
 
 

 
 

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

Datum 
2021-04-07 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 15 april kl 10.00-12.00 

 
 
Plats: Via Teams. Brandstationen, Bievägen 49 – konferensrum Katrineholm.  
 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport 
2. Budgetförutsättningar/information från medlemssamrådet 
3. Revisionsrapport från PwC angående årsredovisning 2020 
4. Övriga frågor 

 
 

Informationsärenden 
5. Information från verksamheten:     

• Information om personalläget i organisationen  
• Information om arbetet kring informationssäkerhet 

 
 

Välkomna! 



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-04-15 

 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
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AU § 10/2021                        
 
Föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. 
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AU § 11/2021                        
 
Val av justerare 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet utser Marian Loley att jämte ordförande justera protokollet. 

Justeringen sker den [Klicka och skriv] på brandstationen i Katrineholm. 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-04-15 
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AU § 12/2021                      2021/ 
 
Ekonomirapport 

Förslag till beslut 
1. Arbetskottet lägger informationen om ekonomin till handlingarna. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram en ekonomisk rapport från 1 januari 2021 till och med 
sista mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2021-01-01—2021-03-31. 
 
Beslutet skickas till 
Direktionen  
 

 
  



Hela VSR

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos Avvikelse, 

prognos/årsbudget

Intäkter 11 127 242 11 249 459 -122 216 44 997 834 44 997 834 0

Personal -7 184 673 -7 244 714 60 040 -28 978 854 -28 978 854 0

Hyra -1 516 151 -1 530 700 14 548 -6 122 799 -6 122 799 0

Övriga kostnader -1 924 904 -2 473 042 548 138 -9 892 182 -9 892 182 0

SUMMA KOSTNADER -10 625 728 -11 248 456 622 726 -44 993 835 -44 993 835 0

RESULTAT 501 514 1 003 500 510 3 999 3 999 0

0

Prognos för helåret = budget

Direktion och ledning

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

INTÄKTER 10 868 063 10 268 655 599 408 41 074 624 41 074 624 0

Personal -1 098 696 -1 082 600 -16 096 -4 330 401 -4 330 401 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -1 042 042 -1 310 034 267 992 -5 240 137 -5 240 137 0

SUMMA KOSTNADER -2 140 738 -2 392 634 251 896 -9 570 538 -9 570 538 0

RESULTAT 8 727 325 7 876 021 851 304 31 504 086 31 504 086 0



Funktion verksamhetsstöd

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 70 174 495 803 -425 629 1 983 210 1 983 210 0

Personal -255 260 -273 144 17 884 -1 092 576 -1 092 576 0

Hyra -1 516 151 -1 530 700 14 549 -6 122 799 -6 122 799 0

Övriga kostnader -589 314 -650 161 60 847 -2 600 650 -2 600 650 0

SUMMA KOSTNADER -2 360 725 -2 454 005 93 280 -9 816 025 -9 816 025 0

RESULTAT -2 290 551 -1 958 202 -332 349 -7 832 815 -7 832 815 0

Funktion räddning

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 188 604 312 500 -123 896 1 250 000 1 250 000 0

Personal -5 545 628 -5 571 987 26 359 -22 287 948 -22 287 948 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -286 604 -493 381 206 777 -1 973 531 -1 973 531 0

SUMMA KOSTNADER -5 832 232 -6 065 368 233 136 -24 261 479 -24 261 479 0

RESULTAT -5 643 628 -5 752 868 109 240 -23 011 479 -23 011 479 0



Funktion förebyggande

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 401 172 500 -172 099 690 000 690 000 0

Personal -285 089 -316 982 31 893 -1 267 929 -1 267 929 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -6 943 -19 465 12 522 -77 864 -77 864 0

SUMMA KOSTNADER -292 032 -336 447 44 415 -1 345 793 -1 345 793 0

RESULTAT -291 631 -163 947 -127 684 -655 793 -655 793 0



Rib totalt

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Budget 

ack

Jan 21 - Mars 21

Intäkter 0 0

Personal -1 377 605 -1 383 915

Hyra 0 0

Övriga kostnader -226 -61 203

SUMMA KOSTNADER -1 377 831 -1 445 118

RESULTAT -1 377 831 -1 445 118

Rib Vingåker

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Intäkter

Personal -877 652

Hyra 0

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -877 652

RESULTAT -877 652

Rib Julita

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Intäkter

Personal -178 948

Hyra 0

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -178 948

RESULTAT -178 948



Rib Björkvik

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Intäkter

Personal -154 659

Hyra 0

Övriga kostnader 0

SUMMA KOSTNADER -154 659

RESULTAT -154 659

Rib Högsjö

Redovisning

ack

Jan 21 - Mars 21

Intäkter

Personal -166 347

Hyra 0

Övriga kostnader -226

SUMMA KOSTNADER -166 573

RESULTAT -166 573
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AU § 12/2021                      2021/ 
 
Budgetförutsättningar/information från 
medlemssamrådet 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att utifrån medlemssamrådets 

riktlinjer börja planera budget inför år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten berättar vilka budgetförutsättningar VSR fick inför år 2022 och övrig 
information vad som sas på medlemssamrådet som ägde rum 12 april. 
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AU § 13/2021                      2021/ 
 
Revisionsrapport från PwC angående  
Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
1. Arbetskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga revisionsrapporten till 

handlingarna och lämna den vidare till medlemskommunerna. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat årsrapporten för år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning 2020. 
Revisionsberättelse för år 2020. 
Revisorernas redogörelse för år 2020. 
 
Beslutet skickas till 
Direktionen  
 

 
  



pwc 
Revisionsrapport 



pwc 

Innehållsförteckning 

Inledning 

Iakttagelser och bedömningar 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 

3 

5 

8 

1 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst förtroendevalda revisorer 

granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

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

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga 

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

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

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 

Kommentar 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats. 

Delvis uppfyllt 
Direktionens mål 
avseende ekonomi 
har uppnåtts. Dock 
har endast 3 av 7 mål 
för verksamheten 
uppnåtts. 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats. 

0 
0 

0 
0 
0 

o· 
0 

2 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 
året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 
ställning. 

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

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige . 

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

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

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

3 
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Avgränsning och metod 

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

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

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
"Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation ''RU Granskning av årsredovisning". 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-xx-xx och respektive 
medlemskommuns fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-xx-xx för Katrineholms 
kommun och 2021-XX-XX för Vingåkers kommun. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och funktionsansvarig 
administration. 
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Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller den information som LKBR och RKRs 
rekommendationer kräver. Det finns upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning samt upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret och efter dess slut. En utvärdering av 
förbundets ekonomiska ställning finns liksom en utvärdering av mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden samt 
sjukfrånvaro. Det lämnas upplysningar om förbundets förvaltning av pensionsmedel. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning. Årets balanskravsresultat 
uppgår till 323 tkr. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

lnvesteringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Årets 
investeringsbudget uppgick till 2,8 mnkr att jämföra med ett utfall om 2,4 mnkr. Större 
investeringar har skett i fordon. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall , 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2020. 

5 



God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för perioden 2016-2019 innehållande ett 

antal finansiella mål och verksamhetsmål. Handlingsprogrammet har förlängts och 
omfattar även år 2020. Ett nytt handlingsprogram för perioden 2021 - 2023 har antagits 
av direktionen. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att de två 
ekonomiska målen har uppfyllts. 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Mål för verksamheten 

Arets resultat uppgår till 323 tkr. Målet är uppnått 

Arets gjorda investeringar har Målet är uppnått 
finansierats med förbundets 
egna medel och följer den 
investeringsplan som finns. 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. 

Säkerställa en långsiktigt effektiv Under året har VSR analyserat Målet är uppnått 
verksamhet. och redigerat insatsstyrkans 

antal beroende på händelser 
vilket medfört att insatsförmågan 
har ökat. Samarbetet med 
RTÖG innebär att förbundet 
klarar av att hantera flera 
insatser samtidigt.. 

Trygghetsskapande och VSR har inte kunnat genomföra Målet är inte uppnått 
olycksförebyggande verksamhet. det förebyggande arbetet på 

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

Öka verksamhetens effektivitet 
och kvalitet genom samverkan 
internt och externt. 

grund av covid-19. 

Det förebyggande arbetet har Målet är inte uppnått. 
inte kunnat genomföras enligt 
plan på grund av covid-19. 

Samverkan med RTÖG har ökat Målet är uppnått. 
verksamhetens effektivitet och 
kvalitet samt medfört en ökad 
trygghet och säkerhet för 
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medlemskommunernas 
invånare. 

Ökad kunskap och förmåga hos Utbildningar till allmänheten har Målet är inte uppfyllt. 
allmänheten om olycks- inte kunnat genomföras på 
förebyggande och skade- grund av covid-19. 
begränsande åtgärder. 

Vid 100 procent av alla olyckor Samarbetet med RTÖG innebär Målet är uppfyllt. 
ska första enhet vara framme bättre hjälp vid lokalisering av 
inom den tid som anges i larmadress. Antalet avvikelser är 
handlingsprogrammets förmåge- 0. 
karta. 

Vid 60 procent av alla olyckor Periodens utfall blev 39 procent. Målet är inte uppfyllt. 
som uppfyller kriterierna för Målvärdet är 60 procent. 
räddningstjänst enligt LSO ska 
en första insats ske av enskilda. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 
2020. Tre av sju verksamhetsmål har uppnåtts. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2 

avvikelser noterats. Årets resultat uppgår till 323 tkr att jämföra med budgeterade 4 tkr. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga avvikelser mot lag och 
god redovisningssed har påträffats .. 

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga 

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

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

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 

Kommentar 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats. 

Delvis uppfyllt 
Direktionens mål 
avseende ekonomi 
har uppnåtts. Dock 
har endast 3 av 7 mål 
för verksamheten 
uppnåtts. 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats. 

o· 
0 

0 
0 
0 

o· 
0 
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Rekommendationer 
Granskningen föranleder inga rekommendationer. 

2021-månad-dag 

Rebecka Hansson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Västra Sörmlands Räddningstjänst] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från den 8 december 2020 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 
sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisionsberättelse för år 2020 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sö1mlands Räddningstjänsts 
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2020. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föresluifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och före
skrifter som gäller för verksamheten. 

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

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

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

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt. Årets resultat 
balanskravsresultat uppgår till 323 tkr. Det finns inte något underskott från tidigare år att 
täcka. 

Vi instämmer i direktionens bedömning att de två finansiella målen har uppnåtts. 
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Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2020. Av sju mål har tre uppnåtts och fyra ej uppnåtts. 

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av informat
ionssäkerhet (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2020 (bilaga 4), samt träffar med 
företrädare för direktionen och förvaltningsledningen. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte 
deltagit i direktionens sammanträden under 2020. 

Katrineholm den 12 mars 2021 

J an-0 lof Blomster Sören Ericsson 

Lars F Eriksson Ingvar Lind 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (ml) 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4) 
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Deltagare 

VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JÄNST 222000-1131 Sverige 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Sören Eriksson 

Sören Ericsson 

Förtroendevald revisor 

soren.ericsson@vingaker.se 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: INGVAR LIND 

Ingvar Lind 

Förtroendevald revisor 

ingvar.lind@vingaker.se 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON 

Lars F Eriksson 

Förtroendevald revisor 

larsf@tjugesta.se 

+46708700122 

3906041672 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Jan Olof Lennari Blomster 

Jan-Olof Blomster 

Förtroendevald revisor 

jan-olof.blomster@katrineholm.se 

Signerat 2021-03-16 06:45:59 UTC 

2021-03-15 08:25:39 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-16 06:45:59 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-1219:59:00 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-12 17:30:46 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Revisorerna 
Organisationsnummer 222000-1131 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 

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

Delårsrapport 2020 (Bilaga 2) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets 
delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin be
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som förbundsdirektionen fastställt. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella be
dömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
Grnndat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att delårsbokslutet för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i allt väsent
ligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Prognostise
rat balanskravsresultat per 31 december uppgår till 1,0 mnkr. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrappo1tens återrapportering har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapp01tering har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Granskning av informationssäkerhet (Bilaga 3) 
Inom ramen för revisionen 2020 har PwC på uppdrag av de fö1iroendevalda revisorerna granskat 
hurnvida direktionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. 
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De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2020 bedömt att det finns en risk att så inte 
är fallet och har därför givit PwC i uppdrag att granska området. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att direktionen för VSR inte uppfyller det som krävs för 
att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. 

Granskningen visar att VSR saknar en tydlig och fmmell organisation, roll- och ansvarsfördel
ning kopplat till arbetet med infmmationssäkerhet. I dagsläget genomförs åtgärder inom området 
ad-hoc. Det finns ett antal styrdokument och riktlinjer som berör informationssäkerhet. Samman
taget beskiiver det dock inte en enhetlig ansats om hur VSR bedriver sitt info1mationssäkerhets
arbete. 

Granskningen visar att det inte finns något ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) på plats 
hos VSR. Bedömningen baseras på att det saknas styrande dokument, en process, ledning och en 
tydlig ansvarsfördelning inom infmmationssäkerhet. Det saknas en fastställd organisation som 
aktivt arbetar med frågor som rör informationssäkerhet och efterlevnad. Vidare saknas det exem
pelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig ansvarsfördelning, vilket gör det svått att 
aktivt arbeta med efterlevnad. 

Det finns inget aktivt arbete inom förbundet att främja en god säkerhetskultur kopplat till infmm
ationssäkerhet. Däremot har exempelvis ett fåtal personer fått utbildning inom området samt att 
medvetandehöjande åtgärd vidtagits i form av utskick gällande nätfiske. 

Med anledning av granskningen rekommenderades direktionen att: 

• Utvärdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på informat
ionssäkerhet, 

• Utvärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten, 
såsom personuppgifter, verksamhetskänslig information, eller information 
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka säkerhets
krav som råder samt humvida dessa uppfylls, 

• Vidta förbättringsåtgärder i enlighet med säkerhetskrav (se även avs. LIS 
nedan), 

• Utvärdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhet
ens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar för annans räk
ning, till exempel de individer eller verksamheter som VSR tillhandahåller 
tjänster till, 

• Utvärdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan behöva 
uppdateras, 

• Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som inkluderar 

• Upprätta en plan för införande av LIS samt för åtgärdsplan och utbildnings
plan som är anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl. ledningsut
bildning, utbildning av nyanställda och årlig säkerhetsutbildning och tester. 
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Bokslut och årsredovisning 2020 (Bilaga 4) 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning 
för perioden 2020-01-0 I - 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionspla
nen för år 2020. 

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

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen? 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god eko
nomisk hushållning? 
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de fi
nansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med 
de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020. Tre av sju verksamhetsmål har upp
nåtts. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga avvikelser mot lag och god 
redovisningssed har påträffats. 

Intern kontroll 
Återrapp01iering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssamman
träden under året. 

Träffar med förvaltningen 
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med 
förbundsledningen. 

Övrigt 
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom informat
ion hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. 

Vårt anslag för 2020 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. 
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Katrineholm den 12 mars 2021 

Jan-Olof Blomster Sören Ericsson 

Lars F Eriksson Ingvar Lind 
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Deltagare 

VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 222000-1131 Sverige 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Sören Eriksson 

Sören Ericsson 

Förtroendevald revisor 

soren.ericsson@vingaker.se 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: INGVAR LIND 

Ingvar Lind 

Förtroendevald revisor 

ingvar.lind@vingaker.se 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON 

Lars F Eriksson 

Förtroendevald revisor 

larsf@tjugesta.se 

Signerat med Svenskt Bank/D 

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Jan Olof Lennart Blomster 

Jan-Olof Blomster 

Förtroendevald revisor 

jan-olof.blomster@katrineholm.se 

,,; Signerat 2021-03-15 08:23:28 UTC 

2021-03-15 08:23:28 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-14 09:51:59 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-12 20:01:21 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 

2021-03-12 17:28:54 UTC 

Datum 

Leveranskanal: E-post 
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vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-04-15 

 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 

 

17  

AU § 14/2021                      2021/ 
 
             
 
Övriga frågor 
  



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-04-15 

 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 

 

18  

AU § 15/2021                       
 
Information från verksamheten 

Förslag till beslut 
1. Arbetskottet lägger informationen från verksamheten till handlingarna. 

  
 
Personalläget i organisationen 
Verksamheten redovisar hur personalläget i organisationen ser ut. 
 
Informationssäkerhet 
Verksamheten berättar hur arbetet kring informationssäkerheten fortlöper.  
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