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Dnr 2019/

Ekonomirapport
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar siffrorna för första kvartalet 2019.
Beslutsunderlag

Ekonomirapport VSR första kvartalet 2019 (delas ut på mötet)
_____
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 8

Sammanträdesdatum
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11

Dnr 2019/

Nytt handlingsprogram
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att förlänga
handlingsprogrammet till dess att nya nationella riktlinjer är framtagna.

Beskrivning av ärendet

Uppdrag till VSR och Handlingsprogram
Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Uppdraget
ska förnyas eller omprövas inom ett år efter varje mandatperiod för att hålla den
politiska styrningen av förbundet levande.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram
för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod.
VSRs handlingsprogram antas av förbundsdirektionen samt fastställas av
respektive medlemskommuns fullmäktige.
Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för
VSRs handlingsprogram.
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att
se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utredarens förslag när det gäller Handlingsprogrammet är följande:
Handlingsprogrammen bör även i fortsättningen vara kommunernas
styrdokument.
Handlingsprogrammen ska nationellt likriktas för att underlätta jämförelser mellan
kommuner och för att förbättra kvalitén i handlingsprogrammen.
Åtgärderna bör framför allt åstadkommas genom att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter om vad
handlingsprogrammen ska innehålla och hur de ska struktureras.
VSR föreslår medlemskommunerna att förlänga befintligt uppdrag och
handlingsprogram under tiden tills de nya riktlinjerna är klara för
handlingsprogrammen.
Beslutsunderlag

Handlingsprogram 2016-2019
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Direktionens vilja 2016-2019

Antaget 2016-10-05
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Inledning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. Handlingsprogrammet är
också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt
är handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument:

Dokument

Beskrivning

Antas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget.

Direktionen

Verksamhetsplan för
Räddningsinsats
Tillsyn
Utbildning och information
Undersökande och lärande

Redovisar förbundets förmåga,
d.v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet. Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet.

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning

Förbundschef

Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.

Respektive
funktionsansvarig

Kompetensutvecklingsplan
och övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens.

Stf räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet:
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt externutbildning och
information.
Utifrån dokumentet ovan finns ett gemensamt kompetensdokument som belyser
kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för
kompetensutvecklingsplan och övningsplan.
Plan för räddningsinsats har, förutom kompetensdokumentet, en larmplan samt
materiel- och utrustningsplan. Under materiel- och utrustningsplan finns en
förteckning över materiel och utrustning samt en investeringsplan som innefattar en
drift- och underhållsplan.
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Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen.
Medlemskommunerna

VISION
POLICY

RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS

SKYDD OCH
BEREDSKAP

PLAN FÖR SKYDD
OCH BEREDSKAp
Mål

FÖRBUNDSORDNING

UPPDRAG

Direktionen
Information till
allmänheten

HANDLINGSPROGRAM
Direktionens vilja

Policys

VSR

Planer

Värdegrund

PLAN FÖR
RÄDDNINGSINSATS

PLAN
FÖR
TILLSYN

PLAN FÖR
UNDERSÖKANDE/
LÄRANDE

PLAN FÖR
UTBILDNING/
INFORMATION

Verksamhetsbeskrivning

Personaladm.
Riktlinjer
LARMPLANER

MATERIEL/UTRUSTNING
Förteckning

KOMPETENS
Förmåga per tjänst

Personal
handbok
Drift- och
underhållsplan

Rutiner
Instruktioner
Reglementen

Övningsplan

Plan för
kompetensutveckling

PM

Ansvar
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö.
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas
alla människor, företag, organisationer och myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
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inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
situationen.
Handlingsprogrammet
beskriver
vilken
förmåga
som
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt.

Omvärldsbeskrivning
VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bl.a.
delta på seminarier, informationer och sociala medier.
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta
tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt
och lokalt är därför av största vikt.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område som alltid ska finnas
med då VSR planerar sin verksamhet.
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha
flyttats och även innefatta samhällets företrädare som räddningstjänst.
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att
VSR ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter,
men också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska känslan av ”vi
och dom”.
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RIB). I framtiden kan detta innebära
svårigheter att upprätthålla nuvarande operativ förmåga.
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom Svensk
räddningstjänst kan komma att förändras.
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. 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 vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt
metod och taktik.
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar.
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från
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räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer
att vara mer behovsstyrt.

Verksamhetens omfattning
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO): sex uppdrag att







Samordna
Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.)
Tillsyn
Sotning
Räddningstjänst
Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring m.m.)

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar
ligger kvar hos medlemskommunerna.
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att
inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicid. VSR ska samordna
det brandförebyggande arbetet och medlemskommunerna samordnar övrigt
olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom enskild
att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete.
Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
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Medlemmarnas uppdrag
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan
www.vsr.nu.

Uppgift


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.

Mål










Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor – som föranleder
räddningsinsats – ska minska över tid.
VSR har i 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.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att
medlemskommuner är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står
i centrum.
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.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor - som kan föranleda räddningsinsats
- ska kontinuerligt öka.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska
vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.

Medgivanden
VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så medger*.

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett
andra larm eller andra viktiga omständigheter.
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Direktionens roll
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som
kommit fram i medlemsuppdraget.

Inriktning
Vision
VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!
Alla medarbetare i VSR verkar för att invånare, företag och andra organisationer
tar sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa olyckor. De är
medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de åtgärder som behövs.

Verksamhetsidé
VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.
”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en god beredskap med välutbildad
personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska
vara mer än vad drabbade kan förvänta sig.”
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rapporteras. Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i
linje med denna prioritering.
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Tätort
Underlätta för
den enskilde

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Landsbygd
Underlätta för den
enskilde (utbildning/info)

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Likvärdigt skydd,
men inte lika

VSRs verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig!

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst.
VSR har samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med samtliga
kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas.

Strategiska åtgärder
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemmarna
har beslutat.
Öka enskildas kunskap och förmåga
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.
VSRs resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker
som finns inom sitt närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på
sidan 12-17.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga
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att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt
område ska systematiskt kommuniceras.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd personal samt av RIBpersonal på ytterstationerna. Därmed förstärks också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett
eget ansvar och att öka förmågan.
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
t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller vid
granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska utveckla samarbetsformer
med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning.
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och
könsmässiga fördelning.
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Metoder för att mäta och utvärdera mål
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
insatsrapporter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.

Mål
Enskildas förmåga
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare ska
öka, VSR ska om möjligt medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i
medlemskommunernas ytterområden.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i
VSRs förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i insatsrapporteringen
och redovisas.
Framkomsttid
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med
framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till
skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som
ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Utföra räddningsinsatser
VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när
följande kriterier är uppfyllda.





det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna
samt omständigheterna i övrigt
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Skapa Mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring,
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal.
Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och
miljömässiga värden.

Rapportering
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt,
det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna
områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna
jämförelser inriktningen är att vara ”gröna” i olika jämförelser mellan kommuner.
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.

Medlemsdialog
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:






Medlemssamråd.
Årsredovisning.
Delårsrapport.
Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.
Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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Förmåga
Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas.

Zon Röd
Zon Rosa
Zon Gul
Zon Grön
Zon Grå
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ZON RÖD
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig. Men om du har
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget
skydd är avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON ROSA
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GUL
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GRÖN
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter 25 minuter kan det
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner
sprida sig till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning.
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället
för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GRÅ
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så stor
att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande
räddningstjänster som kommer efter 40-50 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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Revisionsrapport från PwC angående
Årsredovisning 2018
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen besluta att lägga revisorernas
utlåtande till handlingarna och lämna ärendet vidare till medlemskommunerna.
Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
förbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen
beslutat.
Bedömning av granskningen är bland annat att:
• Direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
• Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är
uppfyllt. Årets resultat uppgår till – 11 tkr efter balanskravsutredning. Det
finns inte något underskott från tidigare år att täcka.
• Vi instämmer i Direktionens bedömning att de två finansiella målen har
uppnåtts.
• Vi instämmer i Direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte
uppnåtts.
Beslutsunderlag

Granskning av Årsredovisning 2018
Revisorernas redogörelse för år 2018
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Sammanfattning

1.

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år
2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med
utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet
lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till-11 tkr. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller
den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.
•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör
ses över. Kostnader hänförliga till 2019 har felaktigt belastat 2018. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

Bakgrund
2.1.
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Revisionsfråga och metod
2.2.
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
I-

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

2

•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

.3.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:
•

Kommunallagen (KL)

•

Lag om kommunal redovisning (KRL)
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•

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

•

Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting.
Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller til-läggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande.
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen, dvs den utesluter inte att andra än här
framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar
underlag till den finansiella rapporteringen.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonom. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ''Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning
som presenterades 2019-02-08. Direktionen fastställer årsredovisningen 201902-28.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef, räddningschef och ekonom.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens uifall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.

Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas utvecklas under de närmaste åren redovisas i förvaltningsberättelsen.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild
av förbundets verksamhet.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:1 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta
framgår i förbundets förvaltnings berättelse. Det finns mål kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhetsområde.
Förväntad utveckling
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecklingen
inom olika verksamheter.
Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro samt åldersindelad. Förbundet redovisar inte statistiken könsfördeladelad utan tillämpar undantagsreglen
då antalet anställda kvinnor understiger 10. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram
och verbal information.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisning och finansiering av det totala
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Antal särskilda pensionsavtal redovisas i förvaltningsberättelsen och i not.
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3 .1.1. 2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Årets investeringar uppgick totalt till 4,9 mnkr att jämföra med
budgeterade 7,8 mnkr. Större investeringar som genomförts under året är inköp av
fordon 4,1 mnkr.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till beslutad budget. Korta kommentarer lämnas till avvikelser.

Balanskrav
3.1.2.
Bedömning och iakttagelser
Förbundet redovisar ett underskott om 11 tkr efter balanskravsjusteringar. Reavinster motsvarade 100 tkr har räknats bort från resultatet. Förbundet väljer att ianspråkta projektmedel motsvarande 15 tkr och redovisar ett balanskravsresultat om
4 tkr. Detta är inte förenligt med gällande regelverk.
God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som medlemskommunerna beslutat ska gälla för perioden 2016-2019.
Finansiellt mål, fastställda av direktionen för perioden 2016-2019

Utfall 2018-12-31

Måluppfyllelse, förbundets bedömning

VSR ska ha ett positivt årligt resultat.

Utfallet är 89 tkr

Målet är uppfyllt.

Reinvesteringar ska ske med förbundets
egna medel

Årets gjorda investeringar har finansierats
med förbundets egna
medel och följer den
investeringsplan som
finns.

Målet är uppfyllt.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god, då de finansiella målen är
uppfyllda.
Av budgeten framgår att förbundets mål och riktlinjer som är kopplade till "God
ekonomisk hushållning" omfattar sju verksamhetsmål. Samtliga mål har utvärderats, vilket framgår i årsredovisningen.
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Målen för god:ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala:
•

Grönt: målet är uppnått

•

Gult: målet är delvis uppnått

•

Rött: målet är ej nått

Mål för verksamheten, fasts tällda av
direktionen för perioden 2016- 2019

Måluppfyllels e, förbundets bedömning i delårsrapporten

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

I

I

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, kvinnor, flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppnått.

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

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått.

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

Förbundet bedömer att målet är uppnått.

0
I

I

Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppnått.
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt
I
öka.

I

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

Förbundet bedömer att målet är delvis
uppnått. Utfallet är 99 procent.

0

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyl-- Förbundet bedömer att målet inte är
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
uppnått. Resultatet för perioden uppgick
LSO ska en första insats ske av enskilda.
till 40 procent. . .
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Det görs ingen sammanfattande bedömning av om god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv uppnåtts.

3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och är upprättad i enlighet
med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat. Vi har dock noterat att det finns poster som belastar årets resultat men
som avser 2019. Förbundets rutiner för periodiseringskontroller behöver ses över.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.
Redovisning i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat efter finansiellt netto

Utfall

Budget

Resultat

2018

2018

2017

4 814

4094

3 646

-38 378

-38 188

-34 939

-2 302

-2 392

-2 454

-35 866

-36 486

-33 747

36 517

36 498

34627

0
-562

0
-8

0
-322

89

4

558

En analys av händelser som haft en väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren
redovisas nedan.
•

Intäkterna visar ett positivt resultat om 739 tkr som förklaras bland annat
med att intäkter för automatlarm visar+ 256 tkr. Intäkter för externutbildningen visar ett plus på 180 tkr mot budget.

•

Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar
och finansiella kostnader visar ett resultat på -2 293 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar
ett positivt resultat om 1 639 tkr mot budget där framförallt kostnader för
pensioner blev lägre än budgeterat.

3.2 .2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
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Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.

3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar.
Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning.
Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar
av årsredovisningen.

Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:
•

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

•

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt
god redovisningssed i övrigt.

2019-

Rebecka Hansson
Pro_jektledare/uppdragsledare
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-113 l

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2018

Revisorernas gransknings uppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2018 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2018.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapp01ien är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas
fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella
bedömning:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2018.
•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige
fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Resultatet för perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än motsvarande period
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr förhållande till budget.
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som respektive
medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget 2018.

.
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Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att vei·ksamhetens prognostiserade utfall är
delvis är förenlig med de av respektive medlernskommuns fullmäktige fastställda målen i budget
2018.

Granskning av strategisk kompetensförsörjning (Bilaga 3)
PwC har på uppdrag av revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst granskat direktionens
arbete med strategisk kompetensförsöijning. Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen
bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsöijningsarbete för att säkra behov av personal och
kompetens.
Vår sammanfattande bedömning är direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt kompetensförsöijningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.
Vår bedömning baseras på följande iakttagelser:
•

Det finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation gällande rekrytering och
kompetensförsö1jning av personal även om detta inte fullt ut kan utläsas i styrdokument.

•

Förbundet har dokumenterat och följt upp befintlig kompetens och kompetensbehov som
möjliggör bedömning av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas
dock en dokumenterad strategi för framtida kompetensförsö1jning.

•

Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har avropat HR-stöd vid behov. För detta
finns ingen formaliserad process.

•

Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i organisationen och
får i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar och avslutade anställningar
som gjorts samt vilka utbildningar som genomförts.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen följande:
•

Ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Strategin kan exempelvis
innehålla plan för samverkan med gymnasieskolan för att öka intresset för yrket.

•

Ta fram en fonnaliserad process för att avropa HR-stöd.

Bokslut och årsredovisning 2018 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av kommunens fö1iroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning
för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till -11 tkr. Vi

•(

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
o

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.
•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör ses över.
Kostnader hänförliga till 2019 har felaktigt belastat 2018. Årsredovisningen är upprättad enligt
god redovisningssed.

Intern kontroll
Åte1rnpportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera
direktionssammanträden under året.
Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.
Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2018 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Katrineholm den 8 mars 2019
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2018.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den imiktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och imiktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor m 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är uppfyllt. Årets
resultat uppgår till -11 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något
underskott från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att de två finansiella målen har uppnåtts.

Vi instämmer i direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av
kompetensförsöijning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2018 (bilaga 4), samt
träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 8 mars 2019
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nrl)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 10

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Sida

14

Dnr 2019/

Information från verksamheten
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget i VSR.

Information om samverkan andra räddningstjänster/högre ledning

Verksamheten informerar om samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

