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Ordförande och förbundschef har ordet
Tiden går fort och vi lägger ytterligare ett
verksamhetsår bakom oss. Förbundet står
nu inför det artonde verksamhetsåret. När vi
arbetar med att summera det gångna året,
stärks känslan av att vi gör så många bra saker i VSR. När man samlar året i en och
samma skrift blir det väldigt tydligt vad som
gjorts. Vi kan konstatera att vi även detta år
har haft ett stort engagemang bland alla
medarbetare oavsett om man arbetar i operativ tjänst på heltid, räddningspersonal i
beredskap (RIB) eller har en dagtidstjänst.
Årets arbete både politiskt och i verksamheten har fortsatt utifrån medlemskommunernas uppdrag till VSR och gällande handlingsprogram.
Det reviderade uppdraget från medlemskommunerna som VSR fick i slutet av 2015
har resulterat i framtagande av ett nytt handlingsprogram. Direktionen beslutade om
handlingsprogrammet under våren, programmet gäller för tiden 2016-2019

holm. Andrabilen i Katrineholm är nu placerad på stationen i Julita. Den nya bilen har
utrustats med skärsläckare, vilket är ett nytt
verktyg för VSR. Kostnaden för hela
investeringen blev närmare 4,5 miljoner
kronor inklusive diverse utrustning.
När det gäller ekonomi så visar resultatet på
ett minusresultat på 280 tkr, orsaken är att
de öronmärkta medel som är beslutade för
att finansiera ett antal projektarbeten inte
finns som intäkt i budget. Ser man helheten
efter att resultatet justerats med de öronmärkta medlen för året så uppstår ett överskott på 159 tkr mot budget 12 tkr.
Förra årets översyn av externutbildningen
har inneburit att utbildningarna har ökat, det
är dock en bit kvar innan budgeten är i balans. I dagsläget är det 1,6 tjänster på externutbildningen, även personal från operativa och förebyggandesidan är engagerade
som instruktörer.

Problemen med att rekrytera RIB-personal
till Vingåkersstationen har markant förbättrats, styrkan är nu fulltalig. I dagsläget schemaläggs beredskapen så att vissa personer
har beredskap dagtid, andra har kvällar och
helger. Rekrytering av RIB personal är en
utmaning för samtliga landets räddningstjänster.

Ett av målen är att VSR ska öka antalet
kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i organisationen. Detta ska vara en
självklarhet vid nyanställningar. Förra året
angavs att detta är en viktig fråga för VSR
därför bör både direktionen och verksamheten kommande år aktivt jobba med dessa
frågor. Här konstaterar vi att organisationen
borde lyckats bättre.

Under året har organisationen jobbat vidare
med internkontroll i verksamheten, internkontrollplanen reviderades i början av
2016. Revisorerna har genomfört en
granskning av Interna kontrollen vilket
medförde några få anmärkningar som ska
ses som rekommendationer, vissa anmärkningar är redan åtgärdade.

Arbetet med projekten som finansierats
med öronmärkta pengar har fortsatt även
under 2016. Samtliga projekt utom Brandstationsprojektet avslutades vid årsskiftet.
Återstående medel kommer att föreslås användas till brandstationsprojektet samt
kostnader i samband med flytt till nya stationen.

Under sommaren levererades en ny släckbil. Bilen är placerad på stationen i Katrine-

Under perioden har erforderliga beslut fattats i respektive medlemskommun om att
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bygga en ny brandstation. Stationen kommer att byggas och ägas av KFAB, VSR
kommer att vara hyresgäst. Bygglovsprocessen är klar liksom upphandling av entreprenör. VSRs arbete har handlat mycket om
planering tillsammans med personalrepresentanter om hur stationen ska planeras. Utifrån detta har arkitekten tagit fram ritningar, dessa har sedan har legat till grund
för anlitade konsulters arbete. Byggstart beräknas under våren 2017, byggtid ca ett år.
Under sensommaren och hösten har rekrytering av ny förbundschef skett. Direktionen anlitat en konsult som hjälpte till med
rekryteringen. Nitton personer sökte tjäns-

ten. Efter ett antal tester, intervjuer så beslutade Direktionen att Anette Lundin blir ny
förbundschef. Anettes kommer från en
tjänst som distriktschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Anette börjar i VSR den
6 februari och tillträder förbundschefstjänsten första mars då nuvarande förbundschef
Roger Larsson slutar efter 44 år inom räddningstjänsten, Roger avgår med avtalspension.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack för det
gångna året till all personal, förtroendevalda samt engagerade medlemskommuner.
Det är tack vare er som vi kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna.

Roger Larsson Håkan Persson
Förbundschef Ordförande Direktionen
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Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse.
Genom val till kommunfullmäktige har
kommuninvånarna möjlighet att påverka
VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive
medlemskommun utser representanter till

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

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

Ersättare

Håkan Persson (S) V
Marie-Louise Karlsson (S) K
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Levin (FP) K
Sten Holmgren (C) K
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens

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

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

under hösten har Sari avsagt sig sina politiska uppdrag, fyllnadsval genomfördes vid
direktionens decembermöte. Björn Andersson valdes som ordinarie ledamot. AU har
haft sju protokollförda möten under året.

Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av
medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt
tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod
som ledamöter och ersättare i direktionen.
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som
anges i skriften ”God Revisionssed i kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

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

Revisorer
Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Ekonomiska mål
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god
ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att hushålla med tillgängliga resurser på
ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållen hög
standard på verksamhet och anläggningar.

Finansiella mål
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.

En sund ekonomi präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt
kommunallagens krav på budget i balans.
Följande två finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till förbundet för perioden 2015-2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

Uppföljning 2016
159 tkr målet uppfyllt
Målet är uppfyllt
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Verksamhetsmål

1.

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

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

VSR har uppdrag att fortlöpande se över
och anpassa organisationen så att den på
bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv
verksamhet samt möter framtidens krav.

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde. VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det
för att värdet av uteblivna olyckor är större
än enstaka räddningsinsatser Antal tillsyner
och rådgivningar har ökat under perioden.
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Arbetet redovisas i följande tabeller.
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2.

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att
medlemskommunerna är trygga och
säkra att leva och verka i. Arbetet ska
vara olycksförebyggande där män
och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att

minska. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling samt medborgarnas trygghetskänsla gällande snabb hjälp vid olyckor.
Antal insatser som klassas som räddningstjänst är exakt samma som föregående period. Framkomsttiden är under
målvärdet (8,9 min). Vi bedömer att målet är uppnått. Detta arbete redovisas i
följande tabeller.
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3.

Antalet personer som skadas eller
omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats, ska minska över tid.
Antalet omkomna har ökat jämfört med
föregående period. Antalet svårt ska-

dade är har minskat jämfört med föregående period. Personer med lättare skador har ökat jämfört med föregående period. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller.

.

Målvärdet är 0 personer.

4.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan
med andra kommuner i syfte att öka
verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

VSR har samverkan med samtliga räddningstjänster i länet samt avtal med de angränsande kommunerna i Östergötland och

Närke. VSR ingår också i en samverkansgrupp vid olyckor på sjön Hjälmaren. I
gruppen ingår tre län och fem kommuner.
VSR har påbörjat diskussioner med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning vid insatser. VSR ingår
sedan många år i stab Sörmland. Syftet med
stabsorganisationen är att det i länet skall
finnas en väl fungerande stabsorganisation
att använda vid större insatser samt öka
samarbetet mellan länets räddningstjänster.
Vi bedömer att målet är uppnått.
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5.

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

VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3.
Detta sker i samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden, MHF/NTF. Cirka 400

6.

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

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

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

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

Maj: Fel adress finns på fler orter. Jun: Felaktig adress.
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7.

Vid 60 procent av alla olyckor som
uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats
ske av enskilda.

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 43%, målvärdet är

60%. Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet ej är uppfyllt beror delvis
på att det kan vara svårt att identifiera dessa
personer på en olycksplats. Bättre uppföljning från VSR där man kontaktar de drabbade några dagar efter olyckan kommer troligen att öka måluppfyllelsen.
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Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Sammanfattning av året
Under året har funktionens arbetsbelastning
varit fortsatt hög men inte i närheten av
2015 då den var extrem. Detta beror på att
sotningsärendena angående byte av sotare
har minskat markant från 400 ansökningar
år 2015 till 18 ansökningar år 2016. Funktionens efterfrågan vid byggärenden är fortfarande stor vilket inte är konstigt med
tanke på att det byggs mycket nytt i medlemskommunerna. Under perioden har 39
bygglovsremisser hanterats. LSO och LBE
tillsynerna följer i stort tillsynsplanen, 121
tillsyner har genomförts. Två Seveso tillsyner har genomförts av Länsstyrelsen, VSR
medverkar på dessa tillsyner. Under året har
33 LBE tillstånd utfärdats. Övriga ärenden
så som remissyttranden till andra myndigheter ligger på samma nivå som förra året.

Enhet undersökande/lärande har genomfört
en fördjupad olycksutredning under året
samt påbörjat en utredning som blir klar under 2017. Flera andra olyckor har utretts enklare tillsammans med bl.a. polisen. Behovet finns att utreda fler olyckor men det har
inte hunnits med. Under året har 11 sakkunnigutlåtanden utfärdats, efter förfrågan från
polismyndigheten i länet.
Fixar Malte verksamheten fungerar bra och
är en uppskattad tjänst hos kommuninvånarna. Dock har antal hembesök minskat
något. Bemanningen på funktionen har under året varierat från mellan fyra och fem
tjänster.
Min uppfattning är att Funktionen utifrån förutsättningarna fungerat tillfredsställande under året.
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Enhet tillsyn
Skriftlig redogörelse
I VSR verksamhetsområde finns 236 objekt som omfattas av kravet på skriftlig

redogörelse enligt LSO. I redogörelsen beskrivs verksamheten samt brandskyddet.

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

Planerade tillsyner
(LSO) 2016
97

Genomförda tillsyner (LSO) 2016
68

händelsebaserad tillsyn). Vid tillsynen redovisar ägaren och/eller innehavaren sitt
systematiska brandskyddsarbete. Det utförs
även stickprovskontroller på det byggnadstekniska brandskyddet och det systematiska
brandskyddsarbetet. På LBE-objekt kontrolleras även gällande tillstånd och kontrollbesiktningar.
Planerade tillsyner
(LSO) 2015
70

Genomförda tillsyner (LSO) 2015
86

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara
I VSRs verksamhetsområde finns 203 objekt som har tillstånd att hantera brandfarlig/explosiv vara enligt ”Lag om brandfarliga och explosiva varor” (LBE
Planerade
tillsyner (LBE)
2016
33

Samplanerade tillsyner (LSO/LBE)
2016
15

Genomförda tillsyner (LBE) 2016
19

Genomförda fastighets tillsyner (LSO)
2016
1

2010:1011). VSR genomför tillsyn av hanteringen, tillsynen har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det varit möjligt.
2016 samplanerades 15 tillsyner.
Planerade
tillsyner (LBE)
2015
19

Samplanerade
tillsyner
(LSO/LBE) 2015
20

Genomförda tillsyner (LBE) 2015
23

Genomförda fastighetstillsyner (LSO)
2015
16
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Sammanställning tillsyn
Under 2016 planerade enheten att utföra
150 tillsyner. Fördelat på 97 LSO, 33 LBE
och 20 samplanerade (LSO/LBE). Av skäl
som större ombyggnationer, ändrad verksamhet mm på vissa objekt har några av de
150 planerade tillsynerna uteblivit. Resultatet blev 121 tillsyner fördelat enligt tabellerna sid 11. Notera att det inte finns redovisat de 18 tillsynerna som inte var planerade för 2016. Av dessa 121 tillsyner utfärdades 59 förelägganden (brister som VSR
ställer krav på ska åtgärdas). Under 2017

kommer uppföljning genomföras på de 34
ärenden som ännu inte är avslutade. Den genomsnittliga rättelsetiden när anmärkningarna ska vara åtgärdade är tre månader.
Några exempel på de vanligaste anmärkningarna vid tillsyner är brister i verksamheternas systematiska brandskyddsarbete
(SBA), samt defekta dörrar i brandcellsgränser. Felet är ofta att de inte stänger ordentligt eller har fel brandklass. Ytterligare
en vanlig anmärkning är utrymningsskyltar
som inte lyser.

Annan tillsyn i samverkan
Vid två tillfällen under året har VSR tillsammans med polisen, socialförvaltningen
och skattemyndigheten deltagit vid annan
tillsyn. Tillsynerna har varit riktade mot

vissa restauranger som har tillstånd att servera alkohol. VSR har vid dessa tillfällen
kontrollerat brandsäkerheten och utrymningsvägar i lokalerna.

Tillstånd brandfarlig/explosiva varor
Under året har VSR fortsatt att följa upp och
kontrollera tidigare ansökningar. Tillsynsförrättarna har vid LSO tillsyner upptäckt
verksamheter som hanterar brandfarliga/explosiva varor i sin verksamhet och saknat

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
för brandfarlig vara 2016
11
24

Vid årsskiftet fanns det 203(175/28) gällande tillstånd för hantering av

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
för explosiv vara 2016
3
5

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

Tillståndsansökningar för brandfarlig vara 2015
11
36
brandfarliga/explosiva varor i medlemskommunerna.

Tillståndsansökningar för explosiv vara 2015
2
8
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Sevesoanläggningar
I VSRs verksamhetsområde finns tre Sevesoanläggningar. Två objekt finns i Vingåkers kommun. Nammo Vingåkersverken
AB i den högre klassen och Preem Gas AB
vid Voith Paper Fabrics AB i Högsjö tillhör
den lägre klassen. Under året har Länsstyrelsen beslutat att NCC bergstäkt Mörtsjön
i Katrineholms kommun ska klassas som

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

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

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

Egensotning
Enligt LSO kan kommunen eller den myndighet som kommunen utsett medge fastighetsägare att få utföra sotning på egen fastighet. Kravet för att få utföra egensotning
är att genomgå en utbildning, alternativt att
man anlitar en annan behörig person som
utför sotning. Under året har 18 personer
ansökt om dispens för egensotning, 16 i

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

Brandskyddskontroll (BSK)
BSK syftar till att upptäcka fel och brister
hos anläggningen för att undvika skador till
följd av brand. Kontrollen ska vara systematisk och ske med intervall som är beroende av anläggningens utförande och användning. Gällande frister är 3 eller 6 år, för
imkanaler i storkök är fristen 2 år p.g.a. hög
brandrisk. Kontrollen ska i huvudsakligen
utföras okulärt, men kan utökas av någon

form av provning. Upptäckta brister vid
kontrollen kan ge ett föreläggande med rättelsetid. BSK utförs av skorstensfejarmästaren eller behörig tekniker. Enligt sotarmästaren har 98 % av Katrineholms och
Vingåkers registrerade eldstäder kontrollerats enligt gällande intervall vid 2016 års utgång.
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Antal objekt
Katrineholm
Vingåker
Katrineholm
Vingåker

2år
3 år
53
751
13
479
Genomförda brandskyddskontroller 2015
116
2371
28
1472

6 år
1172
429
6690
2489

Sotningsförelägganden
Syftet med Brandskyddskontroll är att kontrollera brandsäkerheten i anläggningen.
Kontrollen genomförs som myndighetsutövning. En stor del förelägganden gäller tak
säkerhet. Stegar som inte sitter fastmonterade enligt regelverket, avsaknad av glidskydd för markstegen är vanliga anmärkningar. Under 2016 utfärdades 391 förelägganden, 216 i Katrineholm, 175 i Vingåkers

kommun, av dessa är 78 åtgärdade. Rättelsetiden varierar mellan tre till sex månader.
VSR ska följa upp att föreläggandena åtgärdas. Uppföljningen under 2016 har genomförts via telefonkontakt samt information i
lokala kommuntidsskrifter och genom information från entreprenören.

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

hällsplanering och vid granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR deltar vid
tekniskt samråd då byggherre eller byggnadsnämnd kallar. Under året har VSR biträtt andra myndigheter 134 gånger.
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Enhet Undersökande/lärande
Undersökande
Det finns en strävan i samhället att olycksriskerna ska minska, att färre ska omkomma
eller skadas, att mindre egendom ska förstöras i olyckor. Detta är också ett uppdrag
som VSR har fått från medlemskommunerna. Strävan är att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera situationer
som kan föranleda räddningsinsatser. Som
en del i detta finns krav på att undersöka
olyckor enligt LSO. När en räddningsinsats
är avslutad skall VSR se till att olyckan un-

dersöks i skälig omfattning. VSR ska klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet
samt hur insatsen genomförts. Inom VSR
används begreppen grundläggande och fördjupad undersökning. Den grundläggande
undersökningen görs efter varje avslutad
räddningsinsats och dokumenteras av räddningsledaren i insatsrapporten. Fördjupad
undersökning ska göras på begäran av
RCB/RL eller på initiativ av räddningschefen. Undantagna utredning är IVPA, suicid
och sjukvårdslarm.

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

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

att hänga upp gardiner, tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra göromål av
liknande art. I samband med besök i hemmet ges råd om skaderisker och brandsäkerhet. Det görs även en inventering av andra
olycksrisker t ex. kan nämnas behovet av
bättre belysning, eliminera risken för att
snubbla eller halka osv. En checklista fylls
i vid varje besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett
hjälpmedel för utvärderingen av uppdraget.
Kommunerna ansvarar för att analysera innehållet i utvärderingarna och ta ställning
till behovet av eventuella åtgärder. Fixar
Malte har också medverkat vid fyra informationstillfällen i Katrineholms kommun under året, syftet har varit att marknadsföra
sina tjänster. Vingåkers kommun har inte
genomfört någon riktad information om
Fixar Malte under det gångna året.
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Antal hembesök utförda av Fixar Malte

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2016
45
46
40
50
58
41
8 (semester)
34 (semester)
47
70
92
60
591

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

Antal besök 2015
55
51
47
126
45
50
0 (Semester)
19 (semester)
60
76
84
65
678

2016 genomfördes totalt 591 hembesök.
Målvärdet på 700 hembesök uppnåddes således inte.
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Säkerhetsarbetet i medlemskommunerna
Vingåkers kommun köpte tjänsten Säkerhetsstrateg på 40 % av VSR. Tjänsten upphörde i början av 2016. Nu organiserar både

Katrineholms och Vingåkers kommuner säkerhetsarbetet i egen regi

Framtid inom hela Funktion Förebyggande
Regionen växer och det medför att tjänster
som VSR i dag tillhandahåller kommer att
efterfrågas mer i framtiden. Det ökade behovet av vår kunskap, synpunkter från
andra myndigheter och organisationer vid
nybyggnationer, ombyggnationer, stadsplanering mm, gör att det är viktigt att samarbeta i länet allt för att kunna tillhandahålla
och upprätthålla den kompetens som behövs för dessa uppdrag. Små organisationer
som VSR har svårt att rekrytera och behålla
personal med dessa specialkunskaper. Varför inte implementera dynamisk resurshantering av förebyggandepersonal i länet?
Flytta personal till den organisation som för
tillfället är behov av mer arbetskraft eller av
en viss specialkunskap. Under det gångna
året har 2 medarbetare valt att lämna VSR
och 2 nya har anställts. Större förbund eller
organisationer kan vara en lösning för att
kunna behålla kompetent personal. En sådan organisation skulle dessutom bli mindre
sårbar. Ett förbund skulle kunna bildas länsvis eller utformas utifrån ett geografiskt perspektiv med angränsande kommuner som
VSR redan samarbetar med. Även ett utökat

samarbete och samordning med angränsande räddningstjänster kan vara en lösning. VSR kommer att fortsätta arbeta
gränslöst i kommunerna för att förebygga
och identifiera faror för kommuninvånarna.
För att hålla en hög kompetens deltar VSR
vid regionala och nationella förebyggande
konferenser. VSRs hemsida ska ständigt
vara uppdaterad och ge medborgarna svar
på de viktigaste frågorna när det gäller tillsyn, sotning, utbildning och brandskydd.
VSR är en given aktör på andra organisationers och myndigheters möten när det gäller säkerhet. För att främja kommunernas
utveckling bistår VSR vid samhällsplanering, nyetableringar och liknande i allt
högre utsträckning. Under mandatperioden
ska olycks- och brandutredningar från inträffade händelser prioriteras. Målet är attgenomföra fyra fördjupade utredningar under 2017. Under resterande delen av mandatperioden är målet att antal utredningarna
inte ska vara mindre än fyra per år. Resultaten från utredningar ska spridas lokalt och
nationellt för ökad kunskap i hela riket.

Nyckelordet för framgång i framtiden är
GRÄNSLÖST SAMARBETE!

Marcus Asplund
Funktionsansvarig
funktion förebyggande
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Funktion extern utbildning och information
Extern utbildning
Syftet med den externa utbildningen är
främst att stärka den enskildes förmåga att
själv kunna förebygga bränder och andra
olyckor samt göra ett första ingripande om
olyckan ändå uppstår. Våra utbildningar är
riktade mot kommunala förvaltningar, företag, skolelever och andra organisationer.
Under 2016 har vi haft 160 utbildningstillfällen. VSR har utbildat 5835 personer
(5724). Av dessa är 132 personer över 65 år,
640 (369) personer är kommunanställda.
Antalet utbildade från landsbygden 845
stycken. Merparten av alla utbildade är skolelever och antalet uppgick till 3 097. Under
2016 har vi på uppdrag av Brandskyddsföreningen genomfört 14 kurser i Heta Arbeten
där har vi utbildat totalt 196 personer. Två
utbildningsdagar med räddningstjänstutbildning på övningsfältet Flamman har genomförts för personal från Flens kommun
En instruktör har varit anställd fram till och

med september månad men som sen valde
att återgå till sitt tidigare arbete som idrottslärare. En rekrytering har sen genomförts
och en ny instruktör började sin anställning
i november. Våra tre huvudsakliga utbildningstyper är: Brandskyddsutbildningar
som är företagsanpassade mot lokala förhållanden och önskemål, ett annat exempel på
utbildningar är Heta Arbeten som riktar sig
till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skärning, heta gaser osv.
Sjukvårdsutbildningar till anställda vid
olika företag, men även till enskilda kommuninvånare. HLR (hjärt- och lungräddning), Defibrillator-HLR och 1:a hjälpen.
Skolutbildningar Trafiksäkerhetsutbildningar, brandutbildningar för olika årskurser och kampanjen mot anlagd brand t ex
”upp i rök”. Utbildningarna har genomförts
på plats hos företaget, skolan eller på vårt
övningsområde.

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

att hoppa i vaken så var intresset stort. Vingåkers kommun valde att inte delta i årets
utbildning. Under året har alla elever i årskurs åtta i Katrineholms kommun genomgått en utbildning som innehöll, mopedutbildning brandutbildning och sjukvård.
Gymnasieelever i åk två på Duveholms- och
Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbildning, som även
har haft inslag av brandkunskap.
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Teaterföreställningen 112
Under vecka 37 (brandskyddsveckan) genomfördes i samarbete med Kulturskolan
och kulturföreningen DUD en teaterföreställning för årskurs ett. Målet är att på ett

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

Information
VSR har medverkat vid 40 olika informationstillfällen och ca 4 085 personer har blivit informerade främst om brandskydd i
hemmet genom att tagit emot olika typer av
informationsmaterial. Av dessa var ca 528
nyanlända personer.

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

Övningsfältet Flamman
Övningsfältet ”Flamman” är basen för vår
interna övningsverksamhet likaså den externa utbildningen. Skiftpersonalen har i
huvudsak övat under lördagar och söndagar, den externa utbildningen äger rum under vardagar. Preparandkursen för länets
nyanställda RIB brandmän i länet har haft
en utbildningsvecka förlagd på övningsfältet. Ungdomsbrandkåren har också sin hemvist på övningsfältet. Övningsfältet har
även hyrts ut till Landstinget (ambulansen)
2 dagar för ledningsutbildning. Arbetarkommunen och Moderaterna har under 10
kvällar haft möten i lokalerna på övningsfältet. Arbetet med att förbättra och förnya

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

Per Gustafsson
Funktionsansvarig
extern utbildning
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Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Organisation av räddningsstyrkor
Funktionen ansvarar för förbundets fem
räddningsstyrkor samt RCH-beredskap.
Styrkorna består av en heltidsstyrka i Katrineholm. Övriga styrkor bemannas med
räddningspersonal i beredskap, vilket benämns som RIB. Insatsledaren från heltidsstyrkan är alltid räddningsledare vid insatser i förbundets verksamhetsområde. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen
som räddningsledare.
Högsjö
Styrkan är sammansatt på olika sätt under
en beredskapsvecka. VSR ansvarar för en
person som är arbetsledare och FIP (första
insats person). Arbetsledaren har under hela
beredskapsveckan ett eget fordon och åker
direkt till aktuell larmadress. VSR har tecknat ett samverkansavtal med Voith Paper
Fabrics Högsjö AB. Företaget ansvarar för
att det finns fyra brandmän i styrkan, söndag 22:00 till fredag 22:00, övrig tid är endast arbetsledaren/FIP i tjänst. Då det endast
finns en person i beredskap, larmas med
automatik Vingåkersstyrkan.
Vingåker
Bemanningen utgörs av en arbetsledare som
också är FIP samt fyra brandmän (1+4).

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

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

Antal larm jan-dec 2016
562
140
27
20
16
765

Antalet utryckningar har ökat under perioden. Nedan redovisas utryckningsstatistik

Antal larm jan-dec 2015
486
115
23
18
21
663

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

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

Fördelning av larm per olyckstyp
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Övning
Övningsverksamhetens mål 2016 har varit
att planera övningsverksamheten utifrån
gällande förmågebeskrivning och förmåga

Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Övningstillfällen
2016
122
116
238

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

Övningstillfällen
2015
141
109
250

Övningstimmar
2016
2217
1784
4001

Övningstimmar
2015
2601
1540
4141

Mångfald
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR
(Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR
verkar för en jämställd räddningstjänst med
en inkluderande arbetsplatskultur där alla
kan trivas, känna sig trygga och välkomna.

Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSR är också representerade
med en representant i PACTAS jämställdhetsråd. Vid planering av den nya brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd
arbetsplats.

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

Flen
Sörmlandskusten
Eskilstuna
Finspång
Rtj Östra Götaland
Nerike Brandkår

Erhållit
hjälp
2016
1
0
0
1
2
0

ningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovisas den hjälp som utväxlats under året.

Bistått med
hjälp 2016
2
2
1
1
7
0

Erhållit
hjälp
2015
1
0
1
0
0
0

Bistått med
hjälp 2015
5
0
0
1
5
1

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

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

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

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

tuation, det kan handla om psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska
skadeutfallet och öka lärandet i och utanför
organisationen.
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Fordon
I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon:
Station
Katrineholm

Fordon i VSR

Julita
Björkvik
Vingåker
Högsjö
Utöver dessa fordon finns även en lastmaskin som är placerad på övningsfältet
Under en period har verksamheten gjort
stora investeringar i fordon. De mest kostsamma investeringarna som är genomförda
de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och
två nya förstabilar.

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

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

ningar samt kallats ut på larm vid 21 tillfällen. Kåren har på uppdrag av Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) gjort
25 hembesök med inriktning Brandsäkert
hem, olycksrisker i hemmet, tio andra utbildningar har genomförts i HLR och det
trygga hemmet.
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Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR
Ungdomsbrandkåren (UBK) tillsammans
och VSR medverkade på kommunens aktivitetsdag där brandkårsyrket och ungdomsbrandkåren visade upp sig samt anordnade
en hinderbana för dom som ville prova. Vid
nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog
UBK tillsammans med räddningstjänsten i
stadsparken med ansiktsmålning för barnen

och en station för att skjuta prick med vattenslang. Ledare från ungdomsbrandkåren
medverkade tillsammans med VSR för att
finnas på plats under kväll och natt i samband med skolavslutningen. Allt för att ge
studenterna i kommunen ett tryggt studentfirande. UBK medverkade även på tomtenatta i Katrineholm.

Civil Insats Person (CIP)
Ett av VSRs mål är att andelen insatser där
allmänheten gör en första insats innan insatsstyrkan är på plats ska öka. Tidsfaktorn
är ofta avgörande för utgången av händelsen. För att stärka den förmågan har ett projekt startats under året med en projektledare
på halvtid, målet är att under projekttiden
som sträcker fram till 31 december 2016
starta upp fem områden med CIP.

Områden dit våra räddningsstyrkor har
längst framkörningstid kommer att prioriteras. För att nå ut med informationen till prioriterade områden samarbetar VSR med polisens grannsamverkansområden. Ett samarbete har även inletts med Brandskyddsföreningen i Södermanland som stödjer projektet och kommer att bistå med gruppförsäkring för de personer som är CIP föreningen bistår även en del material.
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Några av årets insatser
2016-01-02 Trafikolycka väg 52 Viala. Frontalkrock mellan två personbilar. En Volvo 740
åker i riktning mot Katrineholm och får sladd och kommer över i mötande körfält där de möter
en Volvo XC 70 och frontalkrockar.

2016-03-24 Bombhot centralstationen
Katrineholm. Tåget som var på väg från Göteborg till Stockholm. Passagerarna evakuerades på stationen sedan flyttades tåget till
Logistikcenter i Katrineholm.

2016-12-23 Brand i byggnad i Katrineholms gymnastik, tennis och boulehall. Larm som
automatlarm. Vid framkomst kunde styrkan konstatera att det brann i en väg. En omedelbar
åtgärd gjordes med en släckare och sedan bekämpades branden med dimspikar. En mycket
snabb och bra insats gjorde att verksamhet kunde bedrivas i lokalerna redan efter några dagar.
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Framtid Funktion Räddning
Nya byggnadsmaterial och förekomst av
tekniska lösningar i byggnader kommer att
ställa högre krav på val av metod och taktik
vid kommande insatser. För att möta dessa
krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o.
dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta
medför krav för de som leder räddningsinsatser, viktigt att välja rätt metod och taktik.
VSR behöver skapa förutsättningar för att
det finns fler alternativ i vår verktygslåda.
Räddningsledaren ska ges möjlighet att
kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg
vid insatser. Under 2016 har VSR investerat
i ett nytt släckfordon med den senaste tekniken, detta kommer med all säkerhet att
öka förmågan vid brand i byggnad. Den nya
bilen är utrustad med ett skärsläckarsystem,
ett system som VSR inte tidigare haft i verktygslådan. Systemet producerar en fin vattendimma som injiceras genom konstruktionen från brandrummets utsida. Släckning
sker i huvudsak genom brandgaskylning.
Skärsläckningstekniken verkar genom att
vatten och ett tillsatsmedel blandas och

pressas ut genom ett speciellt munstycke
under högt tryck (>250 bar) och skär igenom alla kända byggnads- och konstruktionsmaterial. Metoden innebär ett säkert angrepp mot brand och brandgaser eftersom
insatsen sker från utsidan. Eftersom ingångshålet blir litet, så tillförs inget syre vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det
brandutsatta utrymmet. Funktionen ser även
över sin utrustning som används vid rökdykarinsats. Rökdykning är ett riskabelt
uppdrag som kräver bra utrustning, detta
gör att personalen känner sig trygga vid rökdykning. Under 2017 kommer funktionen ta
fram ett nytt koncept som kallas Effektiva
räddningsinsatser. VSRs förmågebeskrivning kommer under 2017 att uppdateras.
Förmågebeskrivningen är ett viktigt dokument för funktionens verksamhet. Förmågebeskrivningen styr övningsverksamheten
och den operativa förmågan. Funktionen ser
fram emot att få arbeta med det reviderade
och delvis nya uppdraget från medlemskommunerna, och ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en stark operativ förmåga
under perioden 2017-2019.

Mattias Gårdholt
Stf Räddningschef
Funktionsansvarig Räddning
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Personalekonomisk redovisning
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång men utgör också den största kostnaden.

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

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

har 8 personer anställts och 8 personer slutat (varav fyra RIB).

Personal som slutat under 2016
Axel Wahle
Brandingenjör
Oscar Andersson
Brandingenjör
Gustav Engström
Brandman
Susanne Bergström
Instruktör
Berne Karlsson
RIB Brandman
Ingvar Bohm
RIB Brandman
Patrik Kjellman
RIB Brandman
Admir Djuderija
RIB Brandman
Personal som har anställts under 2016
Hans Lind
Brandman
Stefan Ragnarsson
Brandman
John Skoogh
Brandman
Johan Harter
Instruktör
Filip Lindvall
Brandingenjör
Mikael Cederberg
Brandinspektör
Filip Strindberg
RIB Brandman
Marcus Andersson
RIB Brandman
VSR har under detta år genomfört ett antal
rekryteringar. Antalet sökande visar på ett
stort intresse för att jobba i VSR.
RIB
Julita
Björkvik
Vingåker
Högsjö
Summa RIB
Heltid
Katrineholm

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

Åldersfördelning personal 31/12 2016
<29år
30-49år
> 50
Medelålder
4
1
45,2 (46)
1
4
5
51,5 (48,4)
4
10
4
41,2 (41,6)
1
9
1
38 (37)
6
27
11
43,9 (43,3)
<29 år
30-49 år
> 50
2
25
8
42,1 (41)

Anställningstid
15,2 (14)
16,7 (16,5)
9,6 (9,1)
10,7(9,9)
13,1 (12,4)
13,7 (13,3)
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Lönepolicy
VSR tillämpar individuell lönesättning för
all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i beredskap har inte individuell löne-

sättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i organisationens policydokument och handlingsplaner.

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

Kostnad
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Differens avgift bestämd ÅP 2013
Avsättning framtida utbetalning
*Löneskatt (24,26%)
Framtida värdesäkring
Summa

nas efter en pensionsålder på 65 år, räddningstjänstpersonal har under vissa förutsättningar rätt att gå i pension vid 58 års ålder. * Rest från tidigare år.

2016
188
883

2015
189
811

2380
882
186
4 519

1 064
965
245
3 274

2014
212
776
28
1 128
885
215
3 244

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året. Kompetensutveckling
är högt prioriterat i VSR och varje person i
Utbildning
Utryckningsförarutbildning
Räddningsledare B
Räddningsinsats
Rökskyddsutbildning (avancerad)
Utöver MSBs kompetensutbildningar har
personalen medverkat i en mängd kortare
kurser och konferenser såsom BRAND

heltidsorganisationen har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid medarbetarsamtalen.
Antal personer
6
1
1
1
2016, Skadeplats 2016. Kostnaderna för
kompetensutveckling under 2016 uppgår
till 218 tkr (223 tkr).

Chefs- och ledarskapsutveckling
Under VSRs år har verksamheten expanderat kraftigt vilket medfört att kraven på chefer och ledare förändrats på individuell och

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

nat gymutrustning och löparband på samtliga stationer, dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på
brandstation i Katrineholm

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

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

Sjukfrånvaro
Heltid
RIB
< 29 år/dagar
109 (10)
8 (5)
%
3,3 (0,3)
1,9 (0,7)
30-49 år/dagar
303 (40)
28 (28)
%
3,8 (0,5)
1,1 (1,1)
50 < dagar
109 (61)
14 (53)
%
3,6 (2,0)
0,7 (2,7)
Summa dagar
521 (111)
50 (86)
%
3,85 (0,82)
1,0 (1,8)
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

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

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

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av
Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar uppgick under 2016 till 108

tkr (124 tkr) och arbets-EKG till 52 tkr (60
tkr).
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Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
DRIFTREDOVISNING
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva
varor
Tillsyn
Fixar-Malte
Säkerhetsstrateg
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Delsumma intäkter
Interna intäkter (PO)
Summa intäkter

Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Utfall
2015

34 015
910
257
346

34 015
1 100
234
349

0
-190
23
-3

32 914
577
716
345

162
276
239
0
2 233
7
38 443
8 865
47 310

100
200
227
216
1 157
37 598
8 639
46 236

62
76
12
-216
1 076
7
845
227
1 074

163
163
208
240
790
0
36 116
8 511
44 627

34 750
4 112
5 760

34 387
3 662
5 668

-363
-450
-92

33 342
3 081
5 449

29
2 249
443
246
47 589

0
2 156
352
46 225

-29
-93
-443
106
-1 364

34
2 243
582
320
45 051

-280

12

-291

-424

Kostnader
Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Årets resultat - 280 tkr beror på att kostnader för projekt med 439 tkr redovisas här, kostnads
täckning för projekten sker med tidigare års positiva resultat detta enligt direktionsbeslut i
samband med beslut om årsredovisningen. Med denna kostnadstäckning uppstår ett justerat
resultat på 159 tkr (se resultaträkningen).
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Avvikelser i ekonomisk redovisningen
Intäkterna visar ett plusresultat på 1 074 tkr,
här kan nämnas övriga intäkter 1 076 tkr,
där återfinns div försäljning samt återbäring
från AFA försäkring, på minussidan hittar
vi Säkerhetsstrateg -216 tkr detta var ett
uppdrag som VSR tidigare hade i en av
medlemskommunerna även externutbildningen visar ett minus på 190 tkr.

Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kostnader visar ett resultat på -363
tkr. Även övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar ett minusresultat på 1 001 tkr mot budget.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2015
2016

Personal
77,7 %
79,6 %

Material
6,5 %
4,8 %

Hyror
6,6 %
6,2 %

Tjänster
8,6 %
9,0 %

Övrigt
0,6 %
0,4 %

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.
Extern
utbildning
1,6 %

Automatlarm
2,0 %

Avtal
Voith

Tillsyn

Fixar
Malte

Övrigt

2015

Kommunbidrag
91,1 %

1,0 %

0,4 %

0,6 %

3,3 %

2016

88,5 %

2,4 %

3,0 %

0,9 %

0,7 %

0,6 %

3,9 %
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Föregående års resultat
År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt,
för att stärka den operativa förmågan samt
öka den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar har 145 tkr
används under 2014. År 2014 öronmärktes

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

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

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

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

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

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets
bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR har inga pensionsförpliktelser

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

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Ny intjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Åter lånade medel

2016
18 844
-188
2 587
186
0
-19
623
22 033
22 033

2015
17 217
-189
1263
245
0
-10
318
18 844
18 844

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

tillgångarna är 34 323 tkr. Soliditeten är således 19 %.

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

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Övriga inventarier
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget
2016
130
3 100
0
10
0
1 386
4 626

årets slut av 20 fordon. 9 fordon har en totalvikt över 3,5 ton, 11 fordon har en totalvikt
under 3,5 ton. Samtliga investeringar har finansierats via avräkningskontot samt extra
medlemsbidrag för avskrivning av stegbil.
Utfall
2016
65
3 745
63
4
0
848
4 725

Budget
2015
0
3 500
0
0
0
115
3 615

Utfall
2015
0
3 917
0
0
0
258
4 175

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10
10
10
10
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Resultaträkning
Redovisning i tkr
not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3,5

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Årets resultat efter finansiellt netto
Reducering av samtliga realisationsvinster
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Utfall
Budget Resultat Resultat
2016
2016
2015
2014
tkr
tkr
tkr
tkr
4 428
3 584
3 202
5491
-36 235 -35 079
-33 978
-33453
-2 249

-2 156

-2 242

-2246

-34 056 -33 651

-33 018

-30 208

34 015
7
-246

34 015
0
-352

32 914
0
-320

31979
0
-222

-280

12

-424

1 549

-102

-151

-526

1 398

1 398

0
0
0
0
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

-280
0
0

Balanskravresultat

-280

-526

439

861

159

335

Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

8

12
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2016

2015

2014

159
-439
2 249
3 189
5 158

335
-861
2 242
1 627
3 343

1 569
2 226

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

916
-793
5 281

3 114
364
6 821

1 247
680
7 338

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

-4 726
0
-4 726

-4 175
0
-4 175

-5 820
0
-5 820

-139

-102

416

2 544

1 518

4 190
4 606

1 646
4 190

-128
1 646

416

2 544

1 518

Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital

Förändring skuld finansiell leasing
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

Not

8
5
11

1 616
5 411
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Balansräkning
Redovisning i tkr
2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2015

2014

not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

5

6

Summa tillgångar

tkr

tkr

tkr

11 383
14 839
2 316
28 538

11 759
12 564
1 740
26 063

12191
9557
1413
23 161

1 179
4
4 602
5 785

2 095
4
4 186
6 285

5 218
4
1 643
6 865

34 323

32 348

30 026

6 830
-280
6 550

7 254
-424
6 830

5 705
1 549
7 254

17 731
4 302
22 033

15 165
3 679
18 844

13 856
3 361
17 217

711
5 029
5 740
34 323

850
5 824
6 674
32 348

0
5 555
5 555
30 026

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar

7

9

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

10

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

3 096

2 395

2014-12-31
2 692

Extern utbildning

910

577

1 035

Övriga rörelseintäkter

422

230

1 764

4 428

3 202

5 491

2016-12-31 2015-12-31
23 211
27 724
2 183
1 737
2 199
2 230
3 444
3 276
159
155
4 112
2 762
0
20
33 978
36 235

2014-12-31
22 671
1 975
2 230
3 195
154
3 044
38
33 307

Avgifter o ersättningar

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

2016-12-31

2015-12-31

Not 3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.
I årets avskrivningar har hänsyn tagits till införandet av nya kommunikationssystemet RAKEL. Tidigare kommunikationsutrustning har utrangerats. Detta gäller även för vissa inventarier.

Not 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (17,6%)
Katrineholms kommun (82,4%)
Summa

2016-12-31
5 986
28 029
34 015

2015-12-31
6 563
26 351
32 914

2014-12-31
6 002
25 977
31 979
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Not 5 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar
Not 6 Fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KPA
Upplupna intäkter
Avräkningskonto Vingåker
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Julita/Björkvik
2 505
64

Övningsfält
11 633

-641
-82
0
1 846

-1 738
-358
0
9 537

Fordon
Övr. invent.
21 107
3 250
3 745
916
-8 544
-1 469

-1 510
-340

0
14 839
16 685

0
2 316
11 853

2016-12-31
14 138
64
14 202
-2 379
-440
0
11 383

2015-12-31 2014-12-31
12 191
12 624

2016
24 357
4 661
29 018
-10 054
-1 809
0
0
17 155
28 538

-288
0
11 903

-433
0
12 191

2015
10 970
4 115
15 085

2014
6 963
5 820
12 783

-1 093
0
0
13 992
25 895

-1 328
-484
0
10 971
23 162

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
653
186
823
170
146
319
0
0
333
343
230
44
7
18
1 932
0
0
672
0
0
0
6
461
1 095
1 179
1 041
5 218
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Not 7 Eget Kapital
Belopp i tkr
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Eget Kapital
6 830
7 254
5 705
Därav projektmedel avsättning
1 352
1 955
600
Årets avsättning
0
300
1 500
Ianspråktagande av projektmedel under året *
-439
-903
-145
Summa projektmedel
913
1 352
1 955
Årets Resultat
-280
-424
1 549
Summa Eget Kapital
6 550
6 830
7 254
* Korrigering ianspråktagande 2015 för intern intäkt 42 tkr
Not 8 Projektmedel
Belopp i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie ny brandstation Katrineholm
Släckmedelstillsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning
Därav projektmedel avsättning/budget
Avsättning år 2015
Ack utfall 2016-12-31
Summa projektmedel

2016-12-31
Utfall
0
0
0
2
26
0
18
-3
0
134
0
262
0

Ack utfall
100
15
42
68
40
292
78
18
15
247
38
382
7

439

1 342

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1 955

Avvikelse
0
5
8
57
10
-14
-38
22
-5
3
-2
328
6
233
613

1 955
300
-1 342
913

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr
2016-12-31
2015-12-31
Förmånsbestämd ÅP
4 080
3 327
Särskild avtalspension
13 651
11 985
Ansvarsförbindelser
0
0
Särskild löneskatt
4 302
3 714
Avsatt till pensioner
22 033
19 026
Finansiella placeringar
0
0
Åter lånade medel
22 033
19 026
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.

2014-12-31
2 792
11 063
0
3 362
17 217
0
17 217
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Not 10 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
2016-12-31 2015-12-31 2014-08-31
Pensionsskuld, individuella
delen
883
811
971
Löneskatt, individuella delen
214
389
1 682
Semesterlöneskuld
1 567
1 612
0
Komptidsskuld
anställda
67
73
91
Avräkningskonto Vingåker
0
0
0
Leverantörsskuld
1 240
1 668
1 785
Skattekonto
0
0
0
Momsskuld
107
0
140
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
13
307
44
Sociala avgifter, källskatt
938
956
842
Övriga kortfristiga skulder
6
0
Summa
5 029
5 822
5 555

Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2016-12-31
2 566
623
3 189

2015-12-31
1 309
318
1 627

2014-12-31
1 301
315
1 616
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Redovisningsprinciper
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter).
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar
görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
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Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2007
41213

2008
41244

2009
41174

2010
41214

2011
41321

2012
41224

2013
41645

2014
41765

2015
42237

2016
42415

26257

27537

30160

29507

30020

30719

28845

30208

33134

34056

637

668

733

716

726

745

687

723

784

803

28182

30500

31500

30146

30462

31528

31367

31979

32914

34015

2287

2366

2277

3047

3336

3563

3500

5491

3202

4428

1142

1297

1241

1144

1097

1057

910

1035

577

910

1814

2889

786

425

63

255

682

1549

321

177

753
15985

5382
19165

7781
22135

5482
23777

2248
25182

619
25061

898
26182

5820
30026

4175
32348

4726
34323

8096

6045

14450

-810

812

2267

4150

1931

0

0

936

3825

4281

4706

4769

5023

5705

7254

6714

6550

5,9

18

19

20

19

20

21

24

21

19

20075

22123

22058

21463

21068

21903

23008

22671

23327

24724

10407

10053

11567

12113

13009

14746

15601

17217

18844

22033

1424

1660

1344

1615

1419

1564

1450

1685

1723

1567

97
253

98
255

86
265

78
198

79
64

79
74

80
225

73
829

82
527

82
450

498

532

580

613

590

598

610

614

663

765

52

48

51

51

47

49

50

44

53
162
33%

198
(37%)

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

5917

5691

5601

5053

4064

4034

7117

6492

5724

5835
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Revisionsrapport
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