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Välkomna!

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 20

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Sida

29

Dnr 2019/25:7

Ekonomirapport
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lämna informationen om
ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Efter oktober månad visar VSR ett positivt resultat om 2 006 tkr jämfört med
budget. Det positiva resultatet hittills beror främst på minskade kostnader för
pensioner utifrån KPAs prognos.
Prognosticerat resultat för hela 2019 är + 1 004 tkr. Det prognostiserade
överskottet kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott på
pensionskostnader, i enlighet med tidigare beslut.
Beslutsunderlag

Ekonomirapport t o m oktober 2019
_____
Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Hela VSR
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Avvikelse
ack

Årsbudget

Prognos

Avvikelse,
prognos/årsbudget

37 681 400
-23 028 560
-4 433 669
-8 210 256
-35 672 485
2 008 915

37 336 664
-24 652 585
-4 750 088
-7 930 657
-37 333 330
3 334

344 736
1 624 025
316 419
-279 599
1 660 845
2 005 581

44 805 789
-29 584 286
-5 700 333
-9 517 171
-44 801 790
3 999

44 805 789
-28 584 286
-5 700 333
-9 517 171
-43 801 790
1 003 999

0
1 000 000
0
0
1 000 000
1 000 000

Prognos för helåret + 1 000 tkr utifrån att + för pensionskostnader kvarstår efter nästa prognos från KPA.

Direktion och ledning
INTÄKTER
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Avvikelse
ack

Årsbudget

Prognos för helåret

Avvikelse

34 747 960
-1 331 450
0
-4 226 703
-5 558 153
29 189 807

34 226 864
-4 421 583
0
-4 123 459
-8 545 042
25 681 822

521 096
3 090 133
0
-103 244
2 986 889
3 507 985

41 073 880
-5 268 207
0
-4 948 349
-10 216 556
30 857 324

41 323 880
-2 268 207
0
-4 948 349
-7 216 556
34 107 324

250 000
3 000 000
0
0
3 000 000
3 250 000

Funktion verksamhetsstöd
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Avvikelse
ack

Årsbudget

Prognos för helåret

Avvikelse

396 542
-1 009 703
-4 419 117
-2 029 683
-7 458 503
-7 061 961

426 574
-940 652
-4 716 756
-1 888 737
-7 546 145
-7 119 571

-30 032
-69 051
297 639
-140 946
87 642
57 610

511 909
-1 130 992
-5 660 333
-2 266 575
-9 057 900
-8 545 991

511 909
-1 180 992
-5 660 333
-2 416 575
-9 257 900
-8 745 991

0
-50 000
0
-150 000
-200 000
-200 000

Underskott personalkostnad korrigeras via lönebidrag från AF, intäkt ligger på övergripande.
Hyra saknas från Vingåker för 10 månader.
Höga övriga kostnader i samband med flytt.

Funktion räddning
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Avvikelse
ack

Årsbudget

Prognos för helåret

Avvikelse

1 125 239
-18 927 013
-14 552
-1 760 777
-20 702 342
-19 577 103

958 295
-17 672 090
-33 332
-1 728 871
-19 434 293
-18 475 998

166 944
-1 254 923
18 780
-31 906
-1 268 049
-1 101 105

1 150 000
-21 241 483
-40 000
-2 074 729
-23 356 212
-22 206 212

1 150 000
-22 741 483
-40 000
-2 074 729
-24 856 212
-23 706 212

0
-1 500 000
0
0
-1 500 000
-1 500 000

Höga kostnader för personal i samband med flytt.
Utbetalning av semesterdagar, över 30 dagar sparade.

Funktion förebyggande
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Avvikelse
ack

Årsbudget

Prognos för helåret

Avvikelse

1 411 660
-1 760 395
0
-193 094
-1 953 489
-541 829

1 724 931
-1 618 261
0
-189 590
-1 807 851
-82 920

-313 271
-142 134
0
-3 504
-145 638
-458 909

2 070 000
-1 943 603
0
-227 518
-2 171 121
-101 121

1 670 000
-2 093 603
0
-227 518
-2 321 121
-651 121

-400 000
-150 000
0
0
-150 000
-550 000

0
Mindre utbildningar ger mindre intäkter.
Antalet tillsyner färrre än planerat vilket ger mindre intäkter.
Underskott på personal avser extra personal intaget för utbildningar.

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19

Budget
ack
Jan 19 - Okt 19

Rib totalt
Intäkter
0
Personal
-4 586 866
Hyra
0
Övriga kostnader
-95 383
SUMMA KOSTNADER
-4 682 249
RESULTAT
-4 682 249
Ca 95 tkr avser övergripande kostnader för RiB (utbildning)

0
-4 287 924
0
-182 726
-4 470 650
-4 470 650

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19
Rib Vingåker
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

-2 751 358
0
-29 279
-2 780 637
-2 780 637

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19
Rib Julita
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

-601 715
0
-16 867
-618 582
-618 582

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19
Rib Björkvik
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

-611 466
0
-16 293
-627 759
-627 759

Redovisning
ack
Jan 19 - Okt 19
Rib Högsjö
Intäkter
Personal
Hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

-548 285
0
-11 475
-559 760
-559 760

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet

Au § 21

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Sida

30

Dnr 2019/54:1

Datum för AU och Direktionsmöten under 2020
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att godkänna mötestiderna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram förslag på datum för arbetsutskottsmöten och
direktionsmöten under år 2020.
Förslag på möten för arbetsutskottet:
Torsdag 6 februari
Måndag 20 april
Torsdag 14 maj
Torsdag 27 augusti
Torsdag 24 september
Torsdag 19 november
Alla dessa möten startar kl 14.00
Förslag på möten för direktionen:
Onsdag 26 februari
Måndag 25 maj
Onsdag 7 oktober
Onsdag 2 december
Alla dessa möten startar kl 17.30

Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Arbetsutskottet
Au § 22

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Sida

31

Dnr 2019/40:2

Tillsynsrapport - Länsstyrelsen
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga informationen om
tillsynen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn på VSR enligt lag 2003:778. Tillsynsbesöket
avsåg att följa upp kommunens arbete och uppdrag enligt lagstiftningens krav på
lokala verksamhetsmål för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt
LSO 3 kap. 3,8§§. En ytterligare avsikt var att få en tidig inblick i den
framtagandeprocess som pågår med att besluta om ett nytt handlingsprogram
enligt LSO för den nuvarande mandatperioden.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

=
*

LÄNSSTYRELSEN

~ Södermanlands län
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Datum

Diarienummer

2019-10-08

456-5370-2019

Jonas Lundborg
010-223 43 32
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tillsynsrapport efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor i Västra Sörmlands Räddningstjänst

Länsstyrelsen har den 2019-08-13 genomfö1i tillsyn enligt Lag (2003 :778) om skydd mot
olyckor, (nedan kallad LSO), i Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). VSR är ett
räddningstjänstförbund som omfattar de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker.
Tillsynsbesöket avsåg att följa upp kommunens arbete och uppdrag enligt lagstiftningens
krav på lokala verksamhetsmål för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt
LSO 3 kap. 3,8§§ . En ytterligare avsikt var att få en tidig inblick i den framtagandeprocess
som pågår med att besluta om ett nytt handlingsprogram enligt LSO för den nuvarande
mandatperioden.
Övriga delar i tillsynsbesöket innebar att följa upp det som behöver kommenteras av
tidigare genomförda tillsynsärenden med kommentarer och eventuellt genomförda
åtgärder. Som ett underlag för frågeställningar användes även den årsredovisning för 2018
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sammanställt av kommunens
räddningstj änst.

Sammanfattning
Länsstyrelsen bedömer att kommunen bedriver ett aktivt arbete med att ta fram ett
handlingsprogram för innevarande mandatperiod. Länsstyrelsen kommer också tillsammans med i övrigt berörda myndigheter beredas möjlighet att svara på det förslag på nytt
handlingsprogram som kommunen avser att delge Direktionens arbetsutskott i maj för att
kunna skickas ut som remiss under sommaren 2020.
Respektive tillsynsuppgift är från Länsstyrelsens sida kommenterad i anslutning till
tillhörande avsnitt.

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

E-pos t

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen .se/soderman land

sodermanland@lansstyrelsen .se
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Framtagande och samrådsprocess med handlingsprogram enligt 3 kap 3,8

§§ LSO
Direktionen för VSR har för avsikt att förlänga innevarande handlingsprogram för
räddningstjänst och den förebyggande verksamheten ytterligare ett år. Tidsplanen är till för
att Direktionens arbetsutskott ska ta ställning till ett förslag på ett nytt handlingsprogram i
maj 2020, som därefter skickas ut i ett remissförfarande till berörda under sommaren 2020.

Länsstyrelsen ser att en tendens med en utökad samverkan över kommun- och länsgränser kan betyda attjler myndigheter behöver svara på den remiss som ska skickas ut
inför att ett nytt handlingsprogram ska tas, vilket behöver beaktas i processen.
Från VSR:s sida har man deltagit vid olika tillfällen där handlingsprogram har
diskuterats, och exempel på ett sådant möte var det seminarium som länsstyrelserna
mrnngerade i Stockholm den 10 april.

Uppföljning av föregående tillsynsprotokoll
Kommentarer till de områden som noterades under tillsynsbesök den 2016-10-25 med
D nr 456-5906-2016.
Samordningsansvaret för andra olyckor än bränder ligger kvar hos respektive medlemskommun, men VSR får inom ett år efter vmje mandatperiods böijan de uppdrag som den
politiska styrningen av VSR vill att räddningstjänstförbundet ska utföra under
innevarande mandatperiod. De arbetsområden som är prioriterade och är kopplat till
nuvarande handlingsprogram i VSR:s verksamhetsplan är suicid-, trafik-, och
drunkningsrelaterade o1yckstyper.

Länsstyrelsens rekommendation är att det arbete som sker i kommunerna med bäring på
andra olyckor än bränder, där VSR av respektive medlemskommun får ett givet uppdrag
att medverka i inom det skadeförebyggande arbetet, även kan beskrivas i VSR:s årsrapportering Alternativt kan det ges tydliga hänvisningar till var dessa förebyggande
arbeten och uppföljningar finns redovisade. Det bör även.framgå i kommande handlingsprogram var det samordningsansvar som är delegerat för risker som har koppling till
skydd mot olyckor finns, i de fall VSR inte har tilldelats detta.
Kommunernas mål med de insatser som sker med andra olyckor än bränder, och som har
en anknytning till VSR:s skadeavhjälpande eller förebyggande delar, kan lämpligen
redovisas tillsammans med de övriga verksamhetsmål som VSRföljer upp enligt
hand!ingspro grammet.
Under tillsynen framgick det att personalomsättning inom tillsynssidan hade påverkat det
planerade arbetet, men att området är prioriterat och bedömdes kunna utföras med önskat
resultat.

Länsstyrelsen konstaterar att VSR har utfört tillsyner i den utsträckning som finns
fastställd i VSR: s tillsynsplan. !dagfinns det även en resursförstärkning för tillsyner på
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enklare objekt, där tre brandmän har internutbildats för att kunna genomföra sådana.

Kommentarer angående noteringar tillhörande Scenariobaserad tillsyn LSO (2003:778),
för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2017-18, D nr 456-68-2018.
I det relativt sett stora och komplexa scenario som VSR fick svara på ingick ett antal
givna moment som direkt kan kopplas till VSR:s förmåga. Svaren visade på det stora
samverkansbehov som redan initialt uppstår vid den här typen av olycka.

Länsstyrelsen ser att VSR har en nödvändig insikt om det stora samverkansbehovet,
och vill i det sammanhanget understryka vikten av att planera för att kunna ta emot
de resurser och stöd som begärs. Det är bra att redan i ett planeringsskede se över
vad som behöver synkas med egen ledningsstruktur, beteckningar/ nomenklatur,
materiel och övrig utrustning.
I fråga om systemledning och bakre ledningsstöd uppfattade Länsstyrelsen att det fanns
en viss sårbarhet i den inkallning som behövde ske för att erhålla en erforderlig
ledningsförmåga på skadeplatsen. Dessutom var vid tidpunkten för tillsyns besöket också
Stab Sörmland en vital resurs för ett bakre ledningsstöd.

Under sittande tillsynsbesök gavs svar på hur nämnda frågeställningar har förändrats
sedan tillsynen skedde. Länsstyrelsen uppfattar det som positivt med den gemensamma
systemledning som erhållits i och med ett nytt avtal med Räddningstjänsten i Östra
Götaland (RTÖG), och anser därmed att förmågan är stärkt på/fora punkter. Påfi'ågan
om befintliga materielresurser i förhållande till det behov som scenariot fa,äver, anser
VSR att den räcker till i det initiala skedet av händelsen.
Kommunens årsrapportering 2018
VSR har i rappo1ieringen lyft fram att det är svåli att rekrytera ny personal för beredskap
till tre av fem brandstationer, som att behålla redan rekryterad personal.

Länsstyrelsen noterar att beredskapen trots detta har klarats av under sommaren/
semesterperioden, och att det angetts både förklaringar och en del förbättringsåtgärder i
årsrapporteringen.
VSR har de senaste två åren redovisat att det genomfö1is tre olycksundersökningar per år.

Länsstyrelsen ser positivt på att VSR har en egen kompetens och förmåga att utföra
dessa, och att antalet utförda olycksundersökningar har stigit något under senaste mandatperioden. Trots att gjorda olycksundersökningar inte har inneburit några konfa,eta
åtgärder, anser Länsstyrelsen att denna del i LSO är viktig att bedriva och ha kvalitetssäfa,ad för att kunna utföra.
VSR använder sig av en rutin som benämns After action Rewiew, som man anser sig ha
stor nytta av.
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VSR har i årsrappo1teringen begäit att få en verksamhet i Vingåkers kommun prövad för
klassning av en farlig verksamhet enligt Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot
olyckor.

Länsstyrelsen fick kontaktuppgifter till VSR:s medverkan för att genomföra detta
uppdrag, och återkommer i ärendet under oktober månad.

Kommunens måluppfyllnad enligt handlingsprogram 2016-2019 enligt LSO
VSR har verksamhetsmål definierade enligt LSO:s intentioner beträffande handlingsprogram enligt 3 kap 3,8§§. De är näimare bestämt sju stycken till antalet.
Länsstyrelsen gavs möjlighet att ta del av den senaste uppföljningen av dessa mål, vilket
var den senaste årsrapporteringen. En delårsuppföljning är snait sammanställd för tiden
från den 1 januari t.o.m. 31 augusti.
Under en redovisning beskrevs målens formuleringar, status och för vissa av målen även
förklaringar och orsakssamband till redovisade siffror och bedömningar.
Målen har under den aktuella mandatperioden har följts upp av Direktionen för VSR.

Länsstyrelsen vill understryka den möjlighet som finns att under innevarande mandatperiod, även kunna justera mål och indikatorer varefter sådana behov efter ett
analysarbete skulle uppstå.
I det fall VSR kommer att använda sig av samma mål som tidigare i det nya handlingsprogrammet, är det nu ett bra tillfälle att kvalitetssäkra de målen med med relevanta
indikatorer för att kunna följa upp och utvärdera dessa på ett önskvärt sätt.

Omfördelning av bemanning
VSR har under 201 7 genomfö1t en omfördelning av sin utryckningsorganisation i
Vingåker och Katrineholm. Förändringen innebar att en noggrann uppföljning av
eventuella konsekvenser tidigt skulle kunna upptäckas, och i förekommande fall kunna
åtgärdas om det behövdes.
Förändringen innebar att nya larmplaner och rutiner förändrades, samt att nya rutiner för
utryckande personal genomfördes, för att erhålla ett önskväit skydd i det geografiskt
berörda området.

Länsstyrelsen följde genom särskilt tillsyns besök förbundets utveckling med den
förändring det inneburit, och känner att man även på annat sätt fått tillräcklig insyn i detta
arbete.
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Anpassade frågor som är kopplade till delar av länsstyrelsernas
Regleringsbrev för 2019 MSB:
Sammanfattande kommentarer om frågeställningar om räddningstjänstverksarnheten,
ledning, samverkan, personal och kompetens.
VSR beskriver att de generellt har goda förutsättningar för att genomföra räddningsinsats, och att det sker en kontinuerlig utveckling för att förbättra den förmågan. Ett
exempel på det är användande av s.k. skärsläckare, som utvecklat en ny släclanetod vid
viss typ av bränder. På samma sätt anges det att ledningsförmågan utvecklats genom
avtalad samverkan med Räddningstjänsten i Östra Götaland, RTÖG. Personal och
kompetens är ett område med många underrubriker, men VSR har bland annat identifierat
att arbete med jämställdhet och mångfald kan utvecklas ytterligare.
Länsstyrelsen vill lyfta fi'am några punkter utifrån VSR:s svar under detta avsnitt:
VSR samverkar normalt vid insatser med ett.flertal olika aktörer, bl.a. andra
räddningstjänster, och den samverkan har utvecklats i och med avtalet med RTÖG. Vid
stora händelser där stödbehoven växer och många fler aktörer deltar, underlättas om det
finns en färdig planering för det mottagande som då krävs. Länsstyrelsen har också
kommenterat det tidigare i denna tillsynsrapport under rubriken Uppföljning av
föregående tillsynsprotokoll, D nr 456-68-2018.
Avtalet med RTÖG om en gemensam ledningsstruktur har inneburit en förstärkt förmåga
i flera delar. En ytterligare ledningsnivå att använda sig av vid större komplexa
händelser, ett bala·e ledningsstöd redan initialt i en inträffad olycka, och en
ledningsmässigt bättre uthållighet är möjligt att använda sig av.
Genom ett uttalat verksamhetsmål ska VSR kontinuerligt se över förutsättningar för att
utveckla samverkan med andra kommuner. Ett sådant exempel är de diskussioner som för
med Nerike brandkår avseende tillsynsfrågor. Det finns också behov av att tillsammans
med andra kommuner utveckla en samverkan av gemensamma materielresurser, gemensamma upphandlingar, och relayteringen av kvinnor till räddningstjänsten.
VSRfår internt också fortlöpande en samlad lägesbild av trygghetsläget, och sådant som
kan vara kopplat till det i Katrineholms kommun. Det administreras av kommunledningsförvaltningen.
I frågor om säkerställande av e1forderlig kompetens hos personalen genom utbildningar
inom MSB:s utbildningsverksamhet, anser sig inte VSR varafö1fördelade. VSR har fått
de utbildningsplatser man önskat. Relaytering av personal till RiB- organisationen sker
kontinuerligt, vilket leder till ett internt utbildnings behov för att den rekryterade personalen ska kunna börja arbeta i organisationen så snabbt som möjligt. Den internutbildning som ges, motsvarar till stora delar den första delen som även MSB ger i
utbildningskonceptet grundutbildningför RiB- personal, GRIB. Det resulterar i en merkostnad för kommunen då första steget i GRIB också måste genomföras, varför man
gärna ser att den egna grundutbildningen som motsvarar GRIB steg I behöver valideras
och godkännas.

6 (6)
Datum

Diarienummer

2019-10-08

456-5370-2019

VSR har i och genom sitt avtal med RTÖG fått en ledningsstruktur som avsevärt ökat
ledningsförmåganför organisationen och det innefattar även en förstärkt uthållighet.
Förmågan att snabbt kunna upprätta en inre stab i samverkan med RTÖG, har också
gjort att behovet av den länsgemensamma uppbyggnaden av den tidigare resursen Stab
Sörmland har utgått.

Information om nästa tillsynsområde, fokus MSB:s yttrande 2017-6769
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), har i sin tillsyn av Länsstyrelsens
tillsynsuppdrag över kommunernas skyldigheter enligt LSO bedömt att det funnits vissa
brister. Det ena har varit kommunernas myndighetsutövning avseende tillsyn och
brandskyddskontroll, samt uppfyllnad av frister för brandskyddskontroll.

Det här var frågor som resonerades om under tillsyns besöket. Det yttrande som MSB har
lämnat angående detta kommer att delges VSRför att förtydliga den inriktning som
Länsstyrelsen kommer att ha under sin nästa tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor. Länsstyrelsen anser att yttrandet ger en tydlig bild av vilka områden VSR behöver
kvalitetssäfa,a inför nästa tillsynsbesök.

Vid tillsynen deltog Anette Lundin, Förbundschef, Mattias Gårdholt, Räddningschef
Johanna Gustafsson, Funktionschef verksamhetsstöd, Marcus Asplund, Funktionschef
förebyggande.
Från Länsstyrelsens sida deltog Fredrik Nilsson och Jonas Lundborg, Handläggare
Avdelningen.för samhällsskydd.
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Dnr 2019/51:5

Utlåtande avseende delårsrapport 2019
från revisorerna
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga utlåtandet avseende
delårsrapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2019.
Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande.
Revisorerna bedömer att:
• Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. De har noterat att resultaträkningens
uppställning samt drift- och investeringsredovisningen i delårsrapporten
inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.
• Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med
det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019.
• Revisorerna bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att
verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av
direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
• Revisorerna noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån
delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet.

Beslutsunderlag

Utlåtande avseende delårsrapport 2019

Expediering

Direktionen
_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
2019-10-22

Kommunfullmäktige i
Katrineholm
Vingåker
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2019 -10- 28

Utlåtande avseende delårsrapport 2019
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrappo1ien är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och imiktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapp01i som utarbetats av PwC.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2019, med ett förväntat balanskravsresultat på 1
mnkr per helår.
Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns.
Dessa har fastställts av direktionen.
Revisorerna bedömer att:
•

•
•

•

Vi bedömer att delårsrapp01ien i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens
uppställning samt drift- och investeringsredovisningen i delårsrapporten inte
överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapp01iens åtenapp01tering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte
från det prognostiserade helårsresultatet.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som
förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och
investeringsredovisningen i delårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen . Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.
Är resu ltaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det
prognostiserade helårsresultatet.
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med
respektive fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
respektive fullmäktige .
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång .
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i
budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning .
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

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

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen :
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31 ,

•

förvaltningsberättelsens innehåll,

•

hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV) . Granskningen sker genom analytisk granskning och
intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
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Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild . Granskningen är översiktlig och
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma .
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av förbundsdirektionen 2019-10-09.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och controller.

2.
2.1 .
2.1.1.

Iakttagelser och
bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden
uppgår till 2,3 mnkr.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god
ekonomisk hushållning beskrivs.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs . Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än
budgeterat.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1,0 mnkr.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s
rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med
rekommendationen . Dock noteras att förbundet använder den gamla uppställningsformen för
resultaträkningen . Enligt den nya lagen , Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska
ytterligare två resultatrader finnas, verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster.
En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i
delårsrapporten . Dessa ingår dock i förvaltningsberättelsen och inte som separata delar av
årsredovisningen vilket är ett krav enligt LKBR.
Justeringar har av ingående balanser till följd av övergången LKBR har inte behövt göras då
förbundet inte har några poster som påverkas.

pwc

4

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats. Mindre periodiseringsfel har justerats i samband med granskningen .

Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten . Det
framgår av principerna att ny lagstiftning tillämpas.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt förutom resultaträkningens uppställning drift- och investeringsredovisningens placering som
en del av förvaltningsberättelsen . Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2019 .

2.2.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett budget och måldokument för 2019 innehållande två finansiella mål och
sju verksamhetsmål. .

2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs avstämning mot årsprognosen avseende ett av förbundets två finansiella
mål som fastställts i budget 2019. Målet som utvärderas avser ett årligt positivt resultat och
bedöms vara uppfyllt. Målet kopplat tilt reinvesteringar med egna medel utvärderas först till
årsbokslutet.

Mål för verksamheten
I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som direktionen fastställt för verksamheten .
Av det sju målen bedöms tre vara uppfyllda, två delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.
Redovisningen görs dock inte utifrån prognos för helårsutfallet.

2. 2. 2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i budget 2019.
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3.

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt

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

pwc

Vi noterar dock att
resultaträkningens
uppställning , drift- och
investeringsredovisningens
placering samt
redovisningsprinciperna
överensstämmer inte med
ny lagstiftning.

0
0

Uppfyllt

Vi noterar dock att
måluppfyllelsen utvärderas
baserat på delårsutfallet
och inte från det
prognostiserade
helårsresultatet.

0
0
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2019-10-22

1

0ppdrags/edare!projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan . PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Dnr 2019/58:1

Internkontrollplan 2020
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta den nya
internkontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för år 2020.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2020

Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Antagen av direktionen 2019-12-03
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Internkontrollplan för 2020
Kontrollområde Kontrollmoment

Kontrollansvar

1)
Utredning och
lärande av insatser

Fungerande rutin för
uppföljning av insats
Kontroll mot insatser att
antagen rutin efterlevs.

2)
Uppföljning av
övningsverksamhet
inom VSR

Frekvens

Metod

Rapportering

Riskbedömning

Ansvarig för
2 ggr/år
kvalitetsgranskning
av insatsrapporterna

Granskning och
kvalitetskontroll av
samtliga
insatsrapporter

Förbundschef

C3=9

Fungerande rutiner och
genomförande
Kontroll att personalen
deltar i övning enligt
övningsschema och
handlingsprogram samt
genomför lagstadgad
övning.

Funktionsansvarig
Räddning

2 ggr/år

Rapportering i
Förbundschef
Daedalos av samtliga
genomförda
övningar

C3=9

3)
Bemanning RiBorganisationen

Rätt bemanning enligt
beredskapsschema.

Funktionsansvarig 2 ggr/år
Räddning/Chef RiB

Kontinuerlig kontroll Förbundschef
av tjänstgöringslistor

D2=8

4) Remisshantering

Ej besvarade remisser
Antal ej besvarade
remisser inom angiven
svarstid för funktion
förebyggande

Funktionsansvarig
Förebyggande

Kontinuerlig logg av Förbundschef
inkomna/besvarade
remisser

C3=9

2 ggr/år

1

Antagen av direktionen 2019-12-03

5)
Ekonomi

Fungerande rutiner för
säkerställande av god
ekonomisk hushållning

Funktionsansvarig
Administration.

2 ggr/år

Löpande kontroller

Förbundschef

C4=12

Kontroll att rutiner
efterlevs och fungerar,
samt revideras vid behov.

6)
Kvalitetssäkring av
instruktörer

Fungerande
kvalitetssäkring
Kontroll att instruktörer
har rätt utbildning och att
uppdaterat
utbildningsmaterial
används.

Funktionsansvarig
Utbildning

2 ggr/år

Löpande kontroller
av kompetens och
utbildningsmaterial

Förbundschef

C2=6

7)
Åtgärder gällande
GDPR

Fungerande rutiner för Funktionsansvarig
att säkerställa att
administration
lagstiftningen följs.
Utbilda personal i GDPR,
samt skapa rutiner som är
anpassade efter den nya
lagstiftningen.

2 ggr/år

Löpande kontroller

Förbundschef

D3=12

Tillägg; frekvensen ovan kompletteras med viss rapportering i del- och årsredovisning.

2

Antagen av direktionen 2019-12-03

Värdering av väsentlighetsgraden och prioritering av kontrollområden
Framtagna presumtiva riskområden har värderats och prioriterats enligt följande matris.
Konsekvens
D- Allvarlig
C- Kännbar
B- Lindrig
A-Försumbar
Sannolikhet

4
3
2
1

1- Osannolik

8
6
4
2

2- Mindre
sannolik

12
9
6
3

3- Möjlig

16
12
8
4

4- Sannolik

Konsekvens
4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända
3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer
2: Uppfattas som liten av berörda personer
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer
Sannolikhet
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå
3: Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå
2: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Värderingen har beaktat tre perspektiv; Medborgaren, VSR som helhet samt den anställde.
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Dnr 2019/57:1

Nyckeltal 2020
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta de uppdaterade
nyckeltalen för 2020.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag till uppdaterade nyckeltal för år 2020.

Beslutsunderlag

Nyckeltal 2020

Expediering

Direktionen

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Uppföljning av nyckeltal 2020
Målvärde 2020

Räddningsinsats
Målvärde 10 minuter
Målvärde 0/år
Målvärde 25/år
Målvärde 15/år
Målvärde 160/år Tas bort
Målvärde 2000/år
Målvärde 140/år Tas bort
Målvärde 2000/år
Målvärde 60 %
Målvärde < 20/år
Målvärde < 50/år
Målvärde 0/år

Nyckeltal 2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt:

Antal larm/antal räddningstjänstinsatser
R 1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som
räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Daedalos mäts tills vidare om styrkan
har kommit fram före eller efter 10 minuter).
R 1B: Antal avikelser från förmågekartan
R 2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats.
R 3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats.
Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal.
R 4: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal.
Antal övningstillfällen för RIB personal.
R 5: Antal övningstimmar för RIB personal.
R 6: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten
anlänt larmadress.
R 7: Antal personer som omhändertages på plats i olyckor som klassas som räddningstjänst
R 8: Antal personer som avtransporteras i ambulans i olyckor som klassas som
räddningstjänst
R 9: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst
R 10: Antal hembesök av rådgivande karaktär.

Målvärde 1000/år

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Tillsyn
Målvärde 150/år Höjt målvärde
Målvärde 240/år Sänkt målvärde
Målvärde 40/år Tas bort
Målvärde 50/år Sänkt målvärde
Målvärde 20/år
Målvärde 50/år Sänkt målvärde Tas bort
Målvärde 150/år
Målvärde 25 /år Tas bort
Målvärde 10/år Sänkt målvärde Tas bort
Målvärde 10/år Tas bort
Målvärde 45/år
Målvärde 250/år Sänkt målvärde

Underlätta för den enskilde
Målvärde 130/år
Målvärde 1200/år
Målvärde 350/år
Målvärde 2000/år

T 1: Antal tillsyner

0
T 2: Antal rådgivning gällande LSO/LBE

0
Antal rådgivning gällande LBE
T 3:Antal rådgivning gällande sotning

0
0

T 4:Antal rådgivning/remisser serverings tills.

0

Antal rådgivningstillfällen via besök på plats.

0
T 5: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter
Inkomna remisser gällande bygglov.
Inkomna remisser/samråd gällande detaljplaner/planärenden
Inkomna remisser från andra myndigheter.
T 6: Antal inkomna remisser
T 7: Antal sotningsärenden gällande förelägganden/dispensansökningar.

0
0
0
0
0
0

Brandskyddsutbildning
U 1: Antal brandutbildningar
U 2: Antal brandutbildade skolelever
U 3: Antal brandutbildade från landsbygden
U 4: Totalt antal brandutbildade

0
0
0
0

Trafikutbildning
Antal trafikutbildningar

Målvärde 30/år Tas bort
U 5: Antal trafikutbildade skolelever

Målvärde 1200/år

0
0

U 6: Antal trafikutbildade från landsbygden

0

Målvärde 250/år
U 7: Totalt antal trafikutbildade

0

Målvärde 1300/år
Sjukvårdsutbildning
Antal sjukvårdsutbildningar

0

Målvärde 50/år Tas bort
U 8: Antal sjukvårdsutbildade från landsbygden

0

Målvärde 100/år
U 9: Totalt antal sjukvårdsutbildade

0

Målvärde 700/år
Övriga utbildnings/informationstillfällen
Antal övriga utb/informationstillfällen

0

Målvärde 20/år Tas bort
U 10: Antal övriga utbildningar/informerade personer

0

Målvärde 1500/år
Antal informerade nyanlända

0

Tas bort
CIP
U 11: Antal personer CIP grund/fortbildning

0

Målvärde 35 personer/år
U 12: Antal CIP utryckning

0

Målvärde 25/år
Övrigt
Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor)

0

Målvärde 80/år Tas bort
Antal utbildade kommunalanställda

0

Målvärde 1000/år Tas bort
U 13: Totalt antal utbildade/informerade (ej CIP)

Målvärde 5900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Undersökande och lärande
L 1: Antal utökade utredningar/AAR (after action review)

0

Målvärde 8/år
L 2: Antal sakkunnigutlåtanden

0

Målvärde 6/år
Fixartjänst
L 3: Antal hembesök i Vingåker

0

Målvärde 100/år
L 4: Antal hembesök i Katrineholm

0

Målvärde 600/år
L 5: Antal behjälpta

Målvärde 700/år

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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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 arbetet inför budgetläget 2020

Verksamheten informerar om hur arbetet fortlöper med arbetet kring
budget 2020.
Information – samverkan med Rtög

Verksamheten informerar om hur samarbetet med Rtög fungerar.
Information kring VSRs mångfaldsarbete

Verksamheten informerar kring arbetet med mångfaldsarbetet.
Ersättning för utökat stöd vid byggprocesser

Verksamheten informerar kring arbetet med det förslag som inkom från
förtroendevald vid direktionsmöte 2019-10-09.

Beslutsunderlag

_____
Expediering

_________________________________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

