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Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionen – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 7 oktober kl 17.30-20.00 

OBS! P g a Covid -19 så kallar vi denna gång bara ordinarie ledamöter. 
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Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Budget 2021 
2. Delårsrapport 2020 
3. Revisionsrapport – Granskning informationssäkerhet 
4. Handlingsprogram 2021-2023  
5. Delegationsärenden 
6. Övriga frågor 

 
Informationsärenden 

7. Information från verksamheten:     
• Information om personalläget i organisationen 
• Information om Covid -19 

 
 
 

Välkomna! 
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 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-10-07 23 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 18   Dnr 2020/ 
   
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 19   Dnr 2020/ 
   
 
Val av justerare 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen utser Tommy Björkdal (M) att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. Justeringen sker………… på räddningstjänsten i 
Katrineholm. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 20   Dnr 2020/39:1 
   
 
Budget 2021 
 
Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta budgetförslaget och lämna det 

vidare till medlemskommunerna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2020 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från 
medlemskommunerna om budgetförutsättningarna inför 2021. 
Nu har verksamheten tagit fram ett förslag till budget 2021. 
 
  
Beslutsunderlag 
Budget VSR 2021.  
 
_____ 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 

  



Budgetförslag VSR 2021, plan 2022-2023 
 

Ansvar 
Årsbudget 
2020  Förslag 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Direktion och ledning 31 032 tkr 31 191 tkr 31 191 tkr 31 191 tkr 
Funktion administration -8 835 tkr -7 785 tkr -7 785 tkr -7 785 tkr 
Funktion räddning -22 296 tkr -22 750 tkr -22 750 tkr -22 750 tkr 
Funktion förebyggande 103 tkr -652 tkr -652 tkr -652 tkr 
Resultat 4 tkr 4 tkr 4 tkr 4 tkr 

     
          
Summa intäkter 46 167 tkr 44 996 tkr 44 996 tkr 44 996 tkr 
Summa kostnader -46 163 tkr -44 992 tkr -44 992 tkr -44 992 tkr 
Resultat 4 tkr 4 tkr 4 tkr 4 tkr 

     
          
Investeringar Enligt plan -6 070 tkr -1 200 tkr -2 350 tkr 
Avskrivningar   2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 
Förändring rörelsekapital  -3 370 tkr 1 500 tkr 350 tkr 

     
     
Fördelning kommunbidrag 2019-11-01       

Katrineholm, antal invånare 
34 737 

personer 32 197 tkr 32 197 tkr 32 197 tkr 
Vingåker, antal invånare 9 124 personer 8 457 tkr 8 457 tkr 8 457 tkr 

 43 861 40 653 tkr 40 653 tkr 40 653 tkr 
 

 

Extern utbildning har flyttats till funktion administration från funktion förebyggande. 

Funktion förebyggande, minskat budget för intäkter (tillsyner). 

Minskat budget för pensionskostnader totalt. 

Gjort indexuppräkningar på kostnader och intäkter där det är aktuellt. 

I övrigt samma fördelning som 2020. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 21   Dnr 2020/35:1 
 
 
Delårsrapport 2020 
 
Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta delårsrapporten och lämna den 

vidare till medlemskommunerna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 
2020 t o m augusti 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020.  
 
_____ 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 

 
 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2020  
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VSR under årets första åtta månader
 

Den 10 mars 2020 bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av 

coronaviruset, Covid-19, är mycket hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses 

upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett 

vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av coronaviruset, införde 

VSR ett stort antal åtgärder inom förbundet. Syftet med detta var att få en kontrollerad och 

långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de 

förbyggande målen för perioden. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga 

under perioden. 

Medlemskommunerna har upprättat ett nytt uppdrag till förbundet. Utifrån uppdraget har 

direktionen formulerat sin vilja i ett nytt handlingsprogram. Handlingsprogrammet är ute på 

remissrunda och kommer att antas av direktionen och medlemskommunernas fullmäktige under 

hösten. 

Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland 

(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. 

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 

ramarna inför 2021. Något som föranlett ett påbörjat arbete där verksamheten tillsammans med 

politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för 

att kunna presentera en budget i balans inför 2021. Arbetet fortskrider under senare delen av 

2020.     

Förbundschef Anette Lundin har valt att avsluta sin anställning på VSR. Mattias Gårdholt är tf 

förbundschef. 

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott 

samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!  

 

 

  

                                         

Mattias Gårdholt                        Håkan Persson 

Tf. Förbundschef                        Ordförande Direktionen 



 

 

 

 

4 

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

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
År 2020 kan hittills sammanfattas med ett ord, Covid – 19, som påverkat resultatet för Västra 

Sörmlands Räddningstjänst såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Mindre arbetad tid på 

grund av förändringar i verksamheten leder till lägre personalkostnader, men även lägre intäkter 

och lägre måluppfyllelse. Förhoppningsvis kommer årets sista månader att innehålla mer av 

utbildningar och normal verksamhet, till exempel fler utförda tillsyner. Prognos för året är att 

de finansiella målen uppnås medan verksamhetsmålen inte kommer att uppnås till fullo. 

Uppföljning av medlemskommunernas mål 
 

     
 

Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 

 

  

 

Ekonomiska mål 

 

Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt årligt 

resultat. 

Målet uppnått. 

 

Reinvesteringar ska ske med 

förbundets egna medel. 

Utvärdering sker vid årets slut.  

 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett positivt resultat efter årets första åtta månader, 

därmed anses målet uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Verksamhetsmål 

Målen gäller från 1 januari 2020 till och med 2023. Utifrån dessa har Direktionen formulerat 

sin vilja, vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av 

medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning. 

 

1. Verksamhetsmål  Status 

1. Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.  

 

Åtgärder  

Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 

invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta 

utifrån VSRs förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande 

åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, bemanning, utrustning samt 

fordon.  

 

 

VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera 

pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.  

 

            
OBS! 2020 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2020.                 Antal avvikelser 2020 var noll. 
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2. Verksamhetsmål  Status 

Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet. 

 

 

 

 

Åtgärder  

VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök.  

 

VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock 

har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar via webben. Under hösten återupptas 

det förebyggande arbetet. Detta kommer att innebära en bättre måluppfyllelse vid årets slut. 

Dock kommer förmodligen målet inte kunna uppfyllas.  

Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet 

för perioden.  

Detta arbete redovisas i följande tabeller: 

                                                                                                                      
OBS! Målvärdet avser hela 2020, utfall avser 1 jan till 31 aug. 
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3. Verksamhetsmål  Status 

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 

räddningsinsats. 

 

 

Åtgärder  

VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 

brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 

välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 

räddningsinsatser. 

 

 

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 

att nå måluppfyllnad.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på 

grund av Covid-19. Under hösten återupptas det förebyggande arbetet. Detta kommer att 

innebära en bättre måluppfyllelse vid årets slut. Dock kommer förmodligen målet inte kunna 

uppfyllas.  

Redovisning sker i följande tabeller:

 

          
          Målvärdet avser hela 2020, utfall avser 1 jan till 31 aug.  
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4. Verksamhetsmål  Status 

Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.  

 

Åtgärder  

VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra 

Götaland. 

 

 

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta 

samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och 

säkerhet för medlemskommunernas invånare. VSR ingår också i ett samarbete mellan 

Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län.  Syftet är att ha en struktur för 

samverkan mellan länen vid stora händelser.
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

 

5. Verksamhetsmål  Status 

Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 

skadebegränsande åtgärder. 

 

 

Åtgärder  

VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 

brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har minskat, det gäller både 

brand- och sjukvårdsutbildningar. Anledningen till detta är Covid-19. Under hösten återupptas 

det förebyggande arbetet. Detta kommer att innebära en bättre måluppfyllelse vid årets slut. 

Dock kommer förmodligen målet inte kunna uppfyllas.  

 Redovisning sker i följande två tabeller: 

      
OBS! 2020 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2020. 
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6. Verksamhetsmål  Status 

Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som 

anges i handlingsprogrammets förmågekarta. 

 

 

Åtgärder  

VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 

befintliga avtal med andra räddningstjänster. 

 

 

Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. 

Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på 

brandbilarna.  

Resultatet för perioden blev 100 %.   

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell: 

 
                                         OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2020 (0 st.) 
                                         Resultatet för 2020 är noll. 
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7. Verksamhetsmål  Status 

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 

LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 

 

Åtgärder  

Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.  

 

Periodens resultat blev 35 %. Vilket vi anser är lite lågt, en åtgärd blir att påminna personalen 

om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i 

händelserapporterna. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande 

tabell: 
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Funktion förebyggande 
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan 

ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!  

Tillsyn och tillstånd 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Den pågående pandemin har gjort att tillsynsverksamheten legat nere från mars månad. 

En brandingenjör har valt säga upp sin anställning på VSR. Två tillsynsförrättare (brandmän 

med 80/20 tjänster) har varit funktionen behjälpliga med tillsyner, men har inte kunnat utnyttjas 

i den utsträckning som skulle ha behövts på grund av rådande omständigheter. 

Utöver lagen om skydd mot olyckor LSO/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 12 

remisser från andra myndigheter. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers- och 

Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, 

serveringstillstånd med mera. Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid 

ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat tre 

sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid 

olika typer av bränder. VSR har besvarat två förfrågningar om sakkunnigutlåtande från 

polismyndigheten.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Utfallet ligger under planerat utfall för januari – augusti.  

VSR, Funktion förebyggande, har anställt en byggnadsingenjör som börjar sin tjänst 31/8-2020. 

Under hösten kommer byggnadsingenjören att genomföra MSBs utbildning Tillsyn A 

tillsammans med två brandmän som har 80/20 tjänster. Funktionen har tittat på om det skulle 

vara intressant med att köpa in en applikation för digitalisering av tillsynsdokumentationen i 

mobiltelefoner eller läsplattor. Funktionen tror att det kommer att underlätta dokumentationen 

under och efter tillsynen och som leder till kortare handläggningstider för tillsynsförrättarna. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen presenteras i tabellform.  Glädjande är att sotningsförelägganden fortsätter att 

minska, förra året var siffran 172, vid augusti månads utgång i år är den siffran 99 stycken. Att 

det råder högtryck på byggnationer ger ett tydligt avtryck på antal bygglovsremisser, som 

utvecklingen är just nu så ser VSR ingen nedgång i bygglovsärendena under den närmaste tiden. 

Flera stora och små evenemang har ställts in på grund av pandemin. Det märks bland annat på 

antal remisser från polisen gällande allmän sammankomst och offentlig tillställning.     

Utöver nedan presenterade nyckeltal har funktionen utfört: 104 stycken rådgivningar gällande 

LSO/LBE, 62 stycken samråd, 54 stycken rådgivningar om sotning, hanterat 62 stycken 

automatlarmsärenden och tecknat 5 stycken nya automatlarmsavtal.  

 

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/

helår 

Seveso tillsyn 0 0  0  

 

100 
LSO tillsyn 14 1  15 

LBE tillsyn 0 1  1 

Samplanerad tillsyn 0 0  0 

Annan tillsyn 1 1  2 

Tillstånd Explosiv 1 1  2  

Tillstånd Brandfarlig 8 0  8  

Brfv./Explv. Övrigt 3 0  3  

Sakkunnigutlåtande 2 0  2 6 

Remiss 

Serveringstillstånd 

3 1  4 20 

Remiss Trafikverket 0 0  0  

2 Remiss MSB 0 0  0 

Remiss Länsstyrelsen 0 0  0 

Remiss övrigt   7 7  

Remiss Detaljplan 1 0  1  

20 Övriga Planärenden 0 0  0 

Remiss Offentlig 

tillställning 

2 1  3  

Föreläggande Sotning 50 49  99  

500 Byte av Sotare 0 1  1 

Bygglovsremiss 22 5  27 40 

Remiss Allmän 

sammankomst 

0 0  0  

Summa ärenden: 106 61 7 174 688 
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Extern utbildning/information 

 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Året började bra med stor efterfrågan på utbildningar från kommunerna och privata aktörer. 

Under januari och februari utbildades 182 personer. Sedan kom en omfattande pandemi att sätta 

stopp för all utbildning under våren och har fortsatt efter sommaren. Vi har nu börjat att utbilda 

så smått igen, men med restriktioner för att följa VSRs och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Vi vet att det finns ett stort behov av utbildningar i förbundets verksamhetsområde. Funktionens 

organisation är väl förberedda och redo att börja utbilda omgående om det blir lättnader i 

restriktionerna. VSR följer utvecklingen av pandemin och kommer även under hösten att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt VSRs egna regler och rutiner för att kunna 

bedriva en bra och säker utbildningsverksamhet.       
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Nyckeltal 

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen 

och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och som kvalitetssäkring.  

 

Nyckeltal  Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug  
Jan-
aug 
2020 

 
Jan- 
aug 
2019 

 
Brandskyddsutbildningar  

          

Antal brandutbildningar 5 8 0 0 1 5 0 2 21 86 
Antal brandutbildade skolelever 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1 204 
Äldre över 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal brandutbildade från 
landsbygden 

 
22 

 
33 

 
0 

 
0 

 
4 

 
49 

 
0 

 
12 

 
120 

 
744 

Totalt antal brandutbildade 134 105 0 0 20 99 0 83 441 2 458 

 
Trafikutbildningar  

          

Antal Trafikutbildningar 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
Antal trafikutbildade elever 0 0 0 0 400 0 0 0 400 850 
Äldre över 65 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal trafikutbildade från 
landsbygden 

0 0 0 0 121 0 0 0 121 267 

Totalt antal trafikutbildade 0 0 0 0 400 0 0 0 400 850 

 
Sjukvårdsutbildningar  

          

Antal sjukvårdsutbildningar 5 9 0 0 0 0 0 0 14 62 
Antal sjukvårdsutbildade elever 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Antal sjukvårdsutbildade över 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Antal sjukvårdsutbildade, 
landsbygden 

 
6 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
19 

 
321 

Totalt sjukvårdsutbildade 48 69 0 0 0 0 0 0 117 970 

Övrig 
utbildning/information  

          

Antal övriga 
utb/informationstillfällen 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

Antal övriga utb/informerade 
personer 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
952 

Antal informerade nyanlända 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 
Övrig utbildning           
Antal utbildningar till 
kommunala verksamheter 

 
7 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
17 

 
44 

Antal utbildade 
kommunanställda (ej skolutb) 

 
130 

 
118 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
248 

 
596 

Totalt antal 
utbildade/informerade 

 
182 

 
174 

 
0 

 
0 

 
420 

 
99 

 
0 

 
83 

 
958 

 
5 403 
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Funktion räddning 
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

En ny FIP-bil till Vingåker är beställd. Bilen skulle ha levererats under våren men på grund av 

rådande omständigheter har bilen blivit försenad. Bilen kommer att vara utrustad med en 

skärsläckare. Att bekämpa brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och 

krav har ställts på att den gamla metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder 

som erbjuder en god arbetsmiljö för insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt 

brandgaser och bromsar upp brandförloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i 

byggnaden. Bilen kommer att tas i drift under hösten.  

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt andra år. Detta samarbete har 

ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för 

medlemskommunernas invånare.  

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 

lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP 

har larmats ut vid 20 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 23 larm till 22.  

Suicidlarmen var 12 stycken vilket var samma under samma period förra året. Trafikolyckorna 

fortsätter att ligga på en hög nivå, 73 larm jämfört med 92 larm under samma period föregående 

år. Larm om brand i byggnad 38 jämfört med 37 motsvarande period förra året. Brand ej i 

byggnad 34 jämfört med 39 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och brand i 

byggnad har minskat något eller ligger på likvärdig nivå under perioden. Vi anser dock att dessa 

olyckor är på en för hög nivå och därför fortsätter VSR att prioritera dessa områden när det 

gäller det förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar 

och hembesök. 

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal i 

Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar 

dessa i internkontrollen. VSR har genomfört nödvändiga rekryteringar av RiB-personal under 

våren. 

Övningstid 1/1–31/8 2020 Antal övade timmar 
Heltidsstyrkan 1 297 (1 099) 
RiB 973 (1 768) 
Summa 2 270 (2 867) 
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Station Larm jan-aug 2020 Larm där stationen varit delaktig  Larm jan-aug 2019 
Katrineholm 321 384 312 
Vingåker 59 79 76 
Julita 16 21 20 
Björkvik 16 16 13 
Högsjö 14 49 12 
Summa 426  433 

Nyckeltal  
Funktion Räddning 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-
aug 

 
2020 

 

Jan- 
aug 

 
2019 

 
Antal larm 

 
46 

 
60 

 
44 

 
54 

 
42 

 
73 

 
39 

 
68 

 
426 

 
433 

Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

  0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

10 

 
 

12 

Antal insatser där någon 
försökt hjälpa den/de 
drabbade innan 
räddningstjänsten anlänt 
larmadress. 

 
 
3 

60% 

 
 
3 

23% 

 
 
1 

 25% 

 
 
4 

50% 

 
 
2 

22% 

 
 
3 

25% 

 
 
1 

25% 

 
 
7 

54% 

 
 

24 
35% 

 
 

23 
36% 

Antal insatser som klassas 
räddningstjänst 

 
5 

 
13 

 
4 

 
8 

 
9 

 
12 

 
4 

 
13 

 
68 

 
64 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter insats 

 
1 

 
5 

 
1 

 
3 

 
7 

 
2 

 
2 

 
4 

 
25 

 
22 

 Antal personer som 
omkommer i olyckor som 
klassas som räddningstjänst 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
2 

Antal personer som 
omhändertages på plats i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
3 

Antal personer som av 
transporteras i ambulans i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

 
 
3 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

16 

 
 

16 

Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 

 
79 

 
11 

 
228 

 
86 

 
116 

 
202 

 
175 

 
202 

 
1099 

 
1 099 

Antal övningstimmar för RiB 
personal (Deltidspersonal) 

 
103 

 
54 

 
482 

 
516 

 
199 

 
118 

 
148 

 
148 

 
1768 

 
1 768 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
1 

 
15 

 Tid (min) från larm till 
insatsstyrkan anlänt till 
larmadress vid insatser som 
klassas som 
räddningsinsats 

 
 

7,1 

 
 
8 

 
 

9,8 

 
 

6,3 

 
 

6,2 

 
 

8,3 

 
 

9,6 

 
 

9,2 

 
 

8,1 

 
 

9,9 



 

 

 

 

18 

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

 

Intressanta räddningsinsatser 

2020-05-01 Brand i byggnad. Larm inkommer ca klockan 01:00 om brand i flerfamiljshus. Det 

ska enligt uppgift brinna med öppna lågor samt eventuellt vara en person kvar inne lägenheten. 

Det är ett tvåvånings flerfamiljshus med två bebodda lägenheter och två som står tomma. 

Lägenheten som brinner är en 1: a på ca 35 kvadratmeter. Tre stationer larmas, Katrineholm, 

Vingåker samt Högsjö. Totalt så är det 14 brandmän och befäl på plats. Insatsen leds av ett yttre 

befäl från Katrineholm. Förbipasserande ungdomar larmade 112 samt uppmärksammade 

personen i den andra lägenheten att det brann i fastigheten. Personen kunde ta sig ur fastigheten 

på ett säkert vis. Tyvärr omkom den andra personen som befann sig i den lägenhet som branden 

startade i.  

                                                                   

 

2020-06-15. Drunkningstillbud Duveholmsbadet. En badgäst upptäckte en person under vattnet 

och tog upp personen på bryggan. HLR hade påbörjats av vuxna personer som var på platsen. 

VSR och ambulansen tog över sjukvården av den drabbade och förberedde mottagande av 

ambulanshelikopter. 
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Funktion verksamhetsstöd 
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Som de flesta verksamheter har även funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående 

pandemin. Vissa arbetsuppgifter har blivit färre, exempelvis planering och fakturering av 

utbildningar då dessa inte genomförts. Många saker har skjutits framåt, till exempel arbete med 

budget 2021 och lönerevision för 2020, vilket innebär att årets sista månader förväntas bli 

intensiva.  

Även Fixar-tjänsten har haft betydligt färre besök under våren och han har bara gjort absolut 

nödvändiga besök, som till exempel byte av lysrör i badrum. Vi har inte behövt säga ifrån till 

så stort antal utan färre personer har hört av sig, vilket är helt i linje med de rekommendationer 

som myndigheterna tagit fram då det vanligtvis är personer över 70 år som nyttjar tjänsten. 

Fixar-tjänsten har istället till viss del gjort sådant som service-gruppen annars brukar göra, som 

till exempel att leverera material till ytterstationerna.  

Service-gruppen gjorde på VSRs initiativ ett uppehåll i sin verksamhet på brandstationen från 

mars och till och med semesterns slut men är tillbaka sedan mitten av augusti. Uppehållet var 

framför allt för att minska antalet människor på plats för att på sätt minska risken för smitta, 

men även för att de arbetsuppgifter som normalt sett utförs av deltagarna till stor del försvann 

då alla utbildningar stoppades.  Förhoppningsvis kommer utbildningarna att komma igång 

under hösten och då finns det mer uppgifter för resurs-gruppen att utföra.  

 

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR 
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra hittills och nu väntar en intensiv period. 

Budgetförutsättningarna för 2021 innebär en minskning av medlemsbidraget från 

medlemskommunerna vilket gör arbetet med att presentera en budget i balans till en utmaning. 

Målet är att budget 2021 ska beslutas av direktionen i oktober. Dock kan det skjutas till 

december då det rådande läget gör att allt ligger månader efter i planeringen. Det råder även 

viss osäkerhet kring hur årets löneökningar ska hanteras samt vilken påverkan det kommer att 

få på såväl årets utfall samt budget 2021.  

Utbildningarna börjar starta upp igen. Funktion verksamhetsstöd kommer under hösten att ta 

över allt rörande utbildning som tidigare legat under funktion förebyggande. Den tidigare 

utbildningssamordnaren har slutat sin tjänst och ersätts inte i form av nyanställning, utan det 

praktiska arbetet kommer istället att utföras av brandmän som en del i sina ordinarie tjänster. 

En brandman kommer att arbeta femtio procent på dagtid med utbildning. Det administrativa 

arbetet som tidigare utfördes av utbildningssamordnaren läggs på funktion verksamhetsstöd, 

vilket känns som en logisk och bra lösning. Överlämning kommer att ske successivt under 

hösten.  

Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2020 och följs upp i internkontrollen för 2020. 

Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 

Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 

Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så 

att det blir rätt framöver.  

Fixar-tjänstens besök har på grund av rådande 

omständigheter såklart varit färre än tidigare 

år. Sedan augusti har han ökat antalet 

hembesök, med social distans och god 

handhygien såklart. Det är administratör som 

bokar in besöken och hon får använda sitt goda 

omdöme och avgöra om besöket är nödvändigt 

och/eller lämpligt, vilket såklart är svårt 

ibland. Hittills har det fungerat väl och 

människor är överlag förstående för ett 

eventuellt nej. Informationsträffar kommer 

dock inte att genomföras under året på grund 

av Covid-19 och risken för smitta.                       Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.  

                                                                                                         

Fixar-tjänsten jan – aug 2020 Vingåker  
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 27 (50) 179 (277) 
Informationsträffar 0 (1) 0 (2) 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
Ekonomisk redovisning per 2020-08-31  

Resultatet för januari till och med augusti 2020 uppgår till +4 278 tkr. Personalkostnader står 

för nästan hela överskottet, totalt 4 153 tkr. Kostnader för pensioner är vid senaste prognosen 

från KPA långt lägre än budgeterat, resultatet visar nästan 2 000 tkr plus för pensioner. 

Personal som slutat har inte ersatts fullt ut då förbundet inför 2021 måste minska sin budget på 

grund av ett minskat medlemsbidrag. Årets löneökningar har heller inte fördelats då samtliga 

förhandlingar skjutits fram till oktober, vilket påverkar utfall hittills positivt då budgeten 

innehåller medel för löneökningar. Covid – 19 har även påverkat behovet av personal, främst 

då inga utbildningar genomförts som annars kräver handledare.  

Intäkter visar minus 214 tkr vilket framförallt beror på att i stort sett inga utbildningar har 

kunnat genomföras under 2020 samt att utförda tillsyner varit färre än planerat, båda beroende 

på Covid – 19.  

Prognos 2020 

Periodens resultat + 4 278 tkr beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre än 

budgeterat samt att personal som slutat inte ersatts. Inför 2021 kommer budget för pensioner 

att sänkas för att undvika stora överskott framöver. Den senaste prognosen visar på låga 

kostnader för pensioner 2020-2021, för att sedan öka något till 2022. Prognosen som KPA gör 

påverkas av SKRs konjunktur-prognos samt förväntade lönenivåer inom kommuner och 

regioner. Dessa prognoser är osäkra och kan komma att justeras under 2021 beroende på hur 

pandemin utvecklas.   

Behov av extra personal för genomförande av utbildningar har varit lägre än normalt i och med 

att i stort sett alla utbildningar ställts in mellan mars och augusti. Å andra sidan följer lägre 

intäkter av samma anledning. Prognosen är att intäkter för utbildningar kommer att bli ett minus 

på -1 000 tkr för helåret. Även intäkter för tillsyner och tillstånd kommer att hamna lägre än 

budget, prognosen är -200 tkr. 

VSR räknar med att årets löneökningar kommer att vara klara innan årets slut samt att det då 

kommer att betalas ut retroaktivt. Prognosen för helåret avseende personalkostnader är dock 

väldigt osäker, bland annat då osäkerheten är stor kring om, och i så fall hur hög, löneökningen 

blir för 2020. 

Prognos för hela VSR för 2020 är ett överskott om + 1 000 tkr totalt, dock med stor osäkerhet 

på grund av det rådande samhällsläget. 

Prognos för verksamhetsmålen är att mål 2, 3 och 5 inte kommer att uppnås på grund av den 

rådande situationen. VSR har inte genomfört utbildningar i framförallt skolorna i den 
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omfattning som normalt görs, det kommer heller inte kunna tas ifatt under hösten utan vissa 

årskurser kommer inte att få de planerade utbildningarna. Då måluppfyllelsen för dessa tre mål 

till stor del avgörs via mätning av antal utbildade samt antal genomförda tillsyner, är prognosen 

att dessa mål inte kommer att uppfyllas till årets slut.   

Balanskravsresultat 
VSR uppfyller balanskravet i och med att periodens justerade resultat ger ett positivt resultat 

om 4 278 tkr. Prognos för helåret är + 1 000 tkr. 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 278 tkr 

Samtliga realisationsvinster 0 

Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet 0 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 

Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 278 tkr 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 4 278 tkr 

I anspråkstagande av öronmärkta projektmedel 0 

Justerat resultat 4 278 tkr 
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Väsentliga personalförhållanden 
Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VRSs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 

utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds 

anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomförts på samtliga stationer. VSR har 

genomfört en medarbetarundersökning i form av pulsmätningar för medarbetare. Syftet är att 

underlätta ett förbättringsarbete, där viktiga områden som behöver bättring identifieras. 

Mångfaldsarbete 

VSR är medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar för en jämställd 

räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga och 

välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. Nya brandstationen ger större 

möjligheter till en mer jämställd arbetsplats.    

Kompetensutveckling 

En person har genomfört Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) VD-utbildning. Sex 

personer har genomfört MSBs utbildning GRiB (Grundutbildning för räddningspersonal i 

beredskap).  

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3–5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I rehab-

iliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 

sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 

arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller 

vid de enskilda stationerna. 

 
Sjukfrånvaro Heltid RiB 

<29 år dagar, % 0 (0) 
0 (0) 

 

0 (0) 
0 (0) 

30–49 år dagar, % 59 (36) 
1,47 (0,9) 

 

10 (7) 
0,9 (0,6) 

50 <dagar, % 52 (54) 
3,7 (4,5) 

 

10 (30) 
1,6 (5,0) 

Totalt dagar, % 111 (90) 
1,87 (1,5) 

 

20 (37) 
1,0 (1,9) 

 

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 

könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 
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Pensionsförpliktelse

 

Pensionskostnader   2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

Pensionsutbetalningar 414  1 469 1 053 1 275 

Avgiftsbestämd ÅP 624 990 654 923 

Avsättning framtida utbetalningar -838 -2 866 -1 609 -1 291 

Löneskatt 135 33 143 354 

Framtida värdesäkring 355 541 491 552 
Summa 690 167 732 1 813 

Den senaste pensionsprognosen från KPA per 2020-08-12 visar minskade framtida avsättningar 

jämfört med tidigare prognoser. De parametrar som påverkar framtida avsättningar är främst 

SKRs prognoser avseende inflation och inkomstbasbeloppet. 
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RESULTATRÄKNING  
2020-01-01- 2020-08-31 
 

Redovisning i tkr                  
not 

Utfall 
jan-aug 

2020 

Budget 
Jan-aug 

2020 

Prognos 
Jan-dec 

2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

Utfall 
jan-aug  

2018 
Verksamhetens intäkter 1) 
Verksamhetens kostnader 2) 
Avskrivningar 4, 6) 
 
Verksamhetens 
nettokostnader 
 
Kommunbidrag5) 

2 797 
-24 206 

-1 721 
 

-23 130 
 
 

27 769 

3 009 
-29 103 

-1 667 
 

-27 761 
 
 

27 769 

3 500 
-41 112 

-2 500 
 

-40 112  
 

 
41 653 

3 162 
-25 940 

-1 654 
 

-24 432 
 
 

27 238 

2 871 
-21 693 

-1 516 
 

-20 339 
 
 

24 993 
Verksamhetens resultat 4 639 8  2 806 4 654 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

0 
-361 

0 
-5 

0 
-541 

0 
-499 

0 
-7 

Resultat efter finansiella 
kostnader 

4 278 3 1 000 2 307 4 647 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster:  

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsvinster  
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för realisationsförluster 
enl undantagsmöjlighet: 

 
0 

   
0 

 
0 

Orealiserade förluster i  
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper: 

 
0 

   
0 

 
0 

Balanskravresultat 4 278 3 1 000 2 307 4 647 
Avgår ianspråktagande av 
öronmärkta projektpengar8)   

 
0 

  
 

 
0 

 
0 

Justerat resultat 4 278 3 1 000 2 307 4 647 
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DRIFTREDOVISNING  
2020-01-01- 2020-08-31 

 

DRIFTREDOVISNING, tkr Utfall Budget Avvikelse Budget Utfall 

  2020-08 2020-08 2020-08 2020 2019-08 

Intäkter           

Kommunbidrag 27 769 27 769 0 41 653 27 238 

Extern utbildning 393 933 -541 1 400 635 

Automatlarm 740 987 -247 1 480 1 212 

Avtal Högsjö 249 249 0 372 367 

Avg tillstånd explosiva varor 66 93 -28 140 62 

Tillsyn 205 287 -82 430 13 

Fixar-Malte 209 209 0 313 201 

Övriga intäkter 936 253 684 378 672 

Finansiella intäkter 0  0 0 0 0 

Summa intäkter 30 566 30 779 -214 46 167 30 401 

Kostnader           

            

Driftskostnader 20 570 22 780 2 211 34 169 21 758 

Pensioner 198 2 184 1 986 3 276 125 

Arbetsgivaravgifter 3 432 4 129 698 6 194 4 053 

Arbetsmarknadsförsäkringar 6 10 4 15 5 

Avskrivningar 1 721 1 667 -55 2 500 1 654 

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 361 5 -356 8 499 

Summa kostnader 26 288 30 775 4 488 46 163 28 093 

            

Årets resultat 4 278 3 4 275 4 2 307 

 
 
Resultat per funktion 

 

Resultat, tkr Utfall 2020-08 
Budget  

2020-08 
Avvikelse 

2020-08 
Resultat 

2019 

Direktion och ledning -24 82 -20 689 4 121 5 348 

Funktion administration 5 698 5 890 192 -295 

Funktion räddning 14 765 14 865 100 -1 091 

Funktion förebyggande 81 -69 -150 -493 

  -4 278 -3 4 262 3 470 
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BALANSRÄKNING  
2020-01-01- 2020-08-31 

 

  

Redovisning i tkr 2020-08-31 2019-12-31 2018-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Fastigheter 
Maskiner och fordon 
Övriga inventarier 
Summa anläggningstillgångar 6) 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 7) 
Kassa 
Bank 
 
Summa omsättningstillgångar 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
tkr 

 
 
 

10 482 
14 594 
2 691 

27 767 
 
 

1 087 
1 

9 465 
 

10 554 
 

38 321 

 
tkr 

 
 
 

10 793 
14 439 
2 681 

27 912 
 
 

3 575 
2 

3 035 
 

6 612 
 

34 524 

 
tkr 

 
 
 

10 518 
15 934 
2 665 

29 117 
 
 

2 547 
4 

7 743 
 

10 294 
 

39 412 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
 
Eget kapital, därav periodens resultat 
Eget kapital8) 
Periodens resultat 
Summa Eget Kapital 
 
Avsättningar  10) 
Pensioner 
Löneskatt 
Summa Avsättningar 
 
Skulder  11) 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder  

Summa skulder 
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

 
 
 
 
 
 

10 670 
4 278 

14 948 
 
 

14 443 
3 504 

17 947 
 
 

0 
5 426 
5 426 

 
38 321 

 

 
 
 
 
 
 

7 197 
3 474 

10 670 
 
 

14 926 
3 621 

18 547 
 
 

289 
5 018 
5 306 

 
34 524 

 
 
 
 
 
 

7 108 
89 

7 197 
 
 

17 251 
4 185 

21 436 
 
 

432 
10 347 
10 779 

 
39 412 
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INVESTERINGSREDOVISNING  
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens investeringar består av 

två nya bilar, utköp av tre leasing-bilar samt en del material. De två nya bilar som köpts under 

perioden var planerade år 2019 men leveransen blev försenad, därav avvikelse mot budget. 

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till: 

 

Objekt Budget 

jan-aug 

2020 

Utfall 

jan-aug 

2020 

Budget 

2019 

Utfall 

2019 

Avskriv. 

tid (år) 

Fastigheter:  200 0 845 722 30 

Fordon: 865 1 633 1 100 122 10/15 

Maskiner och aggregat 626 268 860 478 10 

Summa 1 691 1 901 2 805 1 321  
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KASSAFLÖDESANALYS  
2020-01-01- 2020-08-31 

 
 
 

 
2020-08-31 

 
2019-12-31 

 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Årets justerade resultat 
Avsättning för projekt 9) 
Justering för av- och nedskrivningar 6) 
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 
12) 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 
 
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga 
fordringar 
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga skulder 
 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
4 278 

0 
1 721 
-599 

 
5 400 

 
 

2 487 
 

408 
 
 

8 295 

 
3 474 

0 
2 505 

-2 889 
 

3 089 
 
 

-1 028 
 

-5 329 
 
 

- 3 268 

4 
-15 

2 302 
-920 

 
 

1 371 
 
 

-1 260 
 

3 983 
 
 

4 095 
Investeringsverksamheten 
Investering i materiella tillgångar 
Försäljning av materiella tillgångar 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

 
-1 901 

324 
 

-1 577 
 

 
-1 321 

22 
 

-1 299 
 

 
-4 930 

0 
 

-4 930 
  

Förändring skuld finansiell leasing -289 -143 -141 
Summa kassaflöde 6 429 -4 710 -975 
 
Likvida medel vid periodens början  
Likvida medel vid periodens slut 
Förändring likvida medel 

 
3 037 
9 466 

 
 6 429 

 
7 747 
3 037 

 
 -4 710 

 
8 722 
7 747 

 
 -975 
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Nothänvisningar  

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 
Belopp i tkr 2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Avgifter och ersättningar 1 846 2 442 2 588 
Extern Utbildning 393 1 311 1 580 
Övriga rörelseintäkter 559 954 645 
Summa 2 797 4 708 4 814 

 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
 
Belopp i tkr 2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Personalkostnader 16 067 26 264 25 887 
Kostnader material 2 648 4 870 6 897 
Lokalhyror 4 040 5 647 2 272 
Tjänster 1 086 2 246 2 187 
Avskrivningar 1 721 2 505  2 302 
Skatter, avgifter och försäkringar 166 221 202 
Pensionskostnader 198 -414 932 
Övriga kostnader 361 550  562 
Summa 26 288 41 889 41 242 

 
 
Not 3 
 
Kostnad för revision 
Perioden har inga kostnader för revision. 

 

 

Not 4 
 
Avskrivningar  
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från 
anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna görs över en period 
om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Fastigheter 
30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och 
övrigt 10 år. Inga avskrivningar görs på mark. 

 
 

Not 5 Kommunbidrag 
 
Belopp i tkr 2020 08 31 2019 12 31  2018 12 31 
Vingåkers kommun  5 822 8 635 7 776 
Katrineholms kommun  21 947 32 020 28 741 
Summa 27 769 40 655 36 517 
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Not 6 Anläggningstillgångar 

 
Fastigheter 

 
Verksamhetsfastigheter 

 
2020-08-31 

 
2019-12-31 

 
2018-12-31 

Belopp i tkr     
Bokfört ingående värde 14 221 14 943 14 221 14 221 
Årets anskaffningar  0 722 0 
Delsumma  14 943 14 943 14 221 

Ack avskrivning -3 703 -4 150 -3 703 -3 261 
Avskrivningar -294 -310 -447 -442 
Försäljning 0 0 0 0 
Summa fastigheter  10 482 10 793 10 518 

 
Inventarier Fordon Övriga 

inventarier 
   

Bokfört ing värde ink leasing 28 518 5 613 34 132 33 788 28 981 
Årets anskaffningar 1 633 268 1 901 599 4 930 
Försäljning/utrangering    -133  

Delsumma   36 033 34 254 33 910 

Ack avskrivningar -14 080 -2 932 -17 012 -15 189 -13 545 
Avskrivningar ink leasing -1 153 -258 -1 411 -2 050 -1 766 
Avslut leasing -325            -325 0 0 
Försäljning/utrangering 0 0 0 104 0 
Summa inventarier 14 594 2 691 17 285 17 120 18 599 
Sa anläggningstillgångar   27 767 27 912 29 117 

 

 

 

Not 7 Fordringar 
 
Belopp i tkr 2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Kundfordringar 134 898 654 
Fordran moms 93 651 874 
Förutbetalda kostnader 0 0 0 
Skattekonto -18 346 0 
Avräkningskonto KPA 0 0 0 
Upplupna intäkter 0 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 880 1 680 1019 
Summa 1 088 3 575 2 547 

 
 

 

Not 8 Eget Kapital 

 
Belopp i tkr 2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Eget Kapital 10 670 7 197 7 108 
Därav projektmedel avsättning 4 972 1 498 1 513 
Årets avsättning 0 0 0 
Ianspråktagande av projektmedel under året 0 0 -15 
Summa projektmedel 4 972 1 498 1 498 

Årets resultat 4 278 3 474 89 
Summa Eget Kapital 14 948 10 670 7 197 
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Not 9 Projektmedel 
 
Belopp i tkr 
 

 
2020-08-31 

Utfall Ack utfall Budget Avvikelse 
     
Pensioner 0 0 4 972 4 972 
     
     
Summa avsättning 0 0 4 972 4 972 
         
Därav projektmedel avsättning/budget 1 498       
Avsättning år 2019 3 474       
Summa projektmedel 4 972        

 
Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

Belopp i tkr 2020 08 31 2019-08-31 2019 12 31 2018 12 31 
Förmånsbestämd ÅP 4 408 5 397 3 904 5 180 
Särskild avtalspension 10 035 10 735 11 022 12 071 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 0 
Särskild löneskatt 3 504 3 914 3 621 4 185 
Avsatt till pensioner 17 947 20 045 18 547 21 436 
Finansiella placeringar 0 0 0 0 
Återlånade medel 17 947 20 045 18 547 21 436 
Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft 
anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 

 

 
Avsättning för pensioner enligt prognos 2020-08-12 

 
Belopp i tkr 

2020 08 31 2019-08-31 2019 12 31 2018 12 31 
Belopp i tkr         
Avsättningar för pensioner     
Ingående avsättning 18 547 21 436 21 436 22 356 
Pensionsutbetalningar -414 -1 053 -1 469 -1 275 
Nyintjänad pension 443 0 231 775 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 355 491 541 552 
Förändring löneskatt -116 -272 -564 -180 
Övrigt  -868 -557 -1 628 -793 
Summa avsättningar för pensioner 
inkl. löneskatt 17 947 20 045 18 547 21 436 
         
Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 100% 
         
Specifikation-Avsatt till pensioner         
Särskild avtalspension 10 035 10 735 11 022 11 541 
Intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 4 408 5 397 3 904 5 180 
PA-KL Pensioner 0 0 0 530 
Summa  14 443 16 132 14 926 17 251 
Löneskatt 3 504 3 914 3 621 4 185 
Summa avsatt till pensioner 17 947 20 045 18 547 21 436 
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Not 11 Kortfristiga skulder 
 
Belopp i tkr 
 2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Pensionsskuld, individuella delen 624 909 923 
Löneskatt, individuella delen 151 221 224 
Semesterlöneskuld 1 163 1 515 1 514 
Komptidsskuld anställda 118 86 83 
Leverantörsskuld 476 951 4 850 
Skattekonto 0 0 0 
Momsskuld 115 0 0 
Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 1 822 437 1 809 
Sociala avgifter, källskatt 957 899 945 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 
Summa 5 426 5 018 10 347 

 

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster 

 
Belopp i tkr 

2020 08 31 2019 12 31 2018 12 31 
Förändring pensioner inkl utbetalning -483 -2 325 -740 
Löneskatt pensionsavsättning -116 -564 -180 
    
Summa -599 -2 889 -920 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny lagstiftning. Det 

har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta. 

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte 

har dokumenterat redovisningssystemet.  

Leverantörsfakturor inkomna efter månadsskiftet 08-09, men hänförliga till augusti har i 

huvudsak skuldförts och belastat periodens resultat. 

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 48,0 %. I detta pålägg 

ingår kostnader för pensioner. 

Utställda fakturor efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 

fall fordringsförts och tillgodogjorts periodens resultat. 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före 

förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.  

Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras 

som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 

basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 

anslutningsavgifter, statsbidrag mm.  

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 

2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 

Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits 

i bruk. 
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Begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i 

verksamheten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 

balansdagen. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 

egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare 

ekonomi. 

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 

Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Finansieras med skattemedel. 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 

ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 

medel, kortfristiga fordringar och förråd. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 

hör. 

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna 

kapitalet förändrats under året. 

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 

finansierade tillgångar. 

 

 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 22   Dnr 2020/34:1 
 
 
Revisionsrapport – Granskning informationssäkerhet 
 
Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår direktionen att ge tf Förbundschef i uppdrag att 

arbeta utifrån föreslagna åtgärder. 
- Direktionen föreslår att ge tf Förbundschef i uppdrag att lämna yttrande till 

revisorerna på revisionsrapporten.  
 
 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat huruvida 
direktionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning informationssäkerhet.  
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Dir § 23   Dnr 2020/35:1 
 
 
Handlingsprogram 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet och lämna 

det vidare till medlemskommunerna. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på handlingsprogram som ska gälla 2021-
2023. Tf Förbundschef redovisar remissvaren som kommit in. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram 2021-2023.  
 
_____ 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun 
 
  



 

 
 

Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst  

Direktionens vilja 2021-2023 
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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.  

 
 
 



 
HANDLINGSPROGRAM 2021–2023 
- DIREKTIONENS VILJA  

 

3 

 
 
 
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 
situationen. Handlingsprogrammet beskriver vilken förmåga som 
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt. 

 

 Policys 

Planer 

Värdegrund 

Verksamhets-
beskrivning 

Personaladm. 
Riktlinjer 

 

RISK- OCH  
SÅRBARHETSANALYS 

VISION 
POLICY 

SKYDD OCH 
BEREDSKAP 

 
PLAN FÖR SKYDD 
OCH BEREDSKAp 

Mål 

UPPDRAG 
FÖRBUNDS-

ORDNING 

HANDLINGSPROGRAM 
Direktionens vilja 

PLAN FÖR 
UTBILDNING/ 

INFORMATION 

PLAN FÖR 
RÄDDNINGS-

INSATS 
 

Information till 
allmänheten 

Medlemskommunerna 

Direktionen 

VSR 

Personal 
handbok 

PLAN  
FÖR 

TILLSYN 
  

PLAN FÖR 
UNDERSÖKANDE/

LÄRANDE 
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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 
omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt 
metod och taktik. 
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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 
• Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.) 
• Tillsyn 
• Sotning 
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• 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 räddningsinsats. 
• 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 åtgärder. 
• Vid 100 procent av alla olyckor ska en första enhet vara framme inom den 

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

enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. 

Medgivanden 
VSR får anpassa beredskapen när omständigheterna så medger*. 
 
Uppföljning och utvärdering av effektmålen genomförs vid del och 
årsredovisning.   
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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, som är en väsentlig bilaga till handlingsprogrammet.  

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. 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.  

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 
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Skapa Mervärde 

För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare 
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om 
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, 
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och 
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal. 

Färre räddningsinsatser  
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att 
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa 
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är 
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av 
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och 
miljömässiga värden.  

Rapportering 
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till 
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar 
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt, 
det har varit att uppnå målen.  Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska 
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna 
områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport 
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna 
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, riskinventering, 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, riskinventering, 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, riskinventering, 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, riskinventering, 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, riskinventering, 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/


 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-10-07 29 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 24   Dnr 2020/18:2 
 
 
Delegationsärenden 
 
Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 
handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsärendena.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2020-05-14—2020-09-28 
Delegationsbeslut t f Förbundschef 
  



Västra Sörmlands räddningstjänst
2020-09-28

Sida  1  av  2 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

TillstyrkerRemissvar ÖM2020-06-23Remiss, övriga myndigheter2020-000171

TillstyrkerRemissvar ÖM2020-05-18Remiss, övriga myndigheter2020-000146

RekommenderarUtlåtande Upphävande2020-07-01Eldningsförbud Vingåker2020-000169

RekommenderarUtlåtande Eldningsförbud2020-06-22Eldningsförbud Vingåker2020-000169

TillstyrkerRemissvar2020-09-11Remiss Serveringstillstånd2020-000193

RekommenderarUtlåtande Upphävande2020-06-29Eldningsförbud Katrineholm2020-000170

RekommenderarUtlåtande Eldningsförbud2020-06-22Eldningsförbud Katrineholm2020-000170

TillstyrkerRemissvar ÖM2020-05-13Remiss, övriga myndigheter2020-000139

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-09-04Byte av sotare2015.00037

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-08-17Byte av sotare2015.00094

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-09-21Byte av sotare2015.00264

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-08Byte av sotare2015.00289

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-08-20Byte av sotare2015.00310

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-09-25Byte av sotare2015.00317

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-18Byte av sotare2015.00360

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-12Byte av sotare2015.00388

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-22Byte av sotare2015.00417

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-11Byte av sotare2015.00420

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-08-28Byte av sotare2015.00700

ÅterkallarÅterkallande av dispens2020-06-10Byte av sotare2015.00969

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-27Föreläggande sotning2020-000156

AnmärkningSotarföreläggande2020-07-03Föreläggande sotning2020-000174

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-14Föreläggande sotning2020-000141

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-14Föreläggande sotning2020-000143

AnmärkningSotarföreläggande2020-06-30Föreläggande sotning2020-000173

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-05-14Bygglovsremiss2020-000144

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-18Föreläggande sotning2020-000151

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-05-27Bygglovsremiss2020-000155

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-05-25Bygglovsremiss2020-000153

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-18Föreläggande sotning2020-000149

AvstyrkerRemissvar2020-05-05Remiss Serveringstillstånd2020-000126

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-18Föreläggande sotning2020-000148

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-06-08Bygglovsremiss2020-000166

BeviljarBeslut sotning av annan2020-09-11Byte av sotare2020-000192

BeviljarBeslut sotning av annan2020-09-11Byte av sotare2020-000191

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-18Föreläggande sotning2020-000147

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-27Föreläggande sotning2020-000158

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-09-03Bygglovsremiss2020-000185

TillstyrkerRemissvar2020-05-07Remiss Serveringstillstånd2020-000127

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-18Föreläggande sotning2020-000150

AnmärkningSotarföreläggande2020-09-16Föreläggande sotning2020-000195

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-06-01Bygglovsremiss2020-000128



Västra Sörmlands räddningstjänst
2020-09-28

Sida  2  av  2 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-14Föreläggande sotning2020-000142

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-27Föreläggande sotning2020-000157

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-27Föreläggande sotning2020-000159

AnmärkningSotarföreläggande2020-05-27Föreläggande sotning2020-000160

AnmärkningSotarföreläggande2020-07-03Föreläggande sotning2020-000175

AvstyrkerUtlåtande BSD2020-08-27Bygglovsremiss2020-000186

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-06-09Bygglovsremiss2020-000167

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-08-10Bygglovsremiss2020-000184

TillstyrkerUtlåtande BSD2020-05-15Bygglovsremiss2020-000145

BeviljarTillståndsbeslut2020-05-15Tillståndshantering Brfv2020-000140

BeviljarTillståndsbeslut2020-05-15Tillståndshantering Brfv2020-000025

BeviljarTillståndsbeslut2020-07-21Tillståndshantering Explv2020-000178

BeviljarTillståndsbeslut2020-06-18Tillståndshantering Brfv2020-000152

BeviljarTillståndsbeslut2020-08-17Tillståndshantering Explv2020-000182

BeviljarTillståndsbeslut2020-06-18Tillståndshantering Brfv2020-000140





 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-10-07 30 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 25   Dnr 2020/ 
 
 
 
Övriga frågor 
  



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Direktionen 2020-10-07 31 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dir § 26   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 Covid -19 
Verksamheten informerar om hur arbetet kring pandemin fortgår. 
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