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DIR § 20/2021                        
 
Föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Direktionen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. 
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DIR § 21/2021                        
 
Val av justerare 

Förslag till beslut 
1. Direktionen utser Tommy Björkdal att jämte ordförande justera protokollet. 

Justeringen sker (förslag: måndag 4 oktober kl 10.00) på brandstationen i 
Katrineholm. 
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DIR § 22/2021                      2021/45:2 
 
Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att anta budgetförslaget och lämna ärendet vidare till 

medlemskommunerna.  
  

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 
Medlemskommunerna 
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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 15 år och 
för lätta fordon 5-8 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 (tkr) 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 
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DIR § 23/2021                      2021/46:2 
 
Delårsrapport 2021 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar 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 till 
sista augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Medlemskommunerna  
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 

           
                 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021  
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VSR under årets första åtta månader

 
Under 2021 bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av 

coronaviruset, Covid-19, är fortsatt 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, 

fortsatte VSR med flera 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 försökt att anpassa verksamheten mot de restriktioner 

som myndigheterna föreslår. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga under 

perioden. 

Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland 

(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. 14 

kommuner är nu anslutna till den bakre och högre ledningen.  

VSR deltog vid släckningsarbetet vid en stor skogsbrand i Mönsterås. VSR bistod med två stora 

fordon samt sju brandmän under fem dygn. 

När det gäller räddningsinsatser i VSRs egna område är det några insatser som krävt mer 

samverkan och resurser. Översvämningarna i Vingåker krävde resurser och bra samarbete 

mellan kommunen, Sörmlandsvatten och VSR. Vid tre markbränder har VSR fått hjälp av de 

flygande resurser som MSB erbjuder. 

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 

ramarna inför 2022.  Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett 

förslag till en budget i balans inför 2022.      

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 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
Direktionens vilja  

Under hösten 2020 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. 

Handlingsprogrammet gäller för tiden 2021–2023. Handlingsprogrammet bygger på 

medlemmarnas uppdrag till VSR. Aktuell måluppfyllelse utifrån uppdraget presenteras på varje 

direktionsmöte.  

Under året har verksamheten arbetat med förbundets informationssäkerhet utifrån den revision 

som genomfördes under 2020. En politiskt beslutad övergripande policy är klar och beslutad 

av direktionen, arbetet med verksamhetens policy och tillhörande riktlinjer och rutiner går 

enligt plan. Under hösten kommer samtlig personal att genomföra en web-baserad utbildning 

via Myndigheten för skydd och beredskap (MSB).  

Inriktning 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. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
År 2021 kan hittills, precis som år 2020, sammanfattas med ett ord, Covid – 19, som påverkat 

resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 

Framförallt påverkas det förebyggande arbetet i form av tillsyner och genomförda utbildningar. 

Utbildningsverksamheten har genomfört vissa utbildningar digitalt under våren och under 

hösten kommer utbildningar att hållas även på plats, anpassat utifrån rådande restriktioner. 

Bland annat färre personer på plats samt att vissa moment kommer att genomföras utomhus när 

det är lämpligt. Tillsynsverksamheten är till viss del igång men kommer inte att nå uppsatta 

mål. Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 

uppnås till fullo. 

Uppföljning av medlemskommunernas mål 

 

     
 

Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
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Ekonomiska mål 

 

Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt  

årligt resultat. 
Målet ej uppnått.  

Reinvesteringar ska ske med 

förbundets egna medel. 
Utvärdering sker vid årets slut. 

 

 

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att 

hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan 

tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi 

präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på 

budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till 

förbundet. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett negativt resultat efter årets första 

åtta månader, målet är därmed ej uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. Även 

prognos för helåret pekar på ett negativt resultat, främst på grund av att intäkter för utbildning 

och tillsyner inte kommer att nå budget, vilket är en direkt konsekvens av den pågående 

pandemin.  

VSR arbetar aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har huvudansvaret, att 

tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser samt att hålla sig 

uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk uppföljning finns 

med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten. 
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Verksamhetsmål

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

sin vilja, vilken följs upp nedan. Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de 

nyckeltal som tillhör varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. 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.  
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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 visa utbildningar digitalt och i mindre grupper. Under hösten 

kommer det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till det normala. 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: 

                                                                                                                          

Målvärdet avser hela 2021, 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 kommer det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till 

det normala.  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 2021, utfall avser 1 jan till 31 aug.  

 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

A
n

ta
l p

er
so

n
er

År

Antal personer som 
avtransporteras i ambulans 
vid olyckor som klassas som 

räddningstjänst

Utfall

Målvärde 0

1

2

3

4

5

6

7

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

au
g-

2
1

A
n

ta
l p

er
so

n
er

År. Målvärde 0 för samtliga år.

Antal personer som 
omkommer i olyckor som 

klassas som räddningstjänst

Utfall



 

 

 

 

9 

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

 

 

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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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 kommer 

det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till det normala.  Detta kommer att innebära 

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

 Redovisning sker i följande två tabeller: 

                     
                                                                                    
Målvärdet avser hela 2021, utfall avser 1 jan till 31 aug.  
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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 98 %.  Vid två skogsbränder var det besvärligt att hitta fram till 

själva brandplatsen. 

Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell: 
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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 45 %. 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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Händelser av väsentlig betydelse 
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! 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Tillsynsverksamheten har fortsatt gå på tomgång i den rådande pandemin. Funktionen har under 

våren genomfört några få tillsyner och planerat för flera under hösten. 

En medarbetare var med i stabsarbetet under översvämningshändelsen i Vingåkers kommun 

under våren. Arbetet varade i flera veckor och dagliga stabsmöten genomfördes digitalt. 

Stabsarbetet fungerade mycket bra. En stab upprättades även i Katrineholms kommun där 

SVAAB (Sörmland Vatten & Avfall AB) var sammankallande. Staben avvecklades efter ett par 

möten då läget inte var akut för Katrineholms kommun. men även detta stabsarbete fungerade 

bra.  

Utöver att försöka efterleva lagen om skydd mot olyckor har funktionen besvarat tre stycken 

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 fyra 

stycken sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen 

vid olika typer av bränder. VSR har besvarat tre stycken förfrågningar om sakkunnigutlåtande 

från polismyndigheten.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Utfallet ligger under planerat utfall för januari – augusti.  

Funktion förebyggande hoppas kunna genomföra många LSO/LBE tillsyner under hösten men 

hur utfallet blir beror på hur pandemin utvecklas framöver. 

Nya lagar och föreskrifter inom LSO och LBE är på gång, vissa har redan trätt i kraft  

I augusti skedde en förändring av LBE som skärper kraven kring kontroll på explosiva varor i 

syfte att hindra att såna varor hamnar i fel händer. Detta gör bland annat att fler personer än 

tidigare ska prövas avseende deras lämplighet. Det har därmed blivit tydligare att VSR i form 

av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska ta en större roll i det brottsförebyggande arbetet kring 

explosiver. 

Sedan årsskiftet då förändringar i LSO trädde i kraft har MSB haft föreskriftsrätt i hur tillsyner 

enligt LSO ska planeras och utföras. MSB har bestämt sig för att nyttja denna föreskriftsrätt 

och det finns i nuläget en remiss gällande ny föreskrift på detta område. Föreskriften kommer 
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endast i begränsad del påverka hur tillsyner genomförs då VSR sedan tidigare har genomfört 

ett förändringsarbete utifrån de rekommendationer MSB presenterat. Planering av 

tillsynsverksamheten kommer dock att behöva ses över och revideras utefter den nya 

föreskriften. Utifrån att kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO försvann kommer ett stort 

arbete behöva genomföras gällande inventering och framtagande av nya arbetssätt på kort sikt, 

men även ett större löpande arbete kommer att behövas för att hålla aktuella register 

uppdaterade. I detta arbete kommer nya samverkansformer att sökas med medlemskommunerna 

och eventuella andra myndigheter. 

Under året har ett arbete påbörjats med framtagande av en ny översiktsplan för Katrineholms 

kommun. I detta arbete kommer en person ur funktion förebyggande att ingå i kommunens 

resursgrupp och arbetet är planerat att fortlöpa till 2024. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen presenteras i tabellform. Sotningsförelägganden fortsätter att minska, förra året var 

siffran 99 och i år är det 11stycken. Det fortsätter att vara högtryck i byggbranschen i 

kommunerna. Det märks tydligt på antal bygglovsremisser som VSR får besvara. 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, 88 stycken samråd, 43 stycken rådgivningar om sotning samt hanterat 54 stycken 

automatlarmsärenden.  

 

 

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/

helår 

Seveso tillsyn 0 0  0 

100 

LSO tillsyn 6 1  7 

LBE tillsyn 1 0  1 

Samplanerad tillsyn 1 1  2 

Annan tillsyn   0 0 

Totalt    10  

Tillstånd Explosiv    0  

Tillstånd Brandfarlig 2 2  4  

Brfv./Explv. Övrigt   5 5  

Sakkunnigutlåtande   4 4 6  

Remiss 

Serveringstillstånd 

  
8 8 20 

Remiss Trafikverket   2 2 2 

Remiss MSB    0 

Remiss Länsstyrelsen   1 1 

Remiss övrigt   2 2  

Remiss Detaljplan   6 6 
20 

Övriga Planärenden   2 2 

Remiss Offentlig 

tillställning 

  
3 3 

 

Föreläggande Sotning   12 12 
500 

Byte av Sotare 1   0 

Bygglovsremiss 13 6 38 Castor 57 40 

Remiss Allmän 

sammankomst 

   
0 

 

Summa ärenden:    116 688 
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Funktion räddning 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

En ny sexhjulig terrängmotorcykel är inköpt till verksamheten. Motorcykeln används bland 

annat till skogbränder och transport av personer i svår terräng. Under perioden har vi 

införskaffat en ny övertändningscontainer samt renoverat befintliga byggnader på 

övningsfältet. Övningsverksamheten är en viktig verksamhet för personalens förmåga vid larm. 

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

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

medlemskommunernas invånare. Samarbetet innebär också att VSR uppfyller de nya 

förskrifterna gällande ledning av kommunal räddningstjänst. Föreskriften träder i kraft 2022-

01-01.  

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 24 (20) tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 22 larm till 16.  

Suicidlarmen har ökat från 12 till 15 larm jämfört med samma period förra året. Trafikolyckorna 

fortsätter att ligga på en hög nivå, 79 larm jämfört med 73 larm under samma period föregående 

år. Larm om brand i byggnad 55 jämfört med 38 motsvarande period förra året. Ökningen skulle 

kunna vara ett resultat av att personer är mera i sin hemmiljö under rådande omständigheter. 

Brand ej i byggnad 28 jämfört med 34 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och 

brand i byggnad har ökat något eller ligger på likvärdig nivå under perioden. 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 - 2021 Antal övade timmar 

Heltidsstyrkan 1 705 (1 297) 

RIB 1 447 (973) 

Summa 3152 (2 270) 
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Antal larm har ökat något på de flesta stationer. Ökningen i Vingåker och Julita beror till stor 

del av flera larm om översvämningar. 

Station Antal larm jan-aug 

2021 

Larm där stationen 

varit delaktig 

Larm jan-aug 2020 

Katrineholm 332 462 321 

Vingåker 76 90 59 

Julita 30 38 16 

Björkvik 15 16 16 

Högsjö 9 58 14 

Summa 462  426 

 

Nyckeltal 

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

direktionen och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt förmåga och som 

kvalitetssäkring. 

 

Nyckeltal  
Funktion Räddning 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-
aug 

 
2021 

 

Jan- 
aug 

 
2020 

Antal larm 56 42 42 68 65 81 55 53 462 426 
Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

1 0 0 2 18 5 4 6 36 10 

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

2 
20% 

4 
67% 

5 
40% 

4 
57% 

3 
27% 

4 
50% 

4 
57% 

5 
55% 

31 
47% 

24 
35% 

Antal insatser som klassas 
räddningstjänst 10 6 5 7 11 8 7 9 63 68 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter insats 2 0 3 3 9 3 1 4 25  

25 
 Antal personer som 
omkommer i olyckor som 
klassas som räddningstjänst 

0 2 0 0 0 0 2 0 4  
2 

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

0 0 1 1 0 1 0 0 3 
 
 
3 

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

3 3 0 1 0 0 1 5 13 16 
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Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 213 228 269 268 205 107 234 181 1705 1 099 

Antal övningstimmar för RiB 
personal (Deltidspersonal) 168 148 212 219 199 200 121 180 1447 1 768 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

10,3 8,8 9,3 7,4 9,2 16,6 7,6 7,9 9,6 8,1 

Intressanta räddningsinsatser 

2021-05-26: Översvämningar i Vingåker/Högsjö. Långvarigt kraftigt regn orsakade 

översvämningar och baktryck i avloppen så att avloppsvatten fyllde källare. Värmeverket var 

också hotad. 

                   

2021-08-06: Markbrand Fågelö Katrineholm. En Tröska har startat branden då det blivit 

varmgång i remmar. 15 hektar åkermark med spannmål brann upp, samt tröskan. Två 

helikoptrar beställdes från MSB, samt två extra gödseltunnor av Maskinringen. Inriktningen 

från räddningsledaren blev att förhindra ytterligare spridning till omkringliggande åkrar och 

skog. 
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Funktion verksamhetsstöd 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Precis som förra året har funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående pandemin. 

Funktionen har arbetat med att kunna genomföra utbildningar digitalt, ett arbete som krävt såväl 

fantasi som samarbete mellan många personer då egentligen ingen har vare sig erfarenhet eller 

kunskaper kring digitala utbildningar och den utrustning som krävs. Dock har det gjorts med 

entusiasm och en stor vilja hos personalen att lösa uppdraget, vilket också gjort att det fungerat 

väldigt bra.  Funktionschef för verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet med förbundets 

informationssäkerhetsarbete. Det är ett uppdrag som kräver tid och gott samarbete med övriga 

medarbetare. Arbetet går enligt plan och målet är att informationssäkerhet ska bli en integrerad 

del i det löpande arbetet för samtlig personal och att det inte betraktas som en separat uppgift 

som vi arbetar med under en begränsad tid och sen anser är klart.   

Fixar-tjänsten har haft färre besök under våren och sommaren än i vanliga fall. Kanske är vissa 

äldre personer fortfarande försiktiga med att träffa personer utanför det egna hushållet eller så 

har de som han normalt sätt hjälper hittat andra sätt under tiden verksamheten låg nere. Vi 

hoppas på att antalet som nyttjar tjänsten ökar igen under hösten. Hittills har vi gjort inlägg på 

Facebook för att påminna, räcker inte det får vi fundera på andra sätt att nå ut till målgruppen, 

till exempel genom att ta hjälp av anhörigcentralen för att påminna om att tjänsten fortfarande 

finns.   

Service-gruppen jobbar på med de uppgifter som finns. En del av de arbetsuppgifter som gjorts 

av service-gruppen har med utbildningsverksamheten att göra. Till exempel att ställa iordning 

i utbildningslokalen samt att fixa fika och hämta lunch. När utbildningar på plats kommer igång 

igen nu under sensommaren och hösten är det även positivt för service-gruppen då de får 

tillbaka arbetsuppgifter som de tidigare utfört. 

 

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. Budgetförutsättningarna för 2022 

innebär inte de stora utmaningar som vi hade inför 2021 utan budgeten kommer vara klar för 

beslut till direktionsmötet i slutet av september. Arbetet med informationssäkerhet kommer att 

fortgå, målet är att all personal genomfört utbildning via MSB under hösten samt fått en intern 

utbildning. Styrdokument ska vara klara, samverkade och beslutade i ledningsgrupp i samband 

med att övriga dokument revideras vid årets slut eller i början på nästa år.  

Utbildningarna börjar starta upp på riktigt igen. Många skolutbildningar är bokade under 

september och oktober, vilket känns väldigt bra.  

Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2021 och följs upp i internkontrollen för 2021. 

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, som tidigare nämnts, varit 

färre än tidigare år men på ungefär samma nivå 

som 2020. Nu arbetar vi för att få fler invånare 

att boka in besök igen. Förhoppningsvis 

kommer även några informationsträffar att 

kunna genomföras under hösten. 

 

 

                                                                                                        Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.                                                                                                          

 

Fixar-tjänsten jan-aug 2021 Vingåker 
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 20 (27) 188 (179) 

Informationsträffar  0 (0) 0 (0) 
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Extern utbildning/information 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Utbildningar har i första hand genomförts digitalt. Under våren gjorde vi iordning en av 

lokalerna på Flamman med kamera, mikrofon och belysning för att kunna genomföra digitala 

utbildningar. De utbildningar som vi har genomfört digitalt är grundläggande 

brandskyddsutbildning för ett HVB-hem samt utbildning för personal inom LSS-verksamheten 

i Katrineholms kommun.  

Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) har genomförts för personalen på äldreboendena 

Ekgården och Humlegården i Vingåker under maj och juni. Dessa utbildningsinsatser 

genomfördes på plats i små grupper om max åtta personer och med vaccinerade instruktörer 

från VSR. Utbildningarna genomfördes på plats då behovet fanns av att även få med den 

praktiska delen i GBU gällande handbrandsläckning. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Under sommaren har ett ökat behov märkts av och vi har många utbildningar planerade inför 

hösten, såväl skolutbildningar som övriga utbildningar. Utbildningar genomförs så smittsäkert 

som möjligt och vi anpassar antal deltagare utifrån storlek på lokal och i enlighet med gällande 

restriktioner. Att kunna genomföra utbildningar är en förutsättning för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och vi kommer göra allt vi kan för att kunna fortsätta utveckla 

utbildningsverksamheten. Bland annat genom att genomföra vissa delar digitalt, vilket vi tror 

kommer vara ett önskemål även framöver.  
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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 
2021 

 
Jan- 
aug 
2020 

 
Brandskyddsutbildningar  

          

Antal brandutbildningar 0 0 0 4 7 11 1 0 23 21 
Antal brandutbildade skolelever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Antal brandutbildade från 
landsbygden 0 0 0 12 29 50 0 0 91 120 

Totalt antal brandutbildade 0 0 0 19 111 108 10 0 248 441 

 
Trafikutbildningar  

          

Antal trafikutbildade elever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
Antal trafikutbildade från 
landsbygden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 

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

 
Sjukvårdsutbildningar  

          

Antal sjukvårdsutbildade från 
landsbygden 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
19 

Totalt antal sjukvårdsutbildade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 

Övrig utbildning/information            
Antal övriga utbildningar och 
informerade personer 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 0  

0 0  
0 

           
Antal personer CIP 
grund/fortbildning 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0  

Totalt antal 
utbildade/informerade 0 0 0 19 111 108 10 0 248 958 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

Ekonomisk redovisning per 2021-08-31  

Resultatet för januari till och med augusti 2021 uppgår till -932 tkr. Främst beror underskottet 

på att förbundets intäkter är lägre än budgeterat för extern utbildning samt för utförda tillsyner 

och tillstånd. Kostnad för pensioner ger ett utfall på -531 tkr vilket beror på att man justerat 

parametern för förväntad framtida livslängd vid framtagande av pensions-prognosen.  Detta är 

en engångskostnad för 2021. 

Prognos 2021 

Prognos för VSR helåret 2021 är ett underskott om -1 410 tkr totalt. Även om 

utbildningsverksamheten är igång så kommer vi inte nå budget för intäkter. Likaså kommer 

intäkter för tillsyner inte att nå budget för 2021.  

Prognos för verksamhetsmålen är att mål 2, 3, 5 och 7 inte kommer att uppnås på grund av den 

rådande situationen. VSR har inte genomfört utbildningar i den omfattning som normalt görs, 

det gäller framförallt skolutbildningar. Det kommer heller inte kunna tas ifatt under hösten utan 

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

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 ej balanskravet i och med att periodens justerade resultat ger ett negativt resultat 

om -932 tkr. Prognos för helåret är - 1 410 tkr. 

Årets resultat enligt resultaträkningen 932 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 932 tkr 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 932 tkr 

I anspråkstagande av öronmärkta projektmedel 0 

Justerat resultat 932 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. 

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. VSRs relativt nya brandstation 

ger större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats.    

Kompetensutveckling 

Åtta personer har genomfört MSBs utbildning Grundutbildning för räddningspersonal i 

beredskap (GRiB).  

Sjukfrånvaro 

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

rehabiliteringsutredningarna 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, % 

 
5 (0) 

1,4 (0) 
 

0 (0) 
0 (0) 

30–49 år dagar, % 

 
46 (59) 

1,54 (1,47) 
 

32 (10) 
2,9 (0,9) 

50 <dagar, % 

 
20 (52) 

1,14 (3,7) 
 

25 (10) 
4,1 (1,6) 

Totalt dagar, % 
 

71 (111) 
1,39 (1,87) 

 

57 (20) 
2,8 (1,0) 
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Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 

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

 

Pensionskostnader 

För 2021-08 ökade kostnaden med 1 987 tkr jämfört med samma period föregående år. Bland 

annat förklaras det av att den framtida förväntade livslängden justerats under 2021, vilket ger 

ett engångsbelopp under detta år.  

Pensionskostnader   2021-08-31   2020-08-31 2020-12-31 2019-08-31 

Pensionsutbetalningar 434 414 601 1 469 

Avgiftsbestämd ÅP 607 624 980 990 

Avsättning framtida utbetalningar 919 -838 -777 -2 866 

Löneskatt 523 135 293 33 

Framtida värdesäkring 194 355 404 541 

 Summa 2 677 690 1 501 167 

Förväntad utveckling 
Räddningstjänsten kommer i framtiden att behöva prioritera sitt arbete annorlunda mot idag. 

Även om den ”traditionella” verksamheten att rycka ut och snabbt vara på plats när en olycka 

har skett kvarstår, så kommer kraven på att verksamheten arbetar mer långsiktig och 

förebyggande att öka ännu mer. Samhällsförändringar, förändringar i olyckslandskapet och 

ökade krav på samarbete över såväl geografiska som organisatoriska gränser bidrar till att fokus 

för räddningstjänstens arbete behöver förflyttas. Därtill kommer den tekniska utvecklingen som 

förändrar kommunikationslandskapet, ger utökade möjligheter till övervakning och larm och 

automatisering samt driver på utveckling av nya material och släckningsprodukter och metoder. 

I och med den nya lagstiftningen (LSO) har MSB arbetat fram fyra föreskrifter för att vägleda 

räddningstjänsterna i arbetet med den nya lagstiftningen. Detta kommer bli en utmaning för 

VSR de närmaste åren att anpassa sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. De nya 

förskrifterna gäller följande: övergripande ledning av räddningstjänsten, hur kommunens tillsyn 

ska planeras och utföras, handlingsprogrammens struktur och innehåll samt innehållet i de 

olycksrapporter som skickas till MSB. 

Utbildningsverksamheten är på gång igen med många bokningar. Troligtvis kommer 

efterfrågan på digitala utbildningar finnas kvar till viss del då det är ett effektivt sätt att 

genomföra utbildningar utan att personalen behöver förflytta sig. Att på olika sätt använda den 

teknik som vi tvingats lära oss under pandemin bör vi se som en förstärkning i det framtida 

arbetet. Vi sparar såväl tid som pengar och är förberedda om liknande situationer uppstår igen.  
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RESULTATRÄKNING  
Redovisning i tkr 

20210101–20210831 

Not Utfall 

jan-aug 

2021 

Budget 

jan-aug 

2021 

Prognos 

jan-dec 

2021 

Utfall 

jan-aug 

2020 

Utfall 

jan-aug 

2019 

       

Verksamhetens intäkter 1 2 463 2 896 3 055 2 797 3 162 

Verksamhetens kostnader 2,3 -28 522 -28 191 -42 115 -24 206 -25 940 

Avskrivningar 4,6 -1 776 -1 800 -2 700 -1 721 -1 654 

Verksamhetens 

nettokostnader 

 -27 835 -27 094 -41 760 -23 130 -24 432 

       

Kommunbidrag 5 27 102 27 102 40 653 27 769 27 238 

Verksamhetens resultat  -733 8 -1 107 4 639 2 806 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -199 -5 -299 -361 -499 

Resultat efter finansiella 

poster 

 -932 3 - 1406 4 278 2 307 

       

Reducering av samtliga 

realisationsvinster 

 0     

Justering för 

realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet 

 0     

Justering för 

realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet 

 0     

Orealiserade förluster i 

värdepapper 

 0     

Just. för återföring av 

orealiserade förluster i 

värdepapper 

 0     

Årets resultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 

       

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 

      

Användning av medel till 

resultatutjämningsreserv 

      

Balanskravsresultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 

       

Avgår ianspråktagande av 

öronmärkta projektpengar 

9      

Justerat resultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 
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DRIFTREDOVISNING  
Driftredovisning i tkr 

20210101–20210831 

Utfall 

2021-08 

Budget 

2021-08 

Avvikelse 

2021-08 

Budget 

2021 

Utfall 

2020 

Intäkter      

Kommunbidrag 27 173 27 103 70 40 653 41 653 

Extern utbildning 100 933 -831 1 400 614 

Automatlarm 994 987 8 1 480 1 187 

Avtal Högsjö 231 250 -18 374 373 

Tillstånd explosiva varor 37 93 -56 140 160 

Tillsyn 5 167 -162 250 211 

Fixar-tjänsten 215 215 0 323 313 

Övriga intäkter 809 251 558 377 2 044 

Finansiella intäkter   0   

Summa intäkter 29 565 30 000 -434 44 998 46 555 

      

Kostnader      

Driftskostnader 8 169 8 871 702 13 307 16 914 

Personalkostnader 14 233 13 811 -422 20 714 19 621 

Pensionskostnader 1 955 1 424 -531 2 136 804 

Arbetsgivaravgifter 4 159 4 070 -88 6 105 5 868 

Arbetsmarknadsförsäkringar 7 15 8 23 27 

Avskrivningar 1 776 1 800 24 2 700 2 588 

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 199 5 -194 8 411 

Summa kostnader 30 497 29 997 -935 44 994 46 232 

      

Resultat -932 3 -935 4 323 

 
 
Resultat per funktion 

Resultat, tkr Utfall 2021-08 Budget 2021-08 Avvikelse 2021-08 Utfall 2020 

Direktion och ledning 21 090 21 170 -80 35 929 

Funktion verksamhetsstöd -5 873 -5 231 -643 -9 518 

Funktion räddning -15 705 -15 488 -218 -25 265 

Funktion förebyggande -443 -449 5 -823 

Årets resultat -932 3 -935 323 
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BALANSRÄKNING 
Redovisning i tkr 

20210101–20210831 

Not 2021-08-31 2020 2019 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar 6    

Fastigheter  10 016 10 327 10 793 

Fordon  13 337 14 546 14 439 

Inventarier  2 306 2 562 2 681 

Summa anläggningstillgångar  25 659 27 435 27 912 

     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 1 552 3 254 3 575 

Kassa  0 2 2 

Bank  6 701 5 321 3 035 

Summa omsättningstillgångar  8 253 8 577 6 612 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  33 912 36 012 34 524 

     

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

    

Eget kapital, inkl. periodens 

resultat 

    

Eget kapital 8 10 993 10 670 7 197 

Periodens resultat  -932 323 3 474 

Summa eget kapital  10 061 10 993 10 670 

     

Avsättningar 10    

Pension  15 665 14 553 14 926 

Löneskatt  3 800 3 531 3 621 

Summa avsättningar  19 465 18 084 18 547 

     

Skulder     

Långfristiga skulder  0 0 289 

Kortfristiga skulder 11 4 386 6 935 5 018 

Summa skulder  4 386 6 935 5 306 

     

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

 33 912 36 012 34 524 
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INVESTERINGSREDOVISNING  
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden har inga 

investeringar gjorts. De två bilar som är budgeterade för 2021 kommer försenas, inköp sker 

2022, investeringsbudget flyttas med till nästa år. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till: 

 

Objekt Budget 

2021 

Utfall 

jan-aug 

2021 

Budget 

2020 

Utfall 

2020 

Avskriv. 

tid (år) 

Fastigheter:   0 200 0 30 

Fordon: 5 650 0 2 097 2 168 10/15 

Inventarier: 420 0 461 268 10 

Summa 6 070 0 2 758 2 436  
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KASSAFLÖDESANALYS  
 

 

Kassaflödesanalys i tkr 

20200101–20201231 

Not 2021-08-31 

tkr 

2020-12-31 

tkr 

2019-12-31 

tkr 

     

Den löpande verksamheten     

Årets justerade resultat  -932 323 3 474 

Avsättning för projekt 9 0 0 0 

Justering för av- och nedskrivningar 6 1 776 2 588 2 505 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 12 1 382 -463 -2 889 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

 2 225 2 447 3 089 

     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 702 321 -1 028 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -2 550 1 918 -5 329 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 378 4 686 -3 268 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella tillgångar  0 -2 436 -1 321 

Försäljning av materiella tillgångar  0 325 22 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -2 111 -1 299 

     

Förändring skuld finansiell leasing   -289 -143 

     

Summa kassaflöde  1 378 2 286 -4 710 

     

Likvida medel vid periodens början  5 323 3 037 7 747 

Likvida medel vid periodens slut  6 701 5 323 3 037 

Förändring av likvida medel  1 378 2 286 -4 710 
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Nothänvisningar  
Not 1 Verksamhetens intäkter   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Avgifter o ersättningar 1 663 3 492 2 442 

Extern utbildning 100 614 1 311 

Övriga rörelseintäkter 700 796 954 

Summa  2 463 4 902 4 708 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Personalkostnader 18 398 25 522 26 264 

Kostnader material 2 849 8 293 4 870 

Lokalhyror 4 027 6 063 5 647 

Tjänster 1 024 2 217 2 246 

Avskrivningar 1 776 2 588 2 505 

Skatter, avgifter och försäkringar 268 340 221 

Pensionskostnader 1 955 798 -414 

Övriga kostnader 199 411 550 

Summa  30 497 46 232 41 889 

 

 
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. Avskrivningar 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 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Vingåkers kommun, 21% 5 638 8 733 8 635 

Katrineholms kommun, 79% 21 464 32 920 32 020 

Summa  27 102 41 653 40 655 
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Not 6 Anläggningstillgångar        

Belopp i tkr Fastigheter Julita/Björkvik Övningsfält 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bokfört ingående värde 2 588 12 354 14 943 14 943 14 221 

Årets anskaffningar      722 

Försäljning/utrangering      

Delsumma     14 943 14 943  14 943 

Ack avskrivning -916 -3 700 -4 616 -4 150 -3 703 

Avskrivningar -56 -254 -310 -466 -447 

Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 

Summa fastigheter 1 616 8 400 10 016 10 327 10 793 

            

Belopp i tkr Inventarier Fordon 

Inventarier 

och 

maskiner 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bokfört ingående värde inkl. leasing 30 311 5 881 36 192 34 131 33 788 

Årets anskaffningar    2 436 599 

Försäljning/utrangering     -133 

Delsumma     36 192 36 567 34 254 

Ack avskrivningar -15 764 -3 319 -19 084 -17 012 -15 189 

Avskrivningar inkl leasing -1 209 -256 -1 465 -2 122 -2 050 

Avslut leasing    -325  

Försäljning/utrangering      104 

Summa inventarier 13 337 2 306 15 643 17 108 17 120 

Summa anläggningstillgångar   25 659 27 435 27 912 

 

 
Not 7 Fordringar   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 652 356 898 

Fordran moms 88 1 367 651 

Förutbetalda kostnader 0 0 0 

Skattekonto 0 5 346 

Övriga kortfristiga fordringar 811 1 527 1 680 

Summa  1 552 3 254 3 575 

 

Not 8 Eget kapital   
  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital 10 993 10 670 7 197 

Därav projektmedel avsättning 4 972 4 972 1 498 

Årets avsättning 323 0 0 

Ianspråktagande av projektmedel under året 0 0 0 

Summa projektmedel 5 295 4 972 1 498 

Årets resultat -932 323 3 474 

Summa eget kapital 10 061 10 993 10 670 
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Not 9 Projektmedel 

 

Not 9 Projektmedel  Utfall Budget 

Belopp i tkr 2021-08-31 2021-12-31 

Pensionskostnader, avsättning 2021 323 5 295 

Summa 0 5 295 

Projektmedel summa avsättning 5 295 5 295 

 

 
Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Förmånsbestämd ÅP 5 158 4 408 4 505 

Särskild avtalspension 10 507 10 035 10 048 

Ansvarsförbindelser 0 0 0 

Särskild löneskatt 3 800 3 504 3 531 

Avsatt till pensioner 19 465 17 947 18 084 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Återlånade medel 19 465 17 947 18 084 

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande 

enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 

 
Avsättningar för pensioner enligt prognos, augusti 2021 

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 18 084 18 547 18 547 

Pensionsutbetalningar -434 -414 -601 

Nyintjänad pension 1 603 443 544 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 193 355 404 

Förändring löneskatt 270 -116 -90 

Övrigt -251 -868 -719 

Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 19 465 17 947 18 084 

    

Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 

    

Specifikation avsatt till pensioner    

Särskild avtalspension 10 507 10 035 10 048 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 158 4 408 4 505 

PA-KL pensioner 0 0 0 

Summa pensioner 15 665 14 443 14 553 

Löneskatt 3 800 3 504 3 531 

Summa avsatt till pensioner 19 465 17 947 18 084 
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Not 11 Kortfristiga skulder   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsskuld, individuell del 607 888 909 

Löneskatt pensionsskuld, individuell del 147 215 221 

Semesterlöneskuld 1 215 1 466 1 515 

Komptidsskuld 139 108 86 

Leverantörsskuld 266 2 157 951 

Momsskuld 104 0 0 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 820 1 034 437 

Sociala avgifter/källskatt 1 088 1 067 899 

Summa 4 386 6 935 5 018 

 

 

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster 

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Förändring pensioner inklusive utbetalningar 1 112 -373 -2 325 

Förändring löneskatt pensionsavsättning 270 -90 -564 

Summa 1 382 -463 -2 889 
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Redovisningsprinciper

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 42,73 %. 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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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

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. 
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DIR § 24/2021                      2021/18:7, 8 
 
Delegationsärenden 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till 

handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsärendena.  
 
  
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2021-05-08—2021-09-19. 
Delegationsbeslut förbundschef  
 
 
 

 
  



Västra Sörmlands räddningstjänst
2021-09-20

Sida  1  av  1 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendebenämningDiarienr

RekommenderarUtlåtande Eldningsförbud2021-06-16Eldningsförbud Katrineholm2021-000069

RekommenderarUtlåtande Upphävande2021-06-23Eldningsförbud Katrineholm2021-000069

TillstyrkerRemissvar, Planärenden övrigt2021-05-06Planärenden, övrigt2021-000045

RekommenderarUtlåtande Upphävande2021-06-23Eldningsförbud Vingåker2021-000070

RekommenderarUtlåtande Eldningsförbud2021-06-16Eldningsförbud Vingåker2021-000070

ÅterkallarÅterkallande av dispens2021-05-17Byte av sotare2015.00240

ÅterkallarÅterkallande av dispens2021-05-20Byte av sotare2015.00717

ÅterkallarÅterkallande av dispens2021-08-19Byte av sotare2015.00718

ÅterkallarÅterkallande av dispens2021-05-10Byte av sotare2018.00278

AnmärkningSotarföreläggande2021-06-14Föreläggande sotning2021-000066

AnmärkningSotarföreläggande2021-06-14Föreläggande sotning2021-000067

AnmärkningSotarföreläggande2021-09-01Föreläggande sotning2021-000093

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-06-15Bygglovsremiss2021-000065

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-05-10Bygglovsremiss2021-000047

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-06-10Bygglovsremiss2021-000046

AvstyrkerUtlåtande BSD2021-05-06Bygglovsremiss2021-000046

AnmärkningSotarföreläggande2021-08-23Föreläggande sotning2021-000088

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-08-24Bygglovsremiss2021-000089

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-06-03Bygglovsremiss2021-000059

AnmärkningSotarföreläggande2021-05-21Föreläggande sotning2021-000056

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-07-20Bygglovsremiss2021-000076

TillstyrkerUtlåtande BSD2021-06-09Bygglovsremiss2021-000064

TillstyrkerRemissvar2021-06-30Remiss från Trafikverket2021-000073

TillstyrkerRemissvar2021-05-20Remiss Serveringstillstånd2021-000055

TillstyrkerRemissvar2021-08-30Remiss Serveringstillstånd2021-000090

AnmärkningSotarföreläggande2021-07-08Föreläggande sotning2021-000075

TillstyrkerRemissvar2021-06-14Remiss Serveringstillstånd2021-000068

TillstyrkerRemissvar, Planärenden övrigt2021-06-03Planärenden, övrigt2021-000058

TillstyrkerRemissvar OT2021-08-06Offentlig tillställning2021-000078

TillstyrkerRemissvar DP Granskning2021-06-18Remiss Detaljplan2021-000014

TillstyrkerRemissvar DP Samråd2021-06-18Remiss Detaljplan2021-000071

AnmärkningSotarföreläggande2021-09-08Föreläggande sotning2021-000095

TillstyrkerRemissvar DP Granskning2021-06-18Remiss Detaljplan2020-000220

AnmärkningSotarföreläggande2021-07-05Föreläggande sotning2021-000074

TillstyrkerRemissvar2021-06-03Remiss Serveringstillstånd2021-000062

BeviljarTillståndsbeslut2021-08-27Tillståndshantering Brfv2018-000334

TillstyrkerRemissvar2021-06-01Remiss från LST2021-000048

TillstyrkerRemissvar ÖM2021-09-13Remiss, övriga myndigheter2021-000054
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DIR § 25/2021                       
 
Övriga frågor 
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DIR § 26/2021                       
 
 

Information från verksamheten 

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

  
 
Personalläget i organisationen 
Verksamheten informerar om personalläget i organisationen. 
 
Information från ungdomsbrandkåren 
Ungdomsbrandkoren informerar om sin verksamhet. 
 
 
Intressanta larm 
Under denna punkt berättar räddningschefen om intressanta larm som har inträffat.  
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