
 
 

 
 

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

Datum 
2021-09-07 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 15 september kl 14.00-16.00 

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

1. Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024 
2. Delårsrapport 2021 (skickas ut separat) 
3. Övriga frågor 

 
 

Informationsärenden 
4. Information från verksamheten:     

• Information om personalläget i organisationen  
 
 

Välkomna! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-09-15 
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Föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. 
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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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Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024 

Förslag till beslut 
1. Arbetskottet beslutar att föreslå direktionen att anta budgetförslaget. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst besked från 
medlemskommunerna om budgetförutsättningarna för 2022. 
Nu har verksamheten utifrån de förutsättningarna tagit fram ett förslag för  
budget år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024.  
 
Beslutet skickas till 
Direktionen  
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Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024 
 
Enligt förbundsordningen för Västra Sörmlands Räddningstjänst ska förbundet och 
medlemskommunerna, Katrineholm och Vingåker, sammanträda för att diskutera inriktning för 
budgetarbetet. Medlemmarna ska före april månads utgång ha enats om, och angivit, 
budgetram. När budgetramen fastställts beslutar direktionen sedan om sin detaljbudget på 
direktionsmötet i september.  

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det 
sammanträde då budgeten ska fastställas. Platsen där förslaget finns tillgängligt ska anges i 
kungörelsen, enligt 8 kap 10 § kommunallagen.  

Medlemsbidraget ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna och kostnadsfördelningen 
baseras på befolkningsmängden i respektive kommun den 1 november två år innan budgetåret, 
fördelningsnyckeln uppdateras varje år. 

Om en förbundsmedlem önskar att verksamheten i något avseende ska utformas eller 
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller 
ambitionsnivån, får den medlemmen stå för de merkostnaderna som det innebär. 

Budget 2022 utgår ifrån befintlig organisation och befintliga lokaler för verksamheten. En 
investeringsplan för de kommande tre åren presenteras i materialet och finns med i 
beräkningarna. Driftkostnader och hyreskostnader är beräknade i nedanstående presentation. 

Budgetprocess 2022 

VSR har presenterat budgetförslag för 2022, inklusive investeringar, vid följande tillfällen: 

• VSRs samverkansgrupp 2021-09-23 

• Arbetsutskott 2021-09-15 

Direktionen fastställer budget 2022 per funktion 2021-09-29. 

Verksamheten fördelar budget på detaljnivå per ansvar, klart senast 31/12–2021.  

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter består av fasta och rörliga intäkter. De fasta intäkterna avser avtal med 
medlemskommunerna och företag och har räknats upp enligt avtal. De rörliga intäkterna avser 
extern utbildning, avgifter för tillsyner och tillstånd enligt gällande taxa samt övriga intäkter. 
Utfallet för verksamhetens intäkter 2020 var + 388 tkr. Det positiva resultatet berodde främst 
på att vi hyrde ut personal till Katrineholms kommun. För 2021 kommer budget inte att nås i 
och med att den pågående pandemin fortfarande påverkar våra möjligheter till såväl tillsyner 
som till att genomföra utbildningar.  
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I dagsläget finns ett mål att nå ett avtal mellan VSR och medlemskommunerna avseende 
utbildning. Detta gör att förbundet räknar med att kunna behålla samma budget för intäkter även 
2022. 

Förbundets budgetförslag för externa intäkter 2022 är 4 510 tkr. 

Kommunbidrag 

Kommunbidraget för 2022 fastställdes vid medlemssamrådet 2021-04-12. Nedan presenteras 
kommunbidrag 2022 fördelat per medlemskommun. I plan för 2023-2024 har kommunbidraget 
räknats upp med 1,5 % årligen utifrån 2022 års budgetförslag. 

 

Fördelning kommunbidrag År 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Katrineholm, antal invånare 34 796 personer 33 041 tkr 33 537 tkr 34 040 tkr 
Vingåker, antal invånare 9 153 personer 8 691 tkr 8 822 tkr 8 954 tkr 
Antal 2020-11-01 43 949 personer 41 733 tkr 42 359 tkr 42 994 tkr 

 

Verksamhetens kostnader 

Lönekostnaderna har räknats upp med 2 % för år 2022. Löneökningarna grundar sig på gällande 
avtal. Budget för löneökningar fördelas från Direktion och ledning till respektive funktion efter 
lönerevision. 

Arbetsgivaravgifterna, inklusive arbetsmarknadsförsäkringar, har budgeterats med 31,55 %. 

Kostnaderna för pensioner har budgeterats med 11,18 %. En osäkerhet kring 
pensionskostnaderna finns då många av våra heltidsanställda har möjlighet till särskild 
ålderspension från tidigast 58 års ålder. Avsättningen för denna framtida kostnad påverkas av 
om personal slutar, anställs och av andra parametrar som till exempel förväntad tillväxt i 
Sverige. Variationerna från år till år påverkar resultatet till stor del då vi är ett så litet förbund. 

Budgetförslag för totala personalkostnader 2022 är 29 726 tkr. 

De stora driftkostnaderna för förbundet, förutom personalkostnader och hyra, är kostnader för 
material, reparation och underhåll av fordon, drivmedel, IT, licensavgifter och 
telekommunikation. 

Utfallet för driftkostnaderna 2020 var -3 885 tkr men påverkades då negativt bland annat av 
omfattande reparationer och underhåll på ytterstationerna. Förbundets budget för driftkostnader 
2021 är 7 192 tkr och prognosen för innevarande år är att budget uppnås.  

Budgetförslag för drift exklusive hyra och avskrivningar för 2022 är 7 373 tkr. 

Hyreskostnaderna utgörs av hyra för brandstationen i Katrineholm samt brandstationen i 
Vingåker. Hyreskostnader är en stor andel av förbundets totala kostnader. Hyran index-
uppräknas årligen av fastighetsägaren enligt avtal. I budgetförslag har index 1,5 % använts. 
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Budgetförslag för 2022 är 6 140 tkr. 

Avskrivningar 

Budget för avskrivningar behöver utökas om planerade investeringar ska kunna genomföras. 
Vid medlemsamrådet 2021-04-12 framhöll förbundet behovet av en höjning av 
medlemsbidraget för att kunna följa investeringsplanen, vilket gav en utökning av 
medlemsbidraget med totalt 300 tkr till avskrivningar. På nyinvesteringar sker avskrivning 
månaden efter att investeringen tagits i bruk. Avskrivningstiden för tunga fordon är 10 år och 
för lätta fordon 5 år.  

Budgetförslag för 2022 är 3 000 tkr. 

Investeringsbudget 

Västra Sörmlands Räddningstjänst föreslår i budgeten för 2022 och plan för 2023-2024 
nedanstående investeringar. Investeringar av två fordon som budgeterats 2021 flyttas till 2022 
på grund av förseningar vid upphandling och leverans. 

Investering 2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Lätt lastbil (från 2021) 650     
Basbil (från 2021) 5 000     
Kemdräkt 50     
Inventarier 150 150 280 
Insatsledarbil   1 000   
 Summa 5 850 1 150 280 

 

Budgetförslag 2022 med plan för 2023-2024 

I plan för 2023-2024 har verksamhetens intäkter och kostnader räknats upp med 1,5 % årligen 
utifrån 2022 års budgetförslag. 

Ansvar Årsbudget 2021  Förslag 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Direktion och ledning 31 803 tkr 32 405 tkr 32 891 tkr 33 384 tkr 
Funktion administration -7 848 tkr -7 905 tkr -8 024 tkr -8 144 tkr 
Funktion räddning -23 274 tkr -23 808 tkr -24 165 tkr -24 527 tkr 
Funktion förebyggande -677 tkr -688 tkr -698 tkr -708 tkr 
Resultat 4 tkr 4 tkr 4 tkr 4 tkr 

     
          
Summa intäkter 44 998 tkr 46 243 tkr 46 936 tkr 47 640 tkr 
Summa kostnader -44 994 tkr -46 239 tkr -46 932 tkr -47 636 tkr 
Resultat 4 tkr 4 tkr 4 tkr 4 tkr 

 

 



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-09-15 

 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 

 

30  

AU § 25/2021                      2021/ 
 
 

Delårsrapport 2021 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta delårsrapporten för år 2021 

och lämna den vidare till medlemskommunerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 
2021 t o m sista augusti 2021. 
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Övriga frågor 
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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. 
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