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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 7   Dnr 2020/8:5 
   
 
Ekonomirapport 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Funktionschef för verksamhetsstöd berättar hur ekonomin ser ut.   
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2020-01-01—2020-04-30.   
 
  



Hela VSR

Redovisning

ack

Jan 20 - April 20

Budget 

ack

Jan 20 - April 20

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos Avvikelse, 

prognos/årsbudget

Intäkter 15 375 550 15 391 981 -16 431 46 166 710 46 166 710 0

Personal -9 621 925 -10 210 891 588 966 -30 626 558 -30 626 558 0

Hyra -2 005 546 -1 975 062 -30 484 -5 924 000 -5 924 000 0

Övriga kostnader -2 804 522 -3 204 687 400 165 -9 612 152 -9 612 152 0

SUMMA KOSTNADER -14 431 993 -15 390 640 958 647 -46 162 710 -46 162 710 0

RESULTAT 943 557 1 341 942 216 4 000 4 000 0

Utfall hittills korrigerat för intäkter från KFAB avseende garagebyggnation.

Prognos för helåret = budget

Direktion och ledning

Redovisning

ack

Jan 20 - April 20

Budget 

ack

Jan 20 - April 20

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

INTÄKTER 13 931 787 14 027 296 -95 509 42 073 474 42 073 474 0

Personal -1 685 672 -2 009 641 323 969 -6 027 719 -6 027 719 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -1 408 894 -1 671 747 262 853 -5 014 243 -5 014 243 0

SUMMA KOSTNADER -3 094 566 -3 681 388 586 822 -11 041 962 -11 041 962 0

RESULTAT 10 837 221 10 345 908 491 313 31 031 512 31 031 512 0



Funktion verksamhetsstöd

Redovisning

ack

Jan 20 - April 20

Budget 

ack

Jan 20 - April 20

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 275 546 191 117 84 429 573 236 573 236 0

Personal -336 335 -360 133 23 798 -1 080 186 -1 080 186 0

Hyra -2 005 546 -1 975 062 -30 484 -5 924 000 -5 924 000 0

Övriga kostnader -818 084 -801 351 -16 733 -2 403 575 -2 403 575 0

SUMMA KOSTNADER -3 159 965 -3 136 546 -23 419 -9 407 761 -9 407 761 0

RESULTAT -2 884 419 -2 945 429 61 010 -8 834 525 -8 834 525 0

Funktion räddning

Redovisning

ack

Jan 20 - April 20

Budget 

ack

Jan 20 - April 20

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 307 666 416 750 -109 084 1 250 000 1 250 000 0

Personal -6 838 430 -7 191 268 352 838 -21 569 495 -21 569 495 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -543 656 -658 976 115 320 -1 976 538 -1 976 538 0

SUMMA KOSTNADER -7 382 086 -7 850 244 468 158 -23 546 033 -23 546 033 0

RESULTAT -7 074 420 -7 433 494 359 074 -22 296 033 -22 296 033 0



Funktion förebyggande

Redovisning

ack

Jan 20 - April 20

Budget 

ack

Jan 20 - April 20

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 860 552 756 818 103 734 2 270 000 2 270 000 0

Personal -761 488 -649 849 -111 639 -1 949 158 -1 949 158 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -33 887 -72 613 38 726 -217 796 -217 796 0

SUMMA KOSTNADER -795 375 -722 462 -72 913 -2 166 954 -2 166 954 0

RESULTAT 65 177 34 356 30 821 103 046 103 046 0



Rib totalt

Redovisning

ack

Jan 20 - Mars 20

Budget 

ack

Jan 20 - Mars 20

Intäkter 0 0

Personal -1 607 427 -1 748 388

Hyra 0 0

Övriga kostnader -21 494 -83 119

SUMMA KOSTNADER -1 628 921 -1 831 507

RESULTAT -1 628 921 -1 831 507

Rib Vingåker

Redovisning

ack

Jan 20 - Mars 20

Intäkter

Personal -908 982

Hyra 0

Övriga kostnader -12 438

SUMMA KOSTNADER -921 420

RESULTAT -921 420

Rib Julita

Redovisning

ack

Jan 20 - Mars 20

Intäkter

Personal -258 558

Hyra 0

Övriga kostnader -9 056

SUMMA KOSTNADER -267 614

RESULTAT -267 614



Rib Björkvik

Redovisning

ack

Jan 20 - Mars 20

Intäkter

Personal -244 370

Hyra 0

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -244 370

RESULTAT -244 370

Rib Högsjö

Redovisning

ack

Jan 20 - Mars 20

Intäkter

Personal -195 517

Hyra 0

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -195 517

RESULTAT -195 517
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Dir § 8   Dnr 2020/15:1 
   
 
Handlingsprogram 2021-2023 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår Direktionen att godkänna handlingsprogrammet för 
att skickas ut på remiss till samverkande räddningstjänstorganisationer, 
länsstyrelsen samt medlemskommunerna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån direktionens tolkning av medlemskommunernas uppdrag till VSR har  
verksamheten tagit fram ett förslag till Handlingsprogram. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-2023 
 
_____ 
 
Expediering 
Samverkande räddningstjänstorganisationer, länsstyrelsen samt 
medlemskommunerna. 
 
 
  



 

 
 

Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst  

Direktionens vilja 2021-2023 
 
 
 
   

 

  

Antaget   2020-xx-xx

https://www.google.se/search?biw=1920&bih=972&tbm=isch&q=katrineholm&revid=744337733&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8Q1QIIIQ
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.sfoto.se/sites/default/files/imagecache/gallery/presentation_images/1084/d42315-08_safstaholms_slott.jpg&imgrefurl=http://www.sfoto.se/fotografer/berndt-joel-gunnarsson&h=348&w=524&tbnid=KjVp2WKppVaFEM:&docid=bCqXN8MTio6zgM&ei=fr8CV9WPN8PmswGCjp74Aw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVxvjz2vXLAhVD8ywKHQKHBz8QMwhxKD8wPw
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Bakgrund 
Lag om skydd mot olyckor 
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de 
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot 
olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt 
efterföljande åtgärder. 

Nationella mål 
I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet 
som ska bedrivas enligt lagen: 

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 

• Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt. 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. har kommunen 
skyldighet att upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad 
och organiserad samt risker för olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl 
ska kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser under fred och under 
höjd beredskap beskrivas. 

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.  
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I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument: 
 

Dokument Beskrivning Antas av 
Handlingsprogram Redovisar direktionens vilja och 

tolkning av medlemsuppdraget. 
Direktionen 

Verksamhetsplan  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 

Strategisk 
kompetensförsörjning och 
övningsplan  

Visar hur förbundet utvecklar och 
bibehåller organisationens 
kompetens och förmåga. 

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 information. 

Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets 
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen. 
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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 
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera 
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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 bland 
annat 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, så 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 
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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 
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. 

Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil 
egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom fredstida 
uppgifter, även ansvara för: 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 
stridsmedel 

 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna 
fullföljas. 

Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transporter av 
skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den 
mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan på 
vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser som 
pågår under lång tid. Våra system och rutiner för exempelvis omfattande 
skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende 
tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs 
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till 
räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och 
förmåga att vara en del av regionens civila försvar. 

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

• Samordna 
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• 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 suicidprevention. 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. 

* 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. 
 

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. 

Effektmål 
• Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som 

föranleder  
• Öka verksamhetens effektivitet och kvalitet genom samverkan internt och 

externt  
• Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet 
• Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet 
• Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 

skadebegränsande  
• Vid 100 procent av alla olyckor ska en första enhet vara framme på inom den 

tid som anges i handlingsprogrammets  
• Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst 

enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. 

Medgivanden 
VSR får anpassa beredskapen när omständigheterna så medger*. 
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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 

 
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. Invånarna, 
företagen och organisationerna 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. 

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

Underlätta för den 
enskilde (utbildning/info) Tillsyn 

Likvärdigt skydd,  
men inte lika  

Räddnings- 
insats Undersöka 

Underlätta för 
den enskilde 

Tillsyn Räddnings- 
insats Undersöka 

 

Tätort 

Landsbygd 
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sidan 14–19. Mer information angående VSRs förmåga och bemanning finns i 
verksamhetsplanen. 

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 
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 RIB-
personal 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. 

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 
Händelserapporter 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.  
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Mål 

Enskildas förmåga 
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor 
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare och 
tekniska hjälpmedel så som viktiga appar som används vid räddningsinsats och 
sjukvårdslarm ska öka. 

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 händelserapporteringen 
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 

  



 
HANDLINGSPROGRAM 2021–2023 
- DIREKTIONENS VILJA  

 

13 

 
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 
jämförelse 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 

 
*Se Verksamhetsplanen  

http://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 
 
 
*Se Verksamhetsplanen  

http://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 
 

 
*Se Verksamhetsplanen  

http://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 
 

 
*Se Verksamhetsplanen  

http://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 
 

 
*Se Verksamhetsplanen 

http://www.vsr.nu/
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Revisionsrapport från PwC angående  
Årsredovisning 2019 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår 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 2019. Uppdraget är en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2019. 
 
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 som direktionen 
beslutat om.  
 
Bedömning av granskningen är bland annat att: 
• Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
• Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 

2019 
• 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. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019 
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor 

3 

5 

9 

1 



pwc 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre
dovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 
del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedöm
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings
sed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm
ningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställn ingen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhet
ens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

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

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2019. 

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och 
två inte uppnåtts. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställ
ning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovis
ningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning 
ska lämnas till medlemskommunernas respektive fullmäktige inför behandlingen av års
redovisningen . Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska 
lämna till fullmäktige. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

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

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• 
• 
• 
• 

Kommunallag (KL) 

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbunden och verksamheterna. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevi
sorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 
granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-02-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller. 
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Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksam
het. Informationen lämnas utifrån de olika funktionerna; förebyggande, räddning samt 
administration. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

Förvaltningsberättelsen innehåller kortfattad information om förbundets förväntade ut
veckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av bety
delse för styrningen och uppföljningen av verksamheten. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Ingen samlad bedömning lämnas av om 
god ekonomisk hushållning uppnås. 

Förvaltningsberättelsen saknar en kortfattad utvärdering av förbundets ekonomiska 
ställning . 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjuste
ringar. 

Vi noterar att förvaltningsberättelsen saknar vissa huvudrubriker som enligt rekommen
dation från Rådet för kommunal redovisning ska finnas . Den nya rekommendationen 
ställer även krav på att det av årsredovisningen ska framgå upplysningar om driftbudge
tens och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de mest väsentliga internredovis
ningsprinciperna. Rekommendationen gäller först från och med 2020 varför årsredovis
ningen behöver kompletteras med informationen till kommande år. 

Driftredovisning 

Arsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten . Av driftredovis
ningen framgår att samtliga funktioner förutom direktion och ledning redovisar negativa 
avvikelser i förhållande till budget. Totalt sett redovisas ett överskott om 3,5 mnkr. 
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Investerings redovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredo
visningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet. Av re
dovisningen framgår att investerings utfallet uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budge
terade 2,8 mnkr. De största investeringarna under året avser fastigheter. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2021 innehållande ett antal 
finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono
misk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Arets resultat uppgår till 3,5 
mnkr. 

Arets investeringar har finan
sierats med förbundets egna 
medel och följer den investe
ringsplan som finns. 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 

Målet är uppfyllt. 

Målet är uppfyllt. 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god eko
nomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att tre av sju verksam
hetsmål är uppfyllda, att två mål delvis är uppfyllda samt att två mål inte är uppfyllda. 

Målen för god ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala: 

• 

• 
• 

Grönt: målet är uppnått 

Gult: målet är delvis uppnått 

Rött: målet är ej nått 
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VSR har uppdrag att fortlöpande se över 
och anpassa organisationen så att den 
på bästa sätt stödjer medlemskommuner
nas intentioner för räddningstjänstverk
samhet, säkerställer en långsiktig effektiv 
verksamhet samt möter framtidens krav. 

VSR ska uppfattas som trygghetsskap
ande och därigenom bidra till att med
lemskommunerna är trygga och säkra att 
leva och verka i. Arbetet ska vara olycks
förebygg ande där män, kvinnor, flickor 
och pojkars säkerhet står i centrum. 

Antalet personer som skadas eller om
kommer i olyckor, som föranleder rädd
ningsinsats, ska minska över tid. 

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt
ningar för att utveckla samverkan med 
andra kommuner i syfte att öka verksam
hetens effektivitet och kvalite samt uppnå 
ökad trygghet och säkerhet för medlems
kommunernas invånare. 

Kunskapen och förmågan hos allmän
heten om olycksförebyggande och 
olyckshanteraande åtgärder om olyckor, 
som kan föranleda räddningsinsats, ska 
kontinuerligt öka. 

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

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

Bedömning 

Förbundet bedömer att målet är 
uppnått 

Förbundet bedömer att målet delvis 
är uppnått. 

0 
Förbundet bedömer att målet inte är 
uppnått. 

Förbundet bedömer att målet är 
uppnått. 

Förbundet bedömer att målet är 
uppnått. 

D 
Förbundet bedömer att målet är del
vis uppnått. Utfallet är 99 procent. 

0 
Förbundet bedömer att målet inte är 
uppnått. Resultatet för perioden 
uppgick till 40 procent. 

~ 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 
är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 
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Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyl
lelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av resultaträkningen för förbundet har inga väsentl iga avvikelser note
rats. Förbundet redovisar ett överskott om 3,5 mnkr. Avvikelsen i förhållande till budget 
förklaras främst av att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat. Av förvalt
ningsberättelsen framgår att årets överskott öronmärks för eventuella underskott i sam
band med kommande pensionsberäkningar i enlighet med direktionsbeslut. Vår bedöm
ning är att detta inte överensstämmer med LKBR. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser no
terats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation . Den omfattar erfor
derliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovis
ningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Inga avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna görs. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Bedömningar utifrån revisions
frågor 

Revisionsfråga 

Lämnar årsredovis
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ
ningen? 

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

Finansiella mål 

Verksamhetsmål 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt rättvi
sande? 

Rekommendationer 

Kommentar 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Uppfyllt 

Granskningen föranleder inga rekommendationer. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
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2020-månad-dag 

Uppdrags/edare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av VSR 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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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisionsberättelse för år 2019 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts 
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2019. 

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 före
skrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam
het, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genom
förts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedöm
ning och ansvarsprövning. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas 
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas 
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration. 

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2019 är uppfyllt. Årets resultat 
uppgår till 3 474 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 bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två 
inte uppnåtts. 

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av förbundets 
styrning och uppföljning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2019 (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 13 mars 2020 

~()[/~ 
,~ofJlo~{ 

16tf:l'L-- ?~=-C 
Lars F Eriksson Ingvar Lind 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (nrl) 
De sakkunnigas rappo1ter i olika granskningar (m 2-4) 



Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisorernas redogörelse för år 2019 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

'l 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommu
nallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamhet
en sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskap
erna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Delårsrapport 2019 (Bilaga 2) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets 
delårsrappoti 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 be
dömning av om delårsrappmien 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 be
dömning: 

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. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och 
investeringsredovisningen i delårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisnings
lagstiftningen. Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

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? 
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 pro
gnostiserade helårsresultatet. 



Granskning av förbundets styrning och uppföljning (Bilaga 3) 
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst under året genomfö1i granskningen "Granskning 
av förbundets styrning och uppföljning". Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen 
bedriver verksamheten ändamålsenligt. 

Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor (LSO) 
vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun 
avseende skydd mot olyckor. De nationella målen i LSO anger bland annat att kommuner ska 
säkerställa tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och att räddningstjänst ska planeras 
och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt. 

Utifrån genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver 
verksamheten ändamålsenligt. 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

e Direktionen bidrar aktivt till att förbundet uppfyller de nationella målen. 
e Processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsstäl

lande sätt. Dock har direktionen beslutat att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag 
och handlingsprogram vart fjärde år. 

• Förbundet har en fungerande samverkan med medlemskommunernas förvaltningar. 
e Räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksam

het. 
• Uppföljning av förbundets mål, handlingsprogram tillsynsplaner med mera visar huruvida 

avsedda resultat uppnåtts. 
e Direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig rappo1iering från verksamheten. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

• Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tillsynsar
bete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas för detta arbete då tillsynsarbetet 
är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet. 

• Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom 
RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterligare effektivisera använd
ningen av förbundets resurser. 

• Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamhet ska införas vid 
direktionens sammanträden. 

Bokslut och årsredovisning 2019 (Bilaga 4) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning 
för perioden 2019-01-01- 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionspla
nen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resul
tatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar: 



Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen? 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god eko
nomisk hushållning? 
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 
2019. 

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verk
samhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två inte upp
nåtts . 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Intern kontroll 
Åte1rnpp01iering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssamman
träden 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 informat
ion hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. 

Vårt anslag för 2019 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. 

Katrineholm den 13 mars 2020 

,i~aL 
(a~iofBlo~ Sören Ericsson 

~,:r~ 
Lars F Eriksson Ingvar Lind 
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Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen till 
handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt den internkontrollplan 
som upprättats.   
 
Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag. 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Utredning och lärande av insatser 
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR 
3. Bemanning RiB-organisationen 
4. Remisshantering 
5. Ekonomi 
6. Kvalitetssäkring av instruktörer 
7. Åtgärder gällande GDPR 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst  

 

 

Internkontrollplan för 2020 
 

 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 
       

1)  

Utredning och 

lärande av insatser 

Fungerande rutin för 

uppföljning av insats 

Kontroll mot insatser att 

antagen rutin efterlevs. 

 

Ansvarig för 

kvalitetsgranskning 

av insatsrapporterna 

2 ggr/år Granskning och 

kvalitetskontroll av 

samtliga 

insatsrapporter 

Förbundschef C3=9 

       

2) 

Uppföljning av 

övningsverksamhet 

inom VSR 

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 

Daedalos av samtliga 

genomförda 

övningar 

Förbundschef C3=9 

       

3) 

Bemanning RiB-

organisationen 

Rätt bemanning enligt 

beredskapsschema. 

 

Funktionsansvarig 

Räddning/Chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig kontroll 

av tjänstgöringslistor 

Förbundschef B4=8 

       

4) Remisshantering Ej besvarade remisser 

Antal ej besvarade 

remisser inom angiven 

svarstid för funktion 

förebyggande 

Funktionsansvarig 

Förebyggande 

 

 

2 ggr/år Kontinuerlig logg av 

inkomna/besvarade 

remisser 

Förbundschef  C3=9 
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5) 

Ekonomi 

Fungerande rutiner för 

säkerställande av god 

ekonomisk hushållning 

 

Kontroll att rutiner 

efterlevs och fungerar, 

samt revideras vid behov. 

 

Funktionsansvarig 

Administration. 

2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef  C4=12 

       

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 

att säkerställa att 

lagstiftningen följs. 

Utbilda personal i GDPR, 

samt skapa rutiner som är 

anpassade efter den nya 

lagstiftningen.  

 

Funktionsansvarig 

administration 

2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef  D3=12 

 
Tillägg; frekvensen ovan kompletteras med viss rapportering i del- och årsredovisning. 
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Riskbedömning: Värdering av väsentlighetsgraden och prioritering av kontrollområden 
Framtagna presumtiva riskområden har värderats och prioriterats enligt följande matris. Ju högre totalt värde, desto allvarligare. 

 

Konsekvens  

D- Allvarlig 4 8 12 16 

C- Kännbar 3 6 9 12 

B- Lindrig 2 4 6 8 

A-Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet 1- Osannolik 2- Mindre 
sannolik 

3- Möjlig 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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KONTROLLOMRÅDE 

Utredning och lärande av insatser 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

1) Utredning 
och lärande av 
insatser 

Kontroll mot 
insatser att 
antagen rutin 
efterlevs. 

 

Ansvarig 
för 
kvalitetsgr
anskning 
av 
insatsrapp
orterna 

2 ggr/år Granskning 
och 
kvalitetskontr
oll av samtliga 
insatsrapport
er 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 
Enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778 skall samtliga insatser som klassas som Räddningstjänst 
utredas. Utöver detta finns i VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 ett mål gällande 10st ”utökade 
undersökningar”. 
De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande 
undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor 
som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad 
undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade 
områdena nedan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad 
undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller 
genom att ta hjälp av externa resurser. 

Prioriterade olycksområden  

- Alla dödsolyckor (gäller ej suicid)  
- Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader  
- Bostadsbränder  
- Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljö konsekvenser eller kunnat få stor inverkan/kostnad 

för samhället  
- Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samhällsperspektiv  
- De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid  
- Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera.  

 

Risk och väsentlighet 
Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete samt ett lagkrav enligt  
Lag om skydd mot olyckor 2003:778. Utredningarna och undersökningarna ger ett underlag för att 
finna olyckstrender i samhället som kan ligga till grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet 
enligt VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 är att utföra minst 10 stycken utökade utredningar/år. 
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Kontrollpunkten visar upp både om målet är uppfyllt samt om det är rimligt satt utifrån vår 
larmfrekvens/typ av olyckor.  
 
Kontrollmetod 
Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de 
prioriterade områden som nämns ovan. Därefter kontrolleras med enheten för utredning och 
lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. 

Utfall och Analys 
Rutinen gällande ”Grundläggande undersökning” efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs 
efter samtliga insatser.  

Vad gäller målet gällande 10st utökade utredningar per år måste detta ses över hela året. 

 

Gällande ”utökad undersökning” Första halvåret 2019 – se Bilaga A. 
Gällande ”utökad undersökning” Andra halvåret 2019 – Se Bilaga B 

 

BILAGA A – Halvårskontroll 1, resultat 

BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

Brand i byggnad (Gästhus/förråd) JA 
Brand i byggnad (Villa) JA 
Brand i byggnad (Flerfamiljshus) JA 

 

BILAGA B – Halvårskontroll 2, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 
utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

    
    
    
    
    

 

Första AAR:en avser en brand på Trädgårdsgatan i Valla. Det brinner vid vår framkomst kraftigt och 
det är stor spridningsrisk till både ett garage och en villa som ligger en meter från det gästhus som 
brinner. Vi påbörjar omedelbart med en utvändig släckning samtidigt som vi använder vår 
skärsläckare invändigt för att hålla en begränsningslinje till övriga byggnaden. Därefter så blir 
insatsen att med värmekamera och dimspikar lokalisera glöd och brandhärdar för ytterligare 
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släckning. Insatsen är lyckad och stora värden räddas. Samtidigt och under samma dag så hanterar 
vi även sex trafikolyckor varav fyra av dessa inträffade nästan samtidigt.  

 

Den andra utvärderingen är en brand i Bettna i Flens kommun. Vi (Katrineholm) blir larmade som 
förstärkning till Flen. Även Vrenas ribstation larmas samt insatsledare från Eskilstuna. Branden har 
börjat i ett förråd och spridit sig till ett bostadshus. Det är vid vår framkomst fullt utvecklad brand. 
Insatsen ställer höga krav på metod och teknik vid släckningsarbetet. Även samarbete med andra 
brandstyrkor testas. Insatsen går bra och även från denna utvärderingen kan vi se att 
värmekamera ihop med dimspikar och skärsläckare är ett framgångsrikt koncept. Här måste även 
rökdykning tillämpas då all brand inte går att släcka utifrån. Detta lyckas bra och flera rökdykarpar 
från Katrineholm används under insatsen. 

 

Den tredje AAR:en är en brand i ett flerfamiljshus i Vingåker. Branden börjar i lägenhet på andra 
våningen. Tre stationer larmas Vingåker, Katrineholm och Högsjö. Vingåker gör en bra uppstart av 
insatsen och försöker med livräddande insatser då indikation finns att en person är kvar inne. Man 
börjar även släcka utifrån för att förhindra brandspridning till vinden. Det lyckas bra som en 
fördröjning men branden är väldigt kraftig. Katrineholm kommer till plats och en rökdykarinsats 
startar omgående och personen hittas snabbt och tas ut. Tyvärr så avlider personen i branden. 
Branden i lägenheten släcks men har redan spridit sig till vinden varav arbete med höjdfordon 
påbörjas. Styrkorna använder sig av rökdykning, skärsläckning samt dimspikar. Det blir en 
utdragen insats då konstruktionen är sådan släckningen blir komplicerad och det är ett tungt 
arbete för brandmännen att riva stora delar av taket. Branden släcks till slut och huset får stora 
brand och vattenskador. 

Här vill vi ge en stor eloge till några ungdomar som ser att det brinner och rusar upp i trapphuset 
och bankar på hos en granne som ligger och sover. Han tar sig ut oskadd. 
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Intern kontroll övningstimmar RIB  

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

2) Uppföljning av 
övningsverksamhet 
inom VSR 

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

Funktionsansva
rig 

Räddning 

2 ggr/år  Rapporterin
g i Da av 
samtliga 
genomförda 
övningar 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 

RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. 

Risk och väsentlighet 

VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. Inom VSR finns 
ett kompetensdokument som belyser kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan.  

Kontrollmetod 

Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Core Personal.  

Covid-19  

Med anledning av Covid-19 har övningsverksamheten på RiB ställts in under mars-april vilket kommer ha en påverkan på antalet övningstimmar under 
första halvåret, detta skall justeras under andra halvåret så att man uppnår målet med minst 50 övningstimmar per person/år.  
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Utfall och analys 

Redovisas i tabell nedan. 

 

 

Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall 

Övningstid som saknas kommer att hämtas hem under hösten. 

 

Tidsperiod Station Antal personal Övningstimmar 
enligt plan 

Genomförda 
övningstimmar 

Avvikelser 
+ och -  

1/1  – 30/4 -20 Björkvik 9 150 81 Covid-19 
” Julita 6 100 74 Covid-19 
” Vingåker 13 217 141 Covid-19 
” Högsjö 5 83 73 Covid-19 
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KONTROLLOMRÅDE 

Bemanning RiB-organisationen 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

3) Bemanning 
RiB-
organisationen 

Rätt 
bemanning 
enligt 
beredskaps-
schema. 

 

Funktions-
ansvarig 
Räddning/
Chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig 
kontroll av 
tjänstgörings-
listor 

Förbundschef B4=8 

 

Befintlig rutin 

Vid avvikelser från beredskapsschemat rapporteras detta i ett Exceldokument under funktion 
räddning. RC skall också meddelas vid dessa händelser. 

Kontrollmetod 

Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor.  

Utfall 

Se tabell nedan 

Slutsats 

Ingen avvikelse har påverkat verksamheten eller tredje person på ett negativt sätt. 
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Avvikelser i RIB-beredskap 2020
Västra Sörmlands Räddningstjänst

G:\Funktion räddning\RIB
Datum Station Orsak Starttid Sluttid Tid/tim Avvikelse Bemanning Täckande stn. Per månad

2020-01-02 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 14:00 15:00 1 FIP 0
2020-01-29 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:30 16:30 3 FIP 0
2020-01-31 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 9:00 10:00 1 FIP 0
2020-02-01 241-2000 Annat arbete/VSR 18:00 2:00 8 Bm 1Bm Personal har tagit vik.pass på heltid
2020-02-05 241-2000 Jobb Huvudarbetsgivare 9:00 9:30 0,5 Bm 1Bm
2020-02-05 241-2000 Jobb Huvudarbetsgivare 12:00 13:00 1 Bm 1Bm
2020-02-05 241-2000 Jobb Huvudarbetsgivare 16:00 17:00 1 Bm 1Bm
2020-02-06 241-2900 Sjukdom 8:00 9:00 1 FIP 0 Akut tandläkar tid
2020-02-24 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:30 16:00 2,5 FIP 0
2020-02-25 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:00 16:00 3 FIP 0
2020-02-26 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:30 16:30 3 FIP 0
2020-03-05 241-2600 Sjukdom 6:30 11:30 5 FIP 0
2020-03-07 241-2600 Sjukdom 12:00 17:30 5,5 FIP 0
2020-03-08 241-2600 Sjukdom 4:30 9:00 4,5 FIP 0
2020-04-20 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:00 16:00 3 FIP 0
2020-04-21 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 12:30 16:00 3,5 FIP 0
2020-04-23 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 13:30 15:30 2 FIP 0
2020-04-23 241-2600 Jobb Huvudarbetsgivare 11:30 16:00 4,5 FIP 0
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

4) Remiss- 
hantering 

Ej besvarade 
remisser 

Antal ej 
besvarade 
remisser inom 
angiven 
svarstid för 
funktion 
förebyggande  

 

Funktions-
ansvarig 

Före-
byggande 

 

2 ggr /år Kontinuerlig 
logg av 
inkomna/be-
svarade 
remisser 

Förbundschef C3 = 9 

 

Befintlig rutin 

Inkomna remisser från andra myndigheter läggs upp i Daedalos med slutdatum. 

En del bygglovsremisser besvaras vid de veckovisa besöken direkt i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
datasystem ”Castor” och registreras inte i Daedalos. 

Besöksförbud på byggnadsnämnden i Katrineholm p.g.a. Covid-19 epidemin! VSR har fått låna en 
dator av samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna besvara bygglovsremisser trots 
besöksförbudet. 

Kontrollmetod 

Antal inkomna remisser räknas för den aktuella perioden och kontrolleras sedan att remissen har 
besvarats senast den tid som angetts som slutdatum. 

Utfall 

Av de 26 remisser som registrerade i Daedalos under perioden 1 jan – 11 maj 2020 har Ingen remiss 
besvarats försent.  

Slutsats 

Slutsatsen är att VSR har bra kontroll över inkomna remisser och att befintliga rutiner fungerar bra. 
Lånedatorn från Samhällsbyggnadsförvaltningen gör att rutinerna fungerar ännu bättre. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

5) Ekonomi Fungerande 
rutiner för 
säkerställande av 
god ekonomisk 
hushållning  

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

Funktions-
ansvarig 
administration 

2 ggr/år Löpande 
kontroller 

Förbundschef D3 = 12 

 

Befintlig rutin 

Rutiner finns för samtliga löpande ekonomiuppgifter. Dessa revideras vid behov.  

Kontrollmetod 

Stickprov i redovisningen, utförs av ekonom och administratör. Inkomna fakturor och tillhörande 
rekvisitioner/beställningsunderlag stäms av mot budget för att säkerställa att kostnaden konteras på 
rätt konto och ansvar. Stickprov att rätt underlag finns vid fakturering.  

Utfall 

Två fakturor (intäkter) saknade inskannat underlag, finns dock i pappersform.  

Egenkontroll i övrigt ok. 

Slutsats 

Arbetet fungerar väl och går enligt plan. 
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KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

6) 
Kvalitetssäkring 
av instruktörer 
och utbildnings-
material 

 

Fungerande 
kvalitetssäkring 

Kontroll att 
instruktörer har 
rätt utbildning 
och att 
uppdaterat 
utbildningsmater
ial används.        

Funktionsa
nsvarig 
Utbildning 

 

2 ggr/år Löpande 
kontroller av 
kompetens och 
utbildningsmat
erial 

Förbundschef C2 = 6 

 

Befintlig rutin 

Kvalitetssäkring av instruktörer 
 
Nya instruktörer  
Steg 1. 
Varje instruktör genomgår en grundläggande utbildning och genomgång av utbildningsmaterial. 
Steg 2 
Ny instruktör medverkar på en utbildning som genomförs av utbildningsansvarig 
Steg 3 
Ny instruktör håller en egen utbildning där utbildningsansvarig medverkar för att kunna lämna 
feedback 
Steg 4 
Muntlig uppföljning med ny instruktör med genomgång av utvärdering från deltagare. 
 
Befintliga instruktörer 
Medverkan på hela eller del av utbildning av utbildningsansvarig 1 ggr/år. 

Instruktörsträffar 2 ggr/år. 

Utvärdering från kursdeltagare. 

Uppdatering av utbildningsmaterial 

Praktiskt material som brandgivare, HLR-dockor mm kontrolleras övergripande 1 gång per år under 
sommarperioden. Då sker även en inventering av material för underlag till eventuellt köp av nytt 
material som underlag för budget kommande år. 
Kontinuerligt sker givetvis en löpande översyn under hela året. 
 
Undervisningsmaterial som powerpoint och annat presentationsmaterial är i stor utsträckning 
standardiserat och tillägg kan göras för kunder om så önskas. 
 



INTERN KONTROLL 2020 
 

 
 
 

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

Kontrollmetod 

Instruktörer 

En kompetensutvecklingsplan för extern utbildning är framtagen 2020-02-27. Syftet med planen är 
att det finns systematik i underhåll av instruktörskompetensen. 

Utbildningsmaterial 

Allt material är inventerat och utbildningsförrådet är genomgånget. Det köptes in 8 nya HLR dockor 
vid årsskiftet och VSR har nu en bra uppsättning med dockor till HLR. Dessa går även att koppla till en 
smartphone via en app för att kunna mäta deltagarnas förmåga. 

Utfall 

Utbildning 

Extern utbildning kunde bara genomföras under januari och februari och sedan ställdes all utbildning 
in på grund av Covid -19. Arbetet utifrån den nya kompetensutvecklingsplanen startade men har inte 
kunnat fortsätta. Instruktörer ska upprätthålla sin kompetens genom eget ansvar och genomföra 
webtester.  

HLR rådet kom under maj månad ut med nya riktlinjer kring hur man kan utbilda inom HLR via 
exempelvis videolänk. Detta kräver att kursdeltagaren har en egen docka på plats varvid VSR inte har 
för avsikt att arbeta på det sättet just nu.  

 



INTERN KONTROLL 2020 
 

 
 
 

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

KONTROLLOMRÅDE 

Åtgärder gällande GDPR 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

7) Åtgärder 
gällande GDPR 

 

Fungerande 
rutiner för att 
säkerställa att 
lagstiftningen 
följs. 

Utbilda 
personal i 
GDPR, samt 
skapa rutiner 
som är 
anpassade 
efter den nya 
lagstiftningen. 

 

Funktions-
ansvarig 
verksam-
hetsstöd 

2 ggr/år Löpande 
kontroller 

Förbundschef  D3 = 12 

 

Befintlig rutin 
Arbetet med GDPR är fortfarande under ett uppbyggnadsskede inom VSR. VSR har i dagsläget ett 
gemensamt dataskyddsombud med flertalet sörmländska kommuner. Under året kommer VSR 
tillsammans med Katrineholms kommun att påbörja övergång till e-arkiv tillsammans med 
Sydarkivera som är ett kommunalförbund. Eventuellt kommer Sydarkivera även att ta över rollen 
som dataskyddsombud. Tillsvidare arbetar VSR utifrån de rutiner och riktlinjer som finns framtagna 
av nuvarande dataskyddsombud.  

Kontrollmetod 
Inventera och utvärdera behandling av personuppgifter i Draftit samt kvalitetssäkra arbetet 
tillsammans med VSR:s dataskyddsombud som är organisatoriskt placerad i Flens kommun. Internt 
kommer en kortare utbildning/genomgång att hållas under året med samtlig personal för att 
ytterligare säkra korrekt hantering. 

Utfall 
Inga personuppgiftsincidenter har rapporterats till Datainspektionen eller har uppmärksammats.  

Slutsats 
Arbetet bedrivs på en för verksamheten rimlig nivå. 

 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-05-25 14 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 11   Dnr 2020/ 
   
 
Information från 
medlemssamrådet/budgetförutsättningar 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att ge förbundschef i uppdrag att börja planera budget 
2021 utifrån medlemssamrådets riktlinjer. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Verksamheten berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar inför 2021 och 
övrig information om vad som sas på medlemssamrådet som ägde rum 11 maj.  
 
Förbundschef informerar hur verksamheten inlett ett arbete utifrån nya 
budgetförutsättningarna. 
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 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-05-25 15 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 12   Dnr 2020/ 
 
Förbundschefs-tjänsten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att ….. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Information kring ärendet kommer att delges på mötet. 
 
 
 
  



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-05-25 16 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 13   Dnr 2020/18:1 
   
 
Delegationsärenden 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 
handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsärendena.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2020-02-15—2020-05-13 
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef 
 
 
  



Västra Sörmlands räddningstjänst
2020-05-14

Sida  1  av  3 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2015.00116

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2015.00357

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2015.00331

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2016.00048

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2015.00246

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-17Föreläggande sotning2020-000046

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-17Byte av sotare2015.00035

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-18Byte av sotare2015.00295

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-18Byte av sotare2015.00247

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-18Byte av sotare2015.00063

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-19Byte av sotare2015.00055

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-19Byte av sotare2015.01000

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-19Byte av sotare2015.00316

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-20Byte av sotare2015.00307

TillstyrkerRemissvar OT2020-02-20Offentlig tillställning2020-000049

BeviljarTillståndsbeslut2020-02-21Tillståndshantering Brfv2019-000012

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-02-21Byte av sotare2015.00284

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-02Byte av sotare2016.00071

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-25Föreläggande sotning2020-000053

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-25Föreläggande sotning2020-000052

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-25Föreläggande sotning2020-000051

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-25Föreläggande sotning2020-000054

AnmärkningSotarföreläggande2020-02-25Föreläggande sotning2020-000055

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-02Byte av sotare2015.00104

TillstyrkerRemissvar OT2020-03-02Offentlig tillställning2020-000059

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000068

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000066

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-04Byte av sotare2015.00129

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000061

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000060

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000065

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000067

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-04Byte av sotare2015.00328

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000062

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000064

AvstyrkerUtlåtande BSD2020-03-04Bygglovsremiss2020-000069

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-04Föreläggande sotning2020-000063

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-05Byte av sotare2015.00315

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-03-05Bygglovsremiss2020-000070

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-06Byte av sotare2015.00235

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-06Byte av sotare2015.00296

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-10Föreläggande sotning2020-000073



Västra Sörmlands räddningstjänst
2020-05-14

Sida  2  av  3 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-10Byte av sotare2015.00134

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-11Föreläggande sotning2020-000082

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-11Föreläggande sotning2020-000081

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-11Föreläggande sotning2020-000083

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-11Föreläggande sotning2020-000080

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000086

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000089

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000090

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000085

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000088

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000087

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-12Föreläggande sotning2020-000084

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-13Föreläggande sotning2020-000092

TillstyrkerRemissvar DP Granskning2020-03-13Remiss Detaljplan2020-000093

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-14Byte av sotare2015.00059

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-03-18Bygglovsremiss2020-000095

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-18Föreläggande sotning2020-000097

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-18Föreläggande sotning2020-000096

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-19Byte av sotare2015.00086

TillstyrkerRemissvar OT2020-03-19Offentlig tillställning2020-000098

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-03-20Bygglovsremiss2019-000063

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-03-23Byte av sotare2016.00450

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-03-24Bygglovsremiss2020-000069

BeviljarBeslut sotning av annan2020-03-24Byte av sotare2017.00251

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-25Föreläggande sotning2020-000102

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-25Föreläggande sotning2020-000100

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-25Föreläggande sotning2020-000101

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-25Föreläggande sotning2020-000099

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-25Föreläggande sotning2020-000103

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-26Föreläggande sotning2020-000105

AnmärkningSotarföreläggande2020-03-26Föreläggande sotning2020-000104

ÄndrarOMPRÖVNING BESLUT2020-04-01Automatlarmsavtal2020-000012

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-01Föreläggande sotning2020-000107

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-01Föreläggande sotning2020-000109

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-01Föreläggande sotning2020-000110

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-01Föreläggande sotning2020-000108

BeviljarTillståndsbeslut2020-04-02Tillståndshantering Brfv2019-000452

AvstyrkerUtlåtande BSD2020-04-06Bygglovsremiss2020-000113

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000118

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000114

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000119

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000116



Västra Sörmlands räddningstjänst
2020-05-14

Sida  3  av  3 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000117

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-08Föreläggande sotning2020-000115

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-04-09Bygglovsremiss2020-000113

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-09Föreläggande sotning2020-000120

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-04-14Bygglovsremiss2020-000048

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-04-15Bygglovsremiss2020-000121

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-15Föreläggande sotning2020-000122

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-04-16Bygglovsremiss2020-000057

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-04-16Bygglovsremiss2020-000050

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-16Föreläggande sotning2020-000124

AnmärkningSotarföreläggande2020-04-16Föreläggande sotning2020-000123

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-04-22Byte av sotare2015.00140

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-04-27Byte av sotare2015.00095

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000134

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000132

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000130

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000135

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000136

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000133

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000129

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-08Föreläggande sotning2020-000131

  105 st



Delegationsbeslut fattade av förbundschef 
 
Övriga avtal  

 
2020-02-06 Personuppgiftsbiträdesavtal – Origo Group Sverige AB  

 

 

Delegationsbeslut fattade av räddningschef 
Anställningar, uppsägningar och tjänstledigheter 
 

Anställningsavtal: 

1 timvik   heltid, Katrineholm 
3 sommarvik  heltid, Katrineholm 

 

Uppsägningar på egen begäran: 

1 brandingenjör 
1 förbundsdirektör 
1 Samordnare och utbildare/säkerhetschef 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-05-25 17 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 14   Dnr 2020/ 

 

Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
Information om personalläget i organisationen 
Verksamheten informerar om personalläget i organisationen. 
 
Information om genomförd pulsundersökning 
Verksamheten informerar om resultatet i en pulsundersökning som gjorts. 
 
Information om måluppfyllelse 
Verksamheten redovisar måluppfyllelse.  
 
Information om ersättning vid justering av protokoll 
Ordföranden berättar att vi följer Vingåkers kommuns reglemente för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och vilken ersättning man får när 
man justerar protokoll.  
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