Datum
2018-04-19

Kallelse/Underrättelse
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst
Tid:

Torsdag 26 april kl 14.00-16.00

Plats:

Lektionssalen, Djulögatan i Katrineholm.

Håkan Persson
Ordförande
Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden
1.
2.
3.
4.

Ekonomirapport
Budgetförutsättningar/information från medlemssamrådet.
Scenariobaserad tillsyn LSO
Information från projektgruppen gällande samarbete med Flen

Informationsärenden
5. Information från verksamheten:
• Information om personalläget i organisationen
• Information om samverkan andra räddningstjänster/högre ledning
• Information om VSRs arbete i samband med ny brandstation

Välkomna!

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 12

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Sida

15

Dnr 2018/

Ekonomirapport
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Funktionschef för ekonomi och administration, Johanna Gustafsson, berättar hur
det ekonomiska läget ser ut.
Beslutsunderlag

Ekonomirapport 2018-01-01 - - 2018-03-31
_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:44

Direktion övergripande
Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
9 172 998
-1 599 860

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
9 238 248
-1 320 969

Avvikelse
ack

Årsbudget

-65 250
-278 891

36 953 000
-5 283 888

-256 722
-1 856 583
7 316 416

-588 775
-1 909 744
7 328 505

332 052
53 161
-12 089

-2 355 102
-7 638 990
29 314 010
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42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:45

Direktion Funktion administration
Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
00
-130 934
-492 459
-297 455
-920 848
-920 848

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
00
-138 714
-573 500
-539 188
-1 251 403
-1 251 403

Avvikelse
ack
7
81
241
330
330

00
780
041
733
554
554

Årsbudget

-554
-2 294
-2 156
-5 005
-5 005

00
856
000
754
610
610
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42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:47

Direktion Funktion förebyggande
Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
291 050
-292 683

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
157 251
-305 057

Avvikelse
ack

Årsbudget

133 799
12 373

629 000
-1 220 234

-3 883
-296 567
-5 517

-19 383
-324 440
-167 189

15 500
27 873
161 672

-77 531
-1 297 765
-668 765
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42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:46

Direktion Funktion räddning
Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
416 277
-5 025 454
-2 688
-343 149
-5 371 290
-4 955 014

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
340 000
-5 240 888
-12 500
-493 879
-5 747 267
-5 407 267

Avvikelse
ack
76
215
9
150
375
452

277
435
812
730
977
254

Årsbudget
1 360 000
-20 963 565
-50 000
-1 975 534
-22 989 099
-21 629 099
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42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:48

Direktion Funktion utbildning
Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
188 341
-278 864

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
412 500
-271 638

Avvikelse
ack

Årsbudget

-224 159
-7 226

1 650 000
-1 086 554

-21 832
-300 696
-112 355

-44 498
-316 136
96 364

22 666
15 441
-208 718

-177 995
-1 264 549
385 451
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Direktion

42891
Utskriven av : Johanna Gustafsson

Text
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2018-04-19 13:42

Redovisning
ack
Jan 18 - Mars 18
10 068 666
-7 327 795
-495 147
-923 042
-8 745 984
1 322 682

Budget
ack
Jan 18 - Mars 18
10 147 999
-7 277 267
-586 000
-2 283 723
-10 146 989
1 010

Avvikelse
ack
-79
-50
90
1 360
1 401
1 321

333
529
853
681
006
672

Årsbudget
40
-29
-2
-9
-40

592
109
344
134
588
3

000
096
000
916
012
988
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 13

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Sida

16

Dnr 2018/19:1

Budgetförutsättningar/information från
medlemssamrådet
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att utifrån medlemssamrådets
riktlinjer ge förbundschef i uppdrag att börja planera budet 2019.

Beskrivning av ärendet

Förbundschef, Anette Lundin, berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar
inför 2019 och övrig information om vad som sas på medlemssamrådet 9 april.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från medlemssamråd VSR den 9 april 2018.
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

MINNESANTECKNINGAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-04-09

Vår handläggare

Karin Nordén

Minnesanteckningar från medlemssamråd VSR den
9 april 2018
Närvarande
Göran Dahlström, Katrineholms kommun
Lars Härnström, Katrineholms kommun
Sari Eriksson, Katrineholms kommun
Karin Nordén, Katrineholms kommun
Anette Lundin, VSR
Håkan Persson, VSR
Marie-Louise Karlsson, VSR
Johanna Gustafsson VSR
Ralf Hedin, Vingåkers kommun
Elin Höghielm, Vingåkers kommun
Anneli Bengtsson, Vingåkers kommun
Mattias Gårdholt, VSR
Tid
Den 9 april 2018, klockan 15.00-16.30
Plats
Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholm
Mötets öppnande
Håkan Persson öppnade mötet och hälsade välkommen.
Anette Lundin informerar kort om året som har gått med information kring:
- Inledande samtal kring högre ledning
- Förändrad utryckningsorganisation
- Arbete inför ny station
- Kvalitetssäkring av daglig verksamhet, internkontrollplan, investeringsplan mm
- Diskussioner kring utökat förbund
Förstärkning av VSR:s förebyggande arbete
Anette Lundin informerar om förebyggande arbetet, enligt utskickat underlag.
- Informationsinsatser ger effekt – räddar liv och egendom
- I handlingsprogrammet anges att förebyggande arbete ska prioriteras
Mattias Gårdholt informerar om likvärdigt skydd, men inte lika. VSR:s verksamhet
behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig.
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MINNESANTECKNINGAR
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-04-09

Kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete
Anette Lundin informerar om personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete enligt utskickat underlag. Det handlar om att säkra deras arbete med personalfrågor generellt men framförallt mot SAM arbetet. VSR bedriver komplex verksamhet med
mycket risker knutna till sig. De har undersökt möjlighet att samordna en tjänst med
KFAB. Diskussioner förs om det går att samverka mellan kommunerna i detta.
Investeringsplan
Johanna Gustafsson informerar om investeringsplan 2018-2027.
- Investeringsbehoven stora under de närmsta åren, b la nya tunga fordon som är
stora kostnader
- Kommer att påverka kostnaden för avskrivningar, kostnaderna kommer att öka
successivt från år 2019 till år 2025
Friskvårdsbidrag
Johanna Gustafsson informerar om äskande av friskvårdsbidrag á 1000 kr/medarbetare för att värna om vår personal och dess hälsa och likvärdigt med medlemskommunernas personal.
Utökad drift
Anette Lundin informerar om ökade driftskostnader pga. ny teknik som leder till
högre kostnader i form av service och underhåll. Ökad drift för leasing av bil gäller
utbyte av en äldre tidigare avskriven bil som behöver bytas ut. KPI har ökat under
2016-2017 framförallt prisökningar på t.ex. drift av fordon, som är ett område som
påverkar VSR i hög grad.
Högre ledning
Mattias Gårdholt informerar om högre ledning och hur det skulle kunna se ut, enligt
utskickat underlag. Vidare informerar han om utredningen SKL gjort. Förslag är att
hjälporgan ansvarar för att bedöma och prioritera i larmbehandlingen och detta ställer
krav på kompetens i hjälporganen. VSR arbetar med alternativ gällande högre ledning. Viktigt vänta med Flens ställningstagande i detta och tidigast att gå på med
detta är april 2019. Inget avtal får tecknas innan ärendet med Flen är avgjort. Inga beslut fattas då samarbetet med Flen pågår. Ökad samverkan med Finspång är ett önskemål.
Behov i räddningstjänstorganisationen, RIB
Mattias Gårdholt berättar om behov i räddningstjänsten enligt utskickat material. En
utredning är gjord av Länsstyrelsen där de framställer i sitt yttrande vikten av att man
utifrån gällande riskbild över förbundets geografiska yta har en bibehållen förmåga
till en snabb och effektiv räddningsinsats. Gårdholt presenterar två alternativ för
detta.

MINNESANTECKNINGAR
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-04-09

Pensionsavsättningar
Johanna Gustafsson berättar att pensionskostnaderna står för nästan 10 % av förbundets nettobudget och att mindre justeringar i prognosen från KPA påverkar årets utfall
väldigt mycket. VSR föreslår att såväl underskott som överskott av pensionskostnaderna regleras av medlemskommunerna via justering av medlemsbidraget vid årets
slut.

ÄSKAD BUDGET 2019 (tkr)
Budget 2018

36 498

Hyresökning ny brandstation
Löneökningar 2,5 %
Förstärkning föreb. arb
Kvalitetssäkra personalfrågor och SAM
Ökad budget avskr.
Friskvårdsbidrag
Utökning driftbudget
Högre ledning
Behov i räddningstjänstorg, RIB

3680
747
867
381
223
35
317
80
694

Summa budget 2019

45 492

Behov i räddningstjänstorganisationen, heltid

5 028

Diskussioner och överläggning förs och beslut tas enligt nedanstående:
- Hyresökning brandstation finns tillskjutet i båda kommunernas budget
- Löneökning 2,5% ok.
- Friskvårdsbidrag ok.
- Högre ledning – fortsätta med diskussionerna. Inte teckna avtal innan oktober och
invänta besked från Flen.
- Hantera pensionsavsättningar, detta kan hanteras i bokslutet på VSR.
.
Nästa möte
Marie-Louise Karlsson informerar att det finns möjlighet att delta i direktionsmöte för
samtliga.
Nästa möte 22 oktober kl. 14.00-16.00. Återkommer om plats, eventuellt nya brandstationen.
Vid anteckningarna
Karin Nordén

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 14

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Sida
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Dnr 2018/1:14

Scenariobaserad tillsyn LSO
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen kan genom egenkontrollen få en ökad kunskap om kommunernas
och den regionala förmågan att hantera större olyckor i länet, samt få ett underlag
för att utveckla den regionala strategin för samordning och inriktning av
krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län.
Syftet är att beskriva hur en större händelse är planerad att kunna hanteras, och
vad som eventuellt behöver utvecklas eller åtgärdas utifrån detta scenario, och på
detta sätt även skatta den egna förmågan och det egna resursbehovet.
Beslutsunderlag

Scenariobaserad tillsyn LSO (2003:778), för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Länsstyrelsens kommentarer angående Västra Sörmlands Räddningstjänst svar på
scenariobaserad tillsyn.
_____
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Handl,äggare
Jonas Lundborg

Dm 456-68-2018

20180103

Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Djulögatan 46 A
641 31 l<atrineholm

Scenariobaserad tillsyn LSO (2003:778), för Västra Sörmlands
Räddningstjänst 2017-18
Senast inlämnade svarsdatum till länsstyrelsen den 31/1 2018.

\)
Syftet med egenkontrollen

( )

Förbundet kan med hjälp av bifogat scenario som har bäring på den lokala riskbilden
diskutera de frågeställningar som ges. Syftet är att beskriva hur en större händelse är
planerad att kunna hanteras, och vad som eventuellt behöver utvecklas eller åtgärdas
utifrån detta scenario, och på detta sätt även skatta den egna förmågan och det egna
resursbehovet.
Länsstyrelsen kan genom egenkontrollen få en ökad kunskap om kommunernas och
den regionala förmågan att hantera stöne olyckor i länet, samt få ett underlag för att utveckla den regionala strategin för samordning och imiktning av krisberedskap och
räddningstjänst i Södermanlands län.

Mål med egenkontrollen
Resultatet förväntas kunna bli ett underlag för att belysa och utveckla det stöd och
resursbehov som kan behövas till räddningstjänstförbundet/ kommunerna.

)

Resultatet ska även ge en imiktning i vad som uppfattas vara ett länsbehov av resurser
som är kopplat till ett fiktivt scenario.

Scenario

)

Följande scenario är aktuellt att förhålla sig till i de svar som ges.

Kemutsläpp från ett urspårat tågset på Västra stambanan i Vingåker. Fredag
eftermiddag den 13 juli kl. 16:55, NV vind 1 m/sek, och en temperatur på +20
grader.
Ett godståg bestående av 22 vagnar har spårat ur pga solkurvor i rälen eller annan
defekt som uppstått i en växel. 15 vagnar innehåller farligt gods, de övriga
transporterade styckegods. Urspårningen har orsakat skador i två av vagnarna som
består i ett mindre packningsläckage i en gasolvagn, en skadad mantel i en vagn med 20
ton salpetersyra, samt en vagn med eldningsolja där det läcker ut olja i banvallen från en
skadad ventil.

Handläggare
Jonas Lundborg

D nr 456-68-2018

20180103

Intill spåren finns en del bebyggelse som direkt påverkas av de gaser som läcker ut,
men också ligger inom det direkta skyddsområdet om brandfarlig gas antänds, eller om
reaktioner uppstår av de läckande ämnena. Storgatan med bro över järnvägen ligger ca
80 meter öster om det ställe tågvagnarna har spårat ur.
Räddningsinsatsen bedöms bli både långvarig och på många sätt komplicerad. Akuta
insatser med anledning av läckage av farliga ämnen behöver göras, och insatser för att
skapa ett nödvändigt skyddsområde kräver väl avvägda beslut och genomföranden av både
egen och samverkande aktörer i händelsen. En tidig bedömning är att det kan ta hela
helgen att röja skadeplatsen och återställa spåren igen. Det uppskattas att minst 7-8 m 3 olja
har runnit ut i banvallen innan räddningstjänsten har anlänt.

)

Frågor till scenario
LARMET: "Järnvägsolycka- urspårat godståg med kemvagnar i Vingåker i
höjd med Hantverkargatan varifrån larmet har kommit från en
privatperson. Flera vagnar skadade, gaslukt i skadeområdet".

)

Fas 1: Larmfas

-Vilka styrkor och resurser larmas initialt på detta larm, och vad blir respektive styrkas
inledande uppgifter?
Stott larm Vingåker och Kattineholm. IL och RCB larmas också. Ev livräddning och id av ämne,
räddningifrånkoppling. Avspärra utrymma personer i liskoJJJrådet. Orientering av ofycksplatsen
1iskoJJJråde.
Höggo· larmas till ofycksplats. ]11lita och B;ö"rkvik täckerpå stationen i Kattinehohn
- Identifiera de mest akuta och primära problemställningar som räddningstjänsten behöver
hantera under den första timmen.
RiskoJJJråde (inrymning eller 1ttrynming), skadeplatifaktorer och fabriken Silver och stål.

)

Handläggare
Jonas Lundborg

Dm 456-68-2018

20180103

Fas 2: Styrkeuppbyggnad, resurser och samverkan

- Vilka olika ledningsnivåer är aktiva i händelsen, och vilka befattningar utövar dem?
Nivå 1 arbetsledare, SL. Nivå 2 Insatsledare IL. Nivå 3 RCB.
Vi skulle också försöka få tag i en ledig IL för förstärkning av ledning på skadeplats.
- Vilket ledningsstöd bedömer ni bör finnas, och hur skapas det?
Vi behö'ver ha ett bakre stöd (inre ledning) detta skapar vi genom att ringa in Stab Siirmland via SOS.

- Vilken koppling finns till kommunens övriga ledningsorganisation,
och hur är det tänkt att denna ska vara integrerad som ett stöd i händelsen?
Vi skulle använda oss av kommunens krisledning. Den skulle arbeta med information
mot allmänheten samt en eventuell utrymning av boende
- Vilka förstärkningsresurser och kompetenser kan tas in för insatsen och för vilka
uppgifter? Hur larmas dessa, och på vilket sätt arbetsleds dem?
Norrköping, köping, arbets/eds av egen SL larmas av RCB via SOS. RVR larmas av
RCB via SOS.
Vilka materiella resurser planerar ni för att kunna efterfråga hos andra aktörer? Och i
förekommande fall från vem/vilka?
Hantering av ämnen återställning av skadeplats. Trafikverket och ägarna av ämnena.
- Vilka organisationer behöver kommunen/räddningstjänsten samverka med och på
vilket sätt sker denna samverkan i detta fiktiva scenariot?
Trafikverket, svab (Sörmlands vatten), ägarna/transportör TIB länsstyrelsen, SMHI,
polis, sjukvård, miljö, och militär.

Fas 3: Uthållighet

- Hur säkerställs uthållighet i hela personalstyrkan och dess ledningsnivåer under
räddningsinsatsen till minst måndag morgon den 16 juli?
Hjälp fi'ån rtj Flen, Nyköping, Norrköping, Örebro och Finspång
Egen ledig personal
Allmänna frågor:

- Vilken roll ser kommunen/räddningstjänsten att den framtagna strategin för
samordning av räddningstjänst och krisberedskap i Södermanlands län spelar under
händelsen?
VSR ser ett behov att behöva samverka med de aktörer som antagit strategin. VSR
kommer att begära ett samverkansmöte med dessa aktörer. Länsstyrelsen är den som
kallar dessa aktörer till mötet. Det är viktigt att alla aktörer får en gemensam lägesbild
och helhetssyn på händelsen.

- Finns en utarbetad rutin för hur info1mation och rapportering ska ske under detta och
liknande händelser/ räddningsinsatser? Beskriv i så fall hur det är planerat.
Via kommunens och VSRs hemsidor samt informationssamordning enligt den fi·amtagna
strategin för samordning av räddningstjänst och krisberedskap i Södermanlands län
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LÄNSSTYRELSEN

TILLSYNS SKRIVELSE

Södermanlands län

Datum

Diarienummer

2018-04-09

456-68-2018

Jonas Lundborg
010-2234332
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Djulögatan 46 A
641 31 Katrineholm

Länsstyrelsens kommentarer angående Västra Sörmlands
Räddningstjänsts svar på scenariobaserad tillsyn.

Västra Sörmlands Räddningstjänst, (nedan kallat VSR), har besvarat och beskrivit sin
förmåga att hantera ett fiktivt kemutsläpp från ett urspårat tågset. Detta har gjmts i
förhållande till en specifik plats och ett givet datum och tid för detta scenario.
Syftet har varit att med hjälp av befintliga planer, rutiner och bedömningar kunna
uppskatta sin egen förmåga att hantera ovan nämnda scenario. Detta för att i förekommande fall kum1a hitta eventuella förstärkningsåtgärder att höja sin egen förmåga,
samt att ur ett länsperspektiv kunna belysa delar som kan bidra till en ökad fönnåga
regionalt.
Förmågan kommer i detta dokument att beröra moment som snabbhet, utbildning, övning,
utrustning, ledning, samverkan och styrkeuppbyggnad där även uthålligheten berörs.

Lannfas
Länsstyrelsen anser att den totala resurs av operativa enheter som larmas till skadeplats är
tilh'äcldig och möjlig att initialt kunna påbö1ja en effektiv räddningsinsats. För att kunna
täcka upp för ett andra larm i förbundets geografiska område avses att använda räddningstjänstpersonal från Björkvik och Julita.

Kommentarer och 1·ekomme11dationer: Det är bra att VSR redan i larmfasen tar höjd för
att fler larm ska lamna hanteras då det alduella scenariot sannolikt kommer att medföra en
längre räddningsinsats. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påminna om betydelsen att
ersättningsstyrkor i Katrineholm har en tillräcklig och önskad kompetens att klara sitt
uppdrag.
Styrkeuppbyggnad, resurser och samverkan
Initiala uppgifter som är av livräddande, begränsande och i flera avseenden av identifierande karaktär leds genom tre beskrivna ledningsnivåer. Det finns en ambition att tidigt
försöka förstärka ledningen med hjälp av en ytterligare IL. Planeringen är att ett skapa ett
ime ledningsstöd med att ringa in Stab Sörmland via SOS Alarm, via den
överenskommelse som finns i länet.
Kommunens ledningsorganisation är tidigt engagerad i händelsen, och det är tänkt att den
i huvudsak ska hantera information till allmänheten, samt att har en aktiv roll i det fall det
behöver ske en utrymning av boende i riskområdet.
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE98
838 73 FRÖSÖN

E-post

sodermanland@lansstyrelsen.se
Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

TILLSYNSSKRIVELSE

2 (3)

Datum

Diarienummer

2018-04-09

456-68-2018

Förstärkande enheter och resurser larmas genom RCB från både Köping och Nonköping,
som även ser till att Imma RVR till platsen.
Materiella och personella resurser räknar man med att rekvirera till platsen genom
Trafikverket och leverantörer/ mottagare av de farliga ämnen som behöver tas om hand.
I övrigt beskrivs att det sker en samverkan med både externa och interna aktörer. Förutom
de som redan nämnts är det SMHI, polis, sjukvård, försvarsmakt, länsstyrelse, Sfömlands
Vatten AB och den egna miljöförvaltningen.
Kommentarer och rekommendationer: Länsstyrelsen rekommenderar att en rutin
upprättas för hur inka Ilning av en ytterligare IL ska ske för att förstärka ledningskapaciteten. Länsstyrelsen bedömer att ledningsförmågan väsentligt skulle förbättras om
system- och insatsledning kan fördelas på tre olika ledningsfimktioner i en komplex
händelse av det här slaget.
Det framgår inte om VSR anser sig ha någon egen utrustning som passar för att ta hand
0111, eller begränsa oönskade konsekvenser av något av de kemikalier som behöver
hanteras på skadeplatsen. De externa resurser som man avser att begära har h·ots allt en
längre inställelsetid. Det gör att kommunens räddningstjänst bör ha en egen förmåga att
inledningsvis kunna hantera en större olycka medfarligt gods till dess attförstärkningsresurser är på plats.
Ett fortsatt deltagande i utbildnings- och övningstillfällen för Stab Sörmland är väsentligt
då ledningsförmågan ska utvecklas eller kvalitetssäkras.

Uthållighet
För att klara sitt behov av en uthållig organisation som scenariot kräver, så beskriver
VSR att denna hjälp avses att tas från angränsande räddningstjänstorganisationer, samt
med egen inkallad personal.
Kommentar: Ltinsstyrelsen delar Räddningstjänstens sätt att kunna erhålla den
uthållighet i händelsen som kan behövas. Det är framförallt under pågående semesterperioder som räddnings(jänstorganisationen kan vara särsldlt sårbar vid dessa större och
resursla·ävande olyckor.

Slutsats och den regionala förmågan
Den redovisning som har lämnats är utifrån räddningstjänstförbundets egen förmåga att
hantera ett fiktivt scenario som var ett stöne kemikalieutsläpp. Som en del av att beskriva
sin fö1måga bör man redovisa den kunskap och planering som VSR har om de behov som
finns att komplettera eller förstärka sin fönnåga med. Länsstyrelsen anser att de svar som
givits, i flera stycken har gett en bra besluivning av sin planering för hur man avser att
hantera en stöne komplex händelse med farliga kemikalier.
För att utveckla den regionala förmågan ytterligare tar Länsstyrelsen med sig några
noteringar som anses vara särskilt värdefulla att arbeta vidm·e med i länet.
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•

De stabsövningar som genomfördes för Stab Sörmland i december 2017 bör även
fortsättningsvis kunna genomföras och vara ett möjligt sätt i utbildning och övning
av Stab Sörmlands verksamhet.

•

Ett sätt att förstärka den regionala förmågan att hantera oönskade kemikalieutsläpp, kan vara att ange den utrustning som respeldive kommun inte har själv i
den utsträckning det kan behövas i förhållande till riskbilden. Därefter kan länets
räddningstjänster göra bedömningen om det är rimligt att skaffa sig den som en
länsresurs, för att på så vis få tillgång till en lämplig och adekvat utrustning som
idag beställs på annat sätt.
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Dnr 2018/

Information från projektgruppen gällande samarbete
med Flen
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

En projektgrupp är utsedd av medlemskommunerna och Flens kommun för att
arbeta med förutsättningar för ett utvidgat förbund. Projektgruppen består av:
Hanna Mehaj, projektledare Vingåkers kommun och Niklas Witt, projektledare
Flens kommun samt Jennie Lind, projektledare Katrineholms kommun.
Arbetsutskottet får information om arbetsgruppens uppdrag och möjlighet att
ställa frågor kring detsamma.
Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/

Information från verksamheten
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Förbundschef informerar om personalläget i VSR.

Information om samverkan med andra räddningstjänster/högre ledning

Förbundschefen informerar om eventuell samverkan med andra
räddningstjänster.

Information om VSRs arbete i samband med ny brandstation

Förbundschefen informerar om hur arbetet fortlöper.

Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

