

2760
Buffert

150-200 m

Avstånden beror
självklart på hur vägen
ser ut, hur kurvig den
är och den specifika
olyckan etc

Fartdämpare
för att få ned
hastigheterna
ytterligare.

150-200 m
mellan FIP/IL
och olyckstält

2080

Ca 50 m

9210

9520

2710

2960

Ca 100 m

2760
Buffert

150-200 m

Rutiner för stationer med FIP
Första enhet på plats skall se till att säkra olycksplatsen så att
ett acceptabelt skydd erhålls under den första tiden då Fip är
ensam.
Fipbilen skall skylta ut olyckan och då sätta upp olycksskyltar
på bägge sidorna av olyckan med rött sken – helt avstängd väg
I det körfält som trafiken kommer i dvs. där olyckan är så skall
fipbilen också fungera som ett buffertfordon.
Bilen placeras ca 100 meter ifrån olycksplatsen vilket är de
riktlinjer som gäller för lätta fordon på 100km väg.
Fipen bör skylta det körfält han kommer ifrån ut för att sedan
köra förbi olyckan och sätta ut skyltar i det körfält bortom
olyckan. Detta görs för att han ska komma förbi olyckan vilket
är svårt om man gör detta till fots
Ratten vrids så att däcken pekar mot diket för att minska
risken att bilen skjuts in i olyckan eller i andra körfältet.
Samtliga räddningstjänstbilar ställs dock rakt.

Polis

2017-01-10

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum 170511
Olyckstyp ex Trafikolycka singel:

Station: Vingåker
Skogsbrand

Skadeplats Jägaregatan
Arbetsledare 7004

Ansvarig IL: PM

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: Väg nr: Ägare: -

Styrkor RIB
Fordon:

Personal:

2760

7004

2710

7006, 7018 + 2960 JK

2730

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj: -

Skador på egendom ex fordon, reg. nr: -

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

2017-01-10

Olycka

Brand i terräng/skog. Ca 200 meter in i skogen. Område på ca 120x25 meter.
Släckning med vatten från 2710 och 2040.

Detta skulle behöva förbättras:
-

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

2017-05-20

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum: 2017-05-24

Station: Vingåker

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: Brand ute terräng
Skadeplats: Lövhälla
Arbetsledare RIB: 7002

Ansvarig IL: DR

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2760

Personal:
7002

2710

7007, 7016

2730

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olycka
Hur har olyckan gått till: Kan var anlagd eller skogsmaskin

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: x
Ja och i så fall vad:

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen: Fanns ingen brand utan det pyrde på sina ställen i marken ca 125m2

Omedelbar åtgärd:Se att ytan är begränsad ingen spridningsrisk
Effekten av omedelbara åtgärd: Vi lägger på vatten på den avbrunna ytan
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm.

Begränsat till ca 125 m2 och ingen risk för spridning

Detta fungerade bra under insatsen:
Lugnt och bra

Detta skulle behöva förbättras:
Inga förslag

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:

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

2017-01-10

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

2017/00227
Datum 170511
Olyckstyp ex Trafikolycka singel:

Station: Vingåker
Skogsbrand

Skadeplats Jägaregatan
Arbetsledare 7004

Ansvarig IL: PM

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: Väg nr: Ägare: -

Styrkor RIB
Fordon:

Personal:

2760

7004

2710

7006, 7018 + 2960 JK

2730

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj: -

Skador på egendom ex fordon, reg. nr: -

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

2017-01-10

Olycka

Brand i terräng/skog. Ca 200 meter in i skogen. Område på ca 120x25 meter.
Släckning med vatten från 2710 och 2040.

Detta skulle behöva förbättras:
-

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00312

Datum: 2017-06-20
Olyckstyp ex Trafikolycka singel:

Station: 700
Bilbrand

Skadeplats: Parkeringen till Hyreshusen Herrgårdsvägen
Arbetsledare RIB: 7002

Ansvarig IL:

MJ

Skadeplats
Adress skadeplats: Herrgårdsvägen
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: Bilbrand
Väg nr:
Ägare: Michelle Larsson

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

2

2730

4

10, 15

Skador
Antal personer som skadats:
0 st
Första hjälpen åtgärd av rtj:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

kontroll och värme

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till:
Okänt, brand i koffertluckan

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad: hade flyttat bilar som stod i närheten

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen:
Första insats med pulversläckare
Därefter vatten från 2710

Omedelbar åtgärd:
Effekten av omedelbara åtgärd:
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:
Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm.
Ingen risk

Detta fungerade bra under insatsen:
Vi fick snabbt branden skläckt

Detta skulle behöva förbättra
Inga förslag

.

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:
Inga

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00322

Datum:170625

Station: 700

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: Trafikolycka påkörd person
Skadeplats: Billsbro Järnvägsbron
Arbetsledare RIB: 7004

Ansvarig IL: GM

Skadeplats
Adress skadeplats: torp
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

4

2960

6

10, 15

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till: Person ramlat på cykel, slagit i huvudet och blivit medvetslös. Då kom en
personbil och körde på personen på vägen. Olyckan bevittnades av maken som också fick sin fot
påkörd.

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad: Stabilt sidoläge samt hållit nacken stabil. Stoppat den mesta trafiken från båda
hållen.

Insats
Beskriv insatsen: Vid framkomst så får jag uppgifter av anhörig på plats att personen är inte vid
medvetande. Inledande sjukvård med stabilt sidoläge och manuell fixering av nacke. Rosslig andning
och svårt att känna puls. Patienten får syrgas. Helt avstängd väg till en början. Ankommande styrkor
(2960, 2710) tar över sjukvårdsbiten när dem kommer på plats. Informationen överför sedan till polis
och ambulans vid deras framkomst.

Omedelbar åtgärd:
Effekten av omedelbara åtgärd:
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:
Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm.

Detta fungerade bra under insatsen:
Bra arbete på plats, samband med polis och sjukvård positivt.

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

2017-05-20

Detta skulle behöva förbättra -

.
Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ: 2960 ca 1 minut

Effekten av fördröjningen: Ingen effekt

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00340

Datum: 170702

Station: 700

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: brand i byggnad
Skadeplats: hummlegatan43
Arbetsledare RIB: 7003

Ansvarig IL:

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

3

8. 12

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till: brand på alltan

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad: på börjat släckning

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen:
tog över trädgårdslangen av ägaren och fortsatte med släckning när jag kom
till platsen 2760
När 2710 kom till platsen så bröt vi upp golvet och vi sågade även bort det virket det brunnit i.

Omedelbar åtgärd kontroll och släckning med vatten
Effekten av omedelbara åtgärd: branden under kontroll
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:
ta med kofot så att vi kan bryta upp golvet på alltanen
Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm. Ingen rökdykning ! dock stor risk för brandspridning till huset om branden ej upptäckts av
fastighets ägaren

Detta fungerade bra under insatsen:
snabbt på plats ! bra jobbat av alla på plats!

Detta skulle behöva förbättra

.

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00381

Datum: 170723

Station: 700

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: Skogsbrand
Skadeplats: Lillön Ruda gård
Arbetsledare RIB: 7004

Ansvarig IL: MG

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

4

2960

6

7,12

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till: Brand från en grill, troligtvis gårdagens. Spridit sig upp i träd och ner i torv
och jord. Ca 30x10 meter

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad: Försökt släckt och begränsat branden.

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen: Tog oss med båt ut till ön. Påbörjad släckning samt invänta Rejmyre Samt 3080
från Finspång. Förstärkning från Rejmyre på plats med båt och hjälps åt att släcka samt eftersläcka.

Omedelbar åtgärd kontroll och släckning med vatten
Effekten av omedelbara åtgärd: branden under kontroll
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:
Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Ingen risk

Detta fungerade bra under insatsen:
Bra flöde, bra samarbete med Östergötland.

Detta skulle behöva förbättra
Dålig mottagning över Rakelenheterna.

.

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00410

Datum: 170807

Station: 700

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: brand i skog
Skadeplats: östravintergatan
Arbetsledare RIB: 7003

Ansvarig IL:

Skadeplats
Adress skadeplats: östravintergatan
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:

skogsmark

Väg nr:
Ägare:

arrendator Östeberg

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

3

12,18

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till: någon har tänt en brasa på platsen

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad: påbörjat släckning

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen:

släckning med vatten ifrån 2710

Omedelbar åtgärd kontroll och släckning med vatten
Effekten av omedelbara åtgärd: branden under kontroll
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Inga risker

Detta fungerade bra under insatsen:
allt gick klockrent

Detta skulle behöva förbättra

.

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

1Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse
2017/00471

Datum: 2017-09-05
Olyckstyp ex Trafikolycka singel:

Station: Vingåker
Brand i byggand

Skadeplats: Straxt innan Solberga
Arbetsledare RIB: 7002

Ansvarig IL: CA

Skadeplats
Adress skadeplats: Straxt innan Solberga
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare: Svea Skog

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

2

2730

7

16

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj: kontroll

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

2017-05-20

Skador på egendom ex fordon, reg. nr: Byggnad nerbrunnen

Olyck
Hur har olyckan gått till:
Okänt

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: X
Ja och i så fall vad:

Insats
Beskriv insatsen:
Vid framkomst en mindre äldre byggnad som användes av jaktlag som eventuellt värmestuga
Byggnaden låg ca 100>125 meter från vägen
Endast skog runt omkring
Byggnaden var övertänd, så orderna blev vid framkomst begränsa så att branden inte spred sig till
skogsmarken

Omedelbar åtgärd
Effekten av omedelbara åtgärd:
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:
Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Risken var att det började brinna i närliggande träd

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

2017-05-20

Detta fungerade bra under insatsen:
Instatsen fungerade m

Detta skulle behöva förbättra

Varit
Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum: 170921

Station: Vingåker

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: trafikolycka lastbil +vilt
Skadeplats:
Arbetsledare RIB: 7003

Ansvarig IL: melkersson

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa:
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

3

5,8,16

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj: kontroll

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olyck
Hur har olyckan gått till: last bil kört på en dovhjort varpå han spilde ut en mängd kyckling avfall

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad:

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen:

Omedelbar åtgärd kontroll. Spärra av körbanan
Effekten av omedelbara åtgärd: stopp på trafiken
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Detta fungerade bra under insatsen:
allt funkade bra

Detta skulle behöva förbättra

Varit

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ:vände styrkorna bara 2080 kom till
platsen

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum: 171024

Station: Vingåker

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: Trafikolycka singel
Skadeplats Billsbro
Arbetsledare RIB:7004

Ansvarig IL MJ

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: flerfamiljshus 2 vån
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

4

2960

7009

10, 18

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olycka
Hur har olyckan gått till: Bil har fått sladd och kört av vägen, halt väglag. Hamnat på sida/tak.

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej:
Ja och i så fall vad:

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen: Stäng av väg helt, undersökning och sjukvård. Bistå ambulansen.

Omedelbar åtgärd
Effekten av omedelbara åtgärd:
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Halt väglag därav avstängning av väg som senare utökades.

Detta fungerade bra under insatsen:

Detta skulle behöva förbättra

Att stort larm dras i Högsjö, inte bara fip larm.

Varit

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ: 15

Effekten av fördröjningen:

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

2017-05-20

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum: 171121

Station: Vingåker

Olyckstyp ex Trafikolycka singel brand i fläkt
Skadeplats badhuset
Arbetsledare RIB:7003

Ansvarig IL MJ

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: flerfamiljshus 2 vån
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Fordon:
2710

Personal:

2760

3

8,12

2730

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olycka
Hur har olyckan gått till: Brand i en fläkt

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej:
Ja och i så fall vad: släckt med skum! Mycket bra jobbat!!!

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen:
Kontroll och restvärde ! spolat ur skumet ifrån entren

Omedelbar åtgärd kontroll
Effekten av omedelbara åtgärd: info till 2080 att det är lugnt på platsen !
Prioriterade skadeplatsfaktorer: mycket folk i badhuset
Förberedelse för ankommande lugnt på platsen branden släckt

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm

Inga risker

Detta fungerade bra under insatsen: tycker att allt funkade bra

Detta skulle behöva förbättra

Varit

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ: 10min

Effekten av fördröjningen: ingen effekt ! jag bedömde att bara 2080 behövde komma till platsen

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

Uppföljning av utfallet efter ändrad RIB org i Vingåker, under testperioden 2017-05-08 - 2017- 12-31
Antal larm
Antal larm som klassas som räddningstjänst
Delrapport
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5
Blad 6
Blad 7
Blad 8
Blad 9
Blad 10
Blad 11
Blad 12
Blad 13
Blad 14
Komentar:

83
12

31-dec
31-dec

Eget larmnr. SOS Alarm Ä-nr År

Dag

Larm till RTJ

Stn. omr

Objektnamn Objektadres Objektstyp Händelse
s
Jägaregatan Jägaregatan I det fria Brand ej i
byggnad

2017/00227

14_4001835_2 2017

Torsdag

2017-05-11
13:23:20

241-2700

2017/00237

14_4004859_2 2017

Måndag

2017-05-15
14:34:55

241-2700

Nerstugan Nerstugan Lantbruk, ej Brand i
bostad
byggnad

2017/00253

12_2833245_2 2017

Onsdag

2017-05-24
13:40:58

241-2700

Lövhälla

I det fria

Brand ej i
byggnad

2017/00312

14_4034506_2 2017

Tisdag

2017-06-20
03:02:48

241-2700

Herrgårdsvä Herrgårdsvä I det fria
gen
gen

Brand ej i
byggnad

2017/00322

14_4038742_2 2017

Söndag

2017-06-25
01:54:56

241-2700

Väg 556 vid Väg 556 vid I det fria
Billsbro
Billsbro

2017/00340

14_4044907_2 2017

Söndag

2017-07-02
17:05:12

241-2700

Humlegatan Humlegatan Villa
43
43

Brand i
byggnad

2017/00360

14_4053245_2 2017

Torsdag

2017-07-13
09:55:03

241-2700

2017/00381

14_4061669_2 2017

Söndag

2017-07-23
11:31:42

241-2700

2017/00410

14_4073663_2 2017

Måndag

2017-08-07
11:50:11

241-2700

2017/00471

14_4095880_2 2017

Tisdag

2017-09-05
10:00:47

241-2700

2017/00495

12_2902729_2 2017

Torsdag

2017-09-21 20:55 241-2700

2017/00553

14_4131376_2 2017

Tisdag

2017-10-24 08:15 241-2701

Väg 556 vid Väg 556 vid I det fria
Billsbro
Billsbro

2017/00631

14_4151928_2 2017

Tisdag

2017-11-21 18:12 241-2701

Ingripande Olyckskom
mun
Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst
Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst
Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst
Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst

Insatszon

Larmtyp

D70

Stort larm Ja

D70

Stort larm Ja

D70

Stort larm Ja

D70

Litet larm
brand

Ja

Trafikolycka Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst

D70

Litet larm
räddning

Ja

Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst
Weber
Weber
Annan
Utsläpp
Kommunal Vingåker
Lyttersta Lyttersta tillverkn. ind. farligt ämne räddningstjä
nst
lillön
lillön
I det fria Brand ej i Kommunal Finspång
byggnad räddningstjä
nst
östra
östra
I det fria Brand ej i Kommunal Vingåker
vintergatan vintergatan
byggnad räddningstjä
nst
Uppsala Uppsala Fritidshus Brand i
Kommunal Vingåker
torp
torp
byggnad räddningstjä
nst
Väg 52
Väg 52
I det fria Trafikolycka Kommunal Vingåker
Hälleråd
räddningstjä
nst

D70

Stort larm Ja
brand

D70

Litet larm

E32D7

Stort larm Ja

D70

Litet larm

Lövhälla

D70

Ja

Ja

Ja

D70

Stortlarm

Ja

Trafikolycka Kommunal Vingåker
räddningstjä
nst

D 70

Litet larm

Ja

Storgatan Storgatan Badhus - Brand i
Kommunal Vingåker
publik - lokal byggnad - räddningstjä
35
35
publik lokal nst

D 70

Stort larm Ja

Inga avikelser eller fördröjningar p.g.a. ändrad RIB organisation har dokumenterats fram till 2017-12-31//MA

Syd/Nord Väst/Öst
(RT90)
(RT90)
Brand ute 6545084 1503239
terräng Skogsbrand
Brand i
6540659 1497630 PM på plats, ingen delrapport skickades därrför.
byggnad Ladugård
Brand ute 6552987 1497516
terräng Gräsbrand
Brand ute 6545928 1504005
fordon Personbil Övrigt
Trafikolycka 6547440 1499218
- påkörd
person Övrigt
6545639 1503676
Brand i
byggnad Villa
Övrigt
6539985 1505254 Inget rtj!! Info från företaget enligt lag Bfv ang gas utsläpp
räddning
undersökning av oss.

Första insatsHT Kod

Brand ute 6540181 1503699
terräng Skogsbrand
Brand ute 6548705 1511458
terräng Skogsbrand
Brand i
6539939 1508596
byggnad Ladugård
Trafikolycka
655738 1500271
- singel Personbil Övrigt
Trafikolycka 6547201 1499005
- singel Personbil Övrigt
Brand i
6547344 1503869
byggnad Publik lokal

2017-05-20

Delrapport vid insatser.
Kompletterande uppgifter till insatsrapport.
Rödmarkerade uppgifter behöver ej fyllas i då Heltidsbefäl kommer till platsen.
Händelse

Datum:

Station: Vingåker

Olyckstyp ex Trafikolycka singel: trafikolycka
Skadeplats:
Arbetsledare RIB:

Ansvarig IL:

Skadeplats
Adress skadeplats:
Objektstyp, ex flerbostadshus 2 vån, villa: trafik
Väg nr:
Ägare:

Styrkor RIB
Personal:

Fordon:

Skador
Antal personer som skadats:

Lindrigt:

Svårt:

Omkom:

Första hjälpen åtgärd av rtj:

Skador på egendom ex fordon, reg. nr:

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

2017-05-20

Olycka
Hur har olyckan gått till:

Hade allmänheten gjort något för att avhjälpa skadan? Ex släckt med släckare, påbörjat hlr mm.
Nej: ☐
Ja och i så fall vad:

Insats

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

2017-05-20

Beskriv insatsen: kontroll foto skickade till 2080 .
Elskåpet avspärrat med band

Omedelbar åtgärd kontroll
Effekten av omedelbara åtgärd:
Prioriterade skadeplatsfaktorer:
Förberedelse för ankommande styrkor:

Hur riskbedömde du som arbetsledare skadeplatsen innan ni startade er insats? Ex riskmiljö vid
rökdykning, arbete på väg mm små risker bara lite trafik när vi kom till platsen

Detta fungerade bra under insatsen:

Detta skulle behöva förbättra

Varit

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

2017-05-20

Övrigt
Uppskattad fördröjning innan ankommande styrkor anländ: behövdes ingen förstärkning

Effekten av fördröjningen:

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

Frågestund med organisationen
2017-10-16
Närvarande representanter: Magnus Karlsson (MK) Bo Hammar (BH) Christian Andersson
(CA) Mikael Pettersson (MP)

Frågeställningar till representanter från Katrineholms RIB (MK), Vingåkers RiB (BH) och
Heltid Katrineholm (CA, MP).

Er bild av nuvarande organisering i stort:
Utifrån de larm som varit under perioden fungerar organisationen bra. BH påpekar dock att
man gärna ser en utökning av Vingåkerstyrkan från 1+2 till 1+3.

Er bild av genomförda insatser:
Ingen avvikelse, fördröjning eller utebliven effekt har identifierats under perioden.
CA upplever organisation mer stabil när man åker till Vingåker på larm. Nu vet man att
styrkan alltid är 1+2 samt att förstärkning kommer. Tidigare upplevdes antalet personer på
larm mer osäkert.
Katrineholmstyrkan kan åka på mindre larm med två personer inom förbundet men ändå ha
kvar god beredskap för tätorten Katrineholm genom RIB Katrineholm.

Er bild av övningsverksamheten:
Övningsverksamheten fungerar bra. Dock behöver VSR fortsätta att lägga fokus på effektiva
insatser och rutiner/roller. Samövning mellan RIB och Heltid lyfts också fram som en viktig
del i övningsverksamheten.

Er bild av arbetsmiljön:
RCB gruppen är positiva till införandet av RIB organisationen i Katrineholm. Detta gör att
organisationen blir mer robust över tid samt att möjligheten att lösa flera pågående insatser
ökar.
Vingåker RIB upplever något sämre säkerhet vid uppstart vi trafikolyckor.
MK, BH fler personer med C körkortsbehörighet skulle underlätta verksamheten.

Postadress
Västra Sörmlands
Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Telefon dagtid
0150-576 50

Telefax
0150-576 49

Hemsida
www.vsr.nu

LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län

1 (2)
Datum

Diarienummer

2018-01-22

452-1794-2017

Jonas Lundborg
010-2234332
Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Länsstyrelsens ställningstagande angående utredningsförslag kring
omfördelning i Räddningstjänstorganisationen i Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Bakgrund
Länsstyrelsen fick en utredning gällande onuårdelning av räddningstjänstens bemanning
inom Västra Sörmlands Räddningstjänst, (nedan kallat VSR), den 2017-03-16.
Länsstyrelsen yttrade sig i detta ärende 2017-03-21, och rekommenderade VSR att
använda tiden fram till 2017-12-31 att pröva och framförallt se till att följa upp och
slutligen utvärdera föreslagen organisation under denna tid. Detta ansågs särskilt lämpligt
eftersom utredningsrapporten inledningsvis tar upp problembilden med svårigheter att
hålla en hög kompetens på RiB- personalen på grund av stor omsättning av personalen.
Dessutom fanns vid tillfället svårigheter med att lösa bemanningen på grund av oenigheter
i de centrala avtal som då förhandlades för RiB- personalen, så det fanns redan svårigheter
att kunna ha en bemanning enligt gällande handlingsprogram.
Länsstyrelsen gav följande kommentarer inför en fortsatt hantering av ärendet i
kommande direktionsmöte den 22 mars 2017.
Det är viktigt att de styrkor som utgår från olika ställen ges rätt möjligheter till
samövning för de nya rutiner som kommer att gälla från den 1/5. Rutiner som är
kopplade till olika larmtypcr.
Se till att ta fram de önskade effekter man avser att nå med förändringen från den
1/5, samt de relevanta delar som behöver följas upp för att kunna göra en summativ
utvärdering av förändringen.
Finspångs kommun har i sitt handlingsprogram följande samverkanspunkt;
"Snabbare ankomsttid vid räddningsinsatser i norra och västra delen av
kommunen säkerställs genom samverkan med VSR respektive Nerikes Brandkår".
Säkerställ att förändringen är känd hos övriga kommuner med samverkansavtal.
VSR använde tiden för en noggrann uppföljning av varje larm till Vingåkers kommun,
och informerade länsstyrelsen om den uppföljning som skedde som en delrapport under ett
informationstillfålle i Katrineholm den 2017-10-31.
Den 2018-01-10 genomfördes ett möte i Katrineholm där hela utvärderingsperioden
slutligen kunde redovisas. I den summering av antalet larm, 12 st, som VSR har bedömt att
räddningstjänstkriteriema enligt Lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor varit uppfyllda
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

E-post

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FROSON

Internet
www.lansstyrelsen.se/soderrnanland

soderrnanland@lansstyrelsen.se

2 (2)
Datum

Diarienummer

2018-01-22

452-1 794- 2017

anser man att räddningsinsatsema har hanterats utan att bemanningen har påverkat
negativt. Länsstyrelsen har uppfattat att ledningen för VSR med det förslag på
omfördelning av sin personal tillsammans med de erfarenheter som den hittills genomförda
provperioden givit nu vill att länsstyrelsen ger sin syn på att genomföra förändringen till en
ordinarie fördelning av sin personalstyrka.
Länsstyrelsens sammanfattande kommentarer angående ärendet
Länsstyrelsen anser att de risker som finns i den del av förbundets geografiska yta som
utgörs av Vingåkers kommun, och i synnerhet de risker som finns koncentrerade till
närheten av den centrala tätorten i kommunen bör ha tillgång till en snabb och effektiv
räddningsinsats. VSR har i sitt utredningsförslag tappat en del av framförallt snabbheten
för livräddningsinsatsen rökdykning. En del i momentet snabbhet kan återtas med en
sällsynt väl inövad rutin för den här larm typen, men kan vara svår att likställa med en
komplett styrka som utgår från Vingåkers tätort. Den förutsätter dessutom att körtider från
brandstationen i Katrineholm inte påverkas alltför mycket av dubbellarm, otjänligt väder
och väglag m.m. Det kan med den bebyggelse som finns i tätorten, uppstå situationer där
livräddning via stege eller ett höjdfordon initialt behöver ske. I ett sådant fall kommer en
efterföljande rökdykarinsats knappast alls att hinna påbörjas inom en rimlig tid, då
snabbheten till en stor del bygger på att ett förberedande arbete av en styrka med en
bemanning av 1 befäl och 2 Brandmän görs.
Länsstyrelsen har i ärendet gjort en jämförelse med räddningstjänstförmåga i de svenska
tätorter som 2016-12-31 hade en befolkning på 4.700- 5.200 personer. Av de 40 tätorter vi
funnit finns inte någon kommun som har motsvarande förmåga eller lägre avseende just
rökdykning. I princip alla utom en kommun har man valt ha en högre bemanning, och i den
som har en styrka på 1+2 är förstärkning på plats tidigare, eftersom avståndet från
huvudbrandstationen i kommunen är drygt hälften så långt till tätorten det berör.
De flesta andra larmtyper bör inte få några avgörande negativa konsekvenser eftersom
den larmade styrkan från Vingåker är på skadeplats på samma tid oavsett bemanning och
larmtyp.
VSR: s geografiska område är st01t och har om förbundet väljer att reducera styrkan i
Vingåker endast en komplett räddningsenhet som direkt har en rökdykningsfcirmåga. Den
ambition som Katrineholms kommunplan för 2015- 2018 anger som mål för sitt invånarantal, samt vad översiktsplanen kommunen siktar på tilJ 2030, och det faktum att
Vingåkers kommun inte längre uppvisar en nedåtgående kurva för befolkningsmängden,
bör räddningstjänstförbundet enligt länsstyrelsen istället skaffa sig en ökad operativ förmåga än att endast omfördela sina resurser. Även om den styrka som finns i Vingåkers
kommun blir oförändrad, anser länsstyrelsen att en RiB- styrka i Katrineholm skulle betyda
att förbundet får en bättre förmåga att möta framtidens konsekvenser av en ökad bebefolkning med bl a fler samtidiga larm, samt att skaffa sig en ökad egen operativ förmåga.

-.a/
Beredskapsdirektör

Jonas Lundborg
Handläggare Räddningstj änst

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 3

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Sida

4

Dnr 2018/

Ekonomiskt utfall 2017
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Funktionschef för administration och ekonomi berättar hur bokslutet
för 2017 går.
Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 4

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Sida

5

Dnr 2018/

Ny taxa 2018
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att behålla taxan för 2017 tills vi
har sett över alla ändringar som vi önskar.
Beskrivning av ärendet

Funktionsansvarig för ekonomi och administration informerar om att vi önskar
ändra saker i taxan, framförallt på utbildningssidan.
Beslutsunderlag

_____
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 5

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Sida

6

Dnr 2018/3:1

Information till AU angående ny vägplan
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att……..
Beskrivning av ärendet

VSR har kontaktats av Trafikverket för att granska vägplanen både som
myndighet och som markägare till GERSNÄS 3:16 (övningsfältet).
Synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast 2018-02-13.
Beslutsunderlag

Information till AU angående ny vägplan väg 56 Katrineholm – Bie.
_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Information till AU
Datum
2018-01-24
Vår handläggare
Marcus Asplund

Trafikverket har presenterat en ny vägplan. Ombyggnad till mötesfri väg, väg
56 Katrineholm – Bie.

VSR har kontaktats av Trafikverket för att granska vägplanen både som
myndighet och som markägare till GERSNÄS 3:16 (övningsfältet) Synpunkter
ska vara Trafikverket tillhanda senast 2018-02-13.

Den nya vägplanen kommer att innebära att Trafikverket tar mark i anspråk som VSR
äger idag. Marken som kommer att tas i anspråk är ca 850 m2 När vägplanen vunnit
lagakraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta
eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggnaden av vägen. Ersättning
kommer utgå med marknadsvärde + 25%.

Som myndighet ser inte undertecknad att det finns någonting att erinra mot vägplanen.
Snarare tvärt om, det blir en säkrare in- och utfart till området.
Som fastighets- och markägare är det frågan om vi behöver marken som tas i anspråk för
vägbygget. Detta håller på att undersökas, dels av Roger Larsson som projektledare för den
nya brandstationsbygget och av VSR själva.
•

Har AU några invändningar till den nya vägplanen?

Bilagor
Bilaga 1 innehåller Trafikverkets kungörelse och granskning av vägplan 2014/61496.
Bilaga 2 innehåller Karta över aktuellt område.
Västra Sörmlands Räddningstjänst

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

Ärendenummer

Dokumentdatum

2014/61496

2018-01-15

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendenummer]

1(1)

Enligt fastighetsförteckning, flik 1-3, sid 1-26
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\!i TRAFIKVERKET

Kopia till:

Diariet

Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad till
mötesfri väg, väg 56 Katrineholm - Bie i Katrineholms kommun,
Södermanlands län
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 på delen Katrineholm-Bie i
Katrineholms kommun. Förändringen omfattar väg 56 från Katrineholm till Bie (norra infarten). Vägen görs
mötesfri, breddas för omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas och ett antal enskilda vägar får annan
sträckning eller nya behöver byggas. Längst vägen planeras även en enklare separat gång- och cykelväg att byggas,
en så kallad sommarcykelväg (vinterunderhålls inte). Föreslagna åtgärder ger ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet.
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Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-01-23 - 2018-02-13 hos:
•
Trafikverket Region Öst, Tullgatan 8, Eskilstuna
•
Katrineholms kommun, Biblioteket, Djulögatan 27, Katrineholm
•
Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/katrineholm-bie
Omläggning/nybyggnad av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse.
Dessa vägar kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.
Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av planka1tan/kartorna i handlingarna. Den
mark som redovisas på plankartan/kartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt respektive tillfällig
nyttjanderätt. När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att
mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg.
Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller
via e-post till investeringsproiekt@trafikverket.se senast 2018-02-13.
Ange ärendenummer TRV 2014/61496.

Om du vill ha mer information kontakta projektledare tnrica Eriksson (semester 19-28 januari 2018),
010-123 6788, ulrica.eriksson@trafikverket.se eller markförhandlare Magnus Nicklasson, 010-123 70 94,
magnus.nicklasson@trafikverket.se
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Bilaga
Fastighetsförteckning, flik 1-3, sid 1-26
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Trafikverket
Kontorets postadress
Postnr Ort
Besöksadress: Besöksad ress

Texttelefon : 010-123 50 00
Telefon : 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Namn
Avdelning
Direkt: Telefon direkt
Mobil: Mobiltelefon
E-post
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 6

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Sida

7

Dnr 2018/

Information från verksamheten
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschefen informerar om personalläget i VSR.
Information om samverkan med andra räddningstjänster

Förbundschefen informerar om eventuell samverkan med andra
räddningstjänster.
Information om flytt till ny brandstation

Förbundschefen informerar om hur planeringen av flytten till nya brandstationen
ligger till.
Information om arbetet med årsredovisning 2017

Funktionsansvarig för ekonomi och administration informerar om hur arbetet
med årsredovisningen för 2017 ligger till.
Information om nytt ekonomisystem

Funktionsansvarig för ekonomi och administration informerar om hur det nya
ekonomisystemet fungerar.

Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

