
 
 

 
 

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

Datum 
2021-11-10 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 18 november kl 10.00-12.00 

 
 
Plats: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm – konferensrum Katrineholm. 
 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Vi startar mötet med en kort presentation av en direktionsportal, Jonas från TeamEngine 
kommer att presentera den för oss.  
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport 
2. Datum för AU och Direktionsmöten och medlemssamråd under 2022 
3. Utlåtande avseende delårsrapport 2021 från revisorerna 
4. Internkontrollplan 2022 
5. Nyckeltal 2022 
6. Riskanalys 
7. Övriga frågor 

 
Informationsärenden 

8. Information från verksamheten:     
• Information om personalläget i organisationen  
• Information om hur arbetet med handlingsprogrammet fortlöper 
• Information om sotning och olycksundersökning efter tillsyn av MSB 
• Information om ett pm hur vi tolkar ändring av en lag om explosiva varor 

 
 
Välkomna! 
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AU § 28/2021                        
 
 

Föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. 
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AU § 29/2021                        
 
 

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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AU § 30/2021                      2021/ 
 
 

Ekonomirapport 

Förslag till beslut 
1. Arbetskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram en ekonomirapport från årets början till och med oktober 
månad. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2021-01-01—2021-10-31.  
 
Beslutet skickas till 
Direktionen  
 

 
  



Hela VSR

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos Avvikelse, 

prognos/årsbudget

Intäkter 36 917 792 37 496 695 -578 903 44 997 834 43 707 834 -1 290 000

Personal -25 229 150 -24 148 079 -1 081 071 -28 978 854 -29 398 854 -420 000

Hyra -5 040 203 -5 102 128 61 925 -6 122 799 -6 122 799 0

Övriga kostnader -7 741 806 -8 243 154 501 348 -9 892 182 -9 592 182 300 000

SUMMA KOSTNADER -38 011 159 -37 493 361 -517 798 -44 993 835 -45 113 835 -120 000

RESULTAT -1 093 367 3 334 -1 096 701 3 999 -1 406 001 -1 410 000

Intäkter extern utbildning, prognos -1 000 tkr

Intäkter tillsyner/tillstånd, prognos: - 290 tkr

Pensionskostnader, prognos: -720 tkr

Mindre plus, ex kurser/konferenser

Direktion och ledning

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

INTÄKTER 34 332 247 34 227 484 104 763 41 074 624 41 074 624 0

Personal -3 847 076 -3 376 180 -470 896 -4 031 644 -4 451 644 -420 000

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -4 009 000 -4 366 606 357 606 -5 240 137 -4 940 137 300 000

SUMMA KOSTNADER -7 856 076 -7 742 786 -113 290 -9 271 781 -9 391 781 -120 000

RESULTAT 26 476 171 26 484 698 -8 527 31 802 843 31 682 843 -120 000



Funktion verksamhetsstöd

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 1 106 672 1 652 609 -545 937 1 983 210 983 210 -1 000 000

Personal -889 458 -922 528 33 070 -1 108 115 -1 108 115 0

Hyra -5 040 203 -5 102 128 61 925 -6 122 799 -6 122 799 0

Övriga kostnader -2 320 076 -2 167 121 -152 955 -2 600 650 -2 600 650 0

SUMMA KOSTNADER -8 249 737 -8 191 777 -57 960 -9 831 564 -9 831 564 0

RESULTAT -7 143 065 -6 539 168 -603 897 -7 848 354 -8 848 354 -1 000 000

Funktion räddning

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 1 118 997 1 041 625 77 372 1 250 000 1 250 000 0

Personal -19 408 421 -18 776 694 -631 727 -22 550 449 -22 550 449 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -1 404 022 -1 644 543 240 521 -1 973 531 -1 973 531 0

SUMMA KOSTNADER -20 812 443 -20 421 237 -391 206 -24 523 980 -24 523 980 0

RESULTAT -19 693 446 -19 379 612 -313 834 -23 273 980 -23 273 980 0



Funktion förebyggande

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 359 875 574 977 -215 102 690 000 400 000 -290 000

Personal -1 084 196 -1 072 678 -11 518 -1 288 647 -1 288 647 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -8 709 -64 884 56 175 -77 864 -77 864 0

SUMMA KOSTNADER -1 092 905 -1 137 562 44 657 -1 366 511 -1 366 511 0

RESULTAT -733 030 -562 585 -170 445 -676 511 -966 511 -290 000



Rib totalt

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Budget 

ack

Jan 21 - Okt 21

Intäkter 133 300 0

Personal -5 422 143 -4 612 865

Hyra 0 0

Övriga kostnader -123 311 -204 001

SUMMA KOSTNADER -5 545 454 -4 816 866

RESULTAT -5 412 154 -4 816 866

Rib Vingåker

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Intäkter 133 300

Personal -3 429 965

Hyra 0

Övriga kostnader -70 885

SUMMA KOSTNADER -3 500 850

RESULTAT -3 367 550

Rib Julita

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Intäkter

Personal -644 972

Hyra 0

Övriga kostnader -15 661

SUMMA KOSTNADER -660 633

RESULTAT -660 633



Rib Björkvik

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Intäkter

Personal -715 802

Hyra 0

Övriga kostnader -23 198

SUMMA KOSTNADER -739 000

RESULTAT -739 000

Rib Högsjö

Redovisning

ack

Jan 21 - Okt 21

Intäkter

Personal -631 405

Hyra 0

Övriga kostnader -13 566

SUMMA KOSTNADER -644 971

RESULTAT -644 971



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-11-18 

 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 

 

37  

AU § 31/2021                      2021/ 
 
 

Datum för AU, direktionsmöten och medlemssamråd 
under 2022 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att anta datumen för au och föreslå direktionen att anta 

datumen för direktionsmötena. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på mötesdatum för år 2022. 
 
Förslag till AU: kl 14-16 
3 februari 
7 april 
12 maj 
15 september 
20 oktober 
24 november 
 
Direktion: kl 17.30 
16 februari 
18 maj 
28 september 
7 december 
 
 Förslag till att bjuda in till medlemssamråd: 
2022-04-19 

 
Beslutet skickas till 
Direktionen (endast mötesdatumen för direktionsmötena).  
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AU § 32/2021                      2021/ 
 
 

Utlåtande avseende delårsrapport 2021 från revisorerna 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga informationen angående 

delårsrapporten till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts 
delårsrapport för år 2021. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

• grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapporten har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella målen. 

• grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapporten har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med 
verksamhetsmålen 

 
 

 
Beslutet skickas till 
Direktionen  
 

 
  



Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst 

2021-10-11 

Kommunfullmäktige i 
Katrineholm 
Vingåker 

Utlåtande avseende delårsrapport 2021 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska 
förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per 
2021-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst inte kommer 
att uppnå ekonomisk balans för 2021, med ett förväntat balanskravsresultat på -1,4 mnkr per helår. 

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns. Dessa har 
fastställts av direktionen. 

Revisorerna bedömer att: 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade re
sultatet skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade re
sultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i 
budget 2021. 

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst 

~~dr Sören Eriksson 
ordförande 



Revisions rapport 

pwc 



pwc 

Sall1Il1anf a ttning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga 

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

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? 

Bedömning 

Ja 

Grundat på vår översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten 
för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
Bedömningen är att balanskravet per 
2021-12-31 inte kommer att uppfyllas. 

Delvis 

Grundat på vår översiktliga granskning av 
delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige 
fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår översiktliga granskning av 
delårsrapportens återrapportering 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 
fullmäktige fastställt i budget 2021. 

• 

0 

1 
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pwc 

Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisions kriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31, 

• Förvaltningsberättelsens innehåll, 

• Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-29. 

3 



pwc 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och funktionsansvarig 

verksamhetsstöd. 

4 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till -932 tkr. Prognosen visar på ett underskott om 1 406 tkr vilket till 

största del kan hänföras till uteblivna intäkter från utbildningar och tillsyner som ej 

kunnat genomföras i den omfattningen som var tänkt på grund av pandemin. 

Pensionskostnaderna förväntas dessutom bli högre än budgeterat vilket förklaras av att 

parametern för förväntad framtida livslängd har justerats under året. 

Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Västra Sörmlands 

Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet per 

2021-12-31 inte kommer att uppfyllas. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021. 

Av redovisningen framgår att det ett av två finansiella mål utvärderas. Målet att VSR ska 

ha ett positivt årligt resultat bedöms inte komma att uppfyllas. Det andra målet, att 

reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel utvärderas först vid årets slut. 

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål kommer 

delvis att uppnås. Att fyra mål inte uppnås förklaras av att verksamhetens begränsats av 

covid-19. De mål som inte uppnås är inom områdena: 

• Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet 

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

räddningsinsats 

• Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 

skadebegränsande åtgärder. 

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

ska en första insats ske av enskilda. 

Utvärdering av måluppfyllelsen sker per helår i enlighet med lagens krav. 

5 
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Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 
fastställt i budget 2021 . 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering 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 
fullmäktige fastställt i budget 2021. 

RekoITIInendationer 
Granskningen föranleder inga rekommendationer. 

2021-10 

Rebecka Hansson Erika Andersson 

6 
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Uppdragsledare Granskningsansvarig 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport. 
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AU § 33/2021                      2021/ 
 
 

Internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta internkontrollplanen  

för år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för år 2022. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022. 
 
Beslutet skickas till 
Direktionen.  
 

 
  



Antagen av direktionen 2021-12-xx 
 

1 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst  
 
 
Internkontrollplan för 2022 
 
 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 
       
1)  
Utredning och 
lärande av insatser 

Fungerande rutin för 
uppföljning av insats 
Kontroll mot insatser att 
antagen rutin efterlevs. 
 

Ansvarig för 
kvalitetsgranskning 
av insatsrapporterna 

2 ggr/år Granskning och 
kvalitetskontroll av 
samtliga 
insatsrapporter 

Förbundschef C3=9 

       
2) 
Uppföljning av 
övningsverksamhet 
inom VSR 

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

Funktionsansvarig 
räddning 

2 ggr/år  Rapportering i 
Daedalos av samtliga 
genomförda 
övningar 

Förbundschef C3=9 

       
3) 
Bemanning RiB-
organisationen 

Rätt bemanning enligt 
beredskapsschema. 
 

Funktionsansvarig 
räddning/chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig kontroll 
av tjänstgöringslistor 

Förbundschef B4=8 

       
4) Remisshantering Ej besvarade remisser 

Antal ej besvarade 
remisser inom angiven 
svarstid för funktion 
förebyggande 

Funktionsansvarig 
förebyggande 
 
 

2 ggr/år Kontinuerlig logg av 
inkomna/besvarade 
remisser 

Förbundschef  C3=9 



Antagen av direktionen 2021-12-xx 
 

2 
 

       
5) 
Ekonomi 

Fungerande rutiner för 
säkerställande av god 
ekonomisk hushållning 
 
Kontroll att rutiner 
efterlevs och fungerar, 
samt revideras vid behov. 
 

Funktionsansvarig 
verksamhetsstöd 

2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef  D3=12 

       
6) 
Kvalitetssäkring av 
instruktörer 
 

Fungerande 
kvalitetssäkring 
Kontroll att instruktörer 
har rätt utbildning och att 
uppdaterat 
utbildningsmaterial 
används.        

Funktionsansvarig 
verksamhetsstöd/ 
utbildnings-
samordnare 
 
 

2 ggr/år Löpande kontroller 
av kompetens och 
utbildningsmaterial 

Förbundschef  C2=6 

       
7) 
Informationssäkerhet 

Fungerande rutiner för 
att säkerställa att VSR 
arbetar med 
informationssäkerhet på 
en god nivå.  
Arbeta fram rutiner samt 
implementera dessa i 
verksamheten. Säkerställa 
att all personal har 
tillräcklig kunskap om 
informationssäkerhet samt 
känner till rutiner och 
arbetssätt.  
 

Funktionsansvarig 
verksamhetsstöd 

2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef  D3=12 



Antagen av direktionen 2021-12-xx 
 

3 
 

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

Konsekvens  
D- Allvarlig 4 8 12 16 
C- Kännbar 3 6 9 12 
B- Lindrig 2 4 6 8 
A-Försumbar 1 2 3 4 
Sannolikhet 1- Osannolik 2- Mindre 

sannolik 
3- Möjlig 4- Sannolik 

 
Konsekvens 
D (4): Är så stor att det helt enkelt inte får hända 
C (3): Uppfattas som besvärande av alla berörda personer 
B (2): Uppfattas som liten av berörda personer 
A (1): Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer 
 
Sannolikhet 
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
3: Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå 
2: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 
 
Värderingen har beaktat tre perspektiv; Medborgaren, VSR som helhet samt den anställde. 



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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Nyckeltal 2022 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta nyckeltalen för år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på vilka nyckeltal vi ska föra för år 2022. 
 

 
Beslutet skickas till 
Direktionen.  
 

 
  



Uppföljning av nyckeltal 2022
Målvärde  2021 Förslag nyckeltal 2022 Nyckeltal 2022

Räddningsinsats Antal larm/antal räddningstjänstinsatser

Målvärde 10 minuter

R 1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som 
räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Daedalos mäts tills vidare om styrkan 
har kommit fram före eller efter 10 minuter).

Målvärde 0/år
R 2: Antal  avikelser från förmågekartan

Målvärde 25/år Ändra målvärdet till 15
R 3: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats.

Målvärde 15/år Ändra målvärdet till 25
R 4: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats.

Målvärde 2000/år
R 5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal.

Målvärde 2000/år
R 6: Antal övningstimmar för RIB personal.

Målvärde 60 %
R 7: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten 
anlänt larmadress.

Målvärde < 10/år
R 8: Antal personer som omhändertages på plats i olyckor som klassas som 
räddningstjänst

Målvärde < 40/år Ändra målvärdet till 25
R 9: Antal personer som avtransporteras i ambulans i olyckor som klassas som 
räddningstjänst

Målvärde 0/år
R 10: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst

Målvärde 1000/år
R 11: Antal hembesök av rådgivande karaktär.

Tillsyn
Målvärde 150/år 

T 1: Antal tillsyner 

Målvärde 240/år 
T 2: Antal rådgivning gällande LSO/LBE

Målvärde 50/år 
T 3:Antal rådgivning gällande sotning

Målvärde 150/år
T 4: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter

Målvärde 65/år
T 5: Antal inkomna remisser

Målvärde 250/år 
T 6: Antal sotningsärenden gällande  förelägganden/dispensansökningar.

Underlätta för den enskilde Brandskyddsutbildning

Målvärde 130/år Ta bort. Antal utbildade är intressant, inte antal utbildningar.
U 1: Antal brandutbildningar 



Målvärde 1200/år
U 2: Antal brandutbildade skolelever 

Målvärde 350/år
U 3: Antal brandutbildade från landsbygden

Målvärde 2000/år
U 4: Totalt antal brandutbildade 

Trafikutbildning

Målvärde 1200/år
U 5: Antal trafikutbildade skolelever 

Målvärde 250/år
U 6: Antal trafikutbildade från landsbygden

Målvärde 1300/år
U 7: Totalt antal trafikutbildade 

Sjukvårdsutbildning

Målvärde 100/år
U 8: Antal sjukvårdsutbildade från landsbygden

Målvärde 700/år 
U 9: Totalt antal sjukvårdsutbildade 

Övriga utbildnings/informationstillfällen

Målvärde  1500/år
Alldeles för ospecifikt. Ändra till: "Antal övriga 
informationstillfällen"

U 10: Antal övriga utbildningar/informerade personer

CIP

Målvärde 35 personer/år
U 11: Antal personer CIP grund/fortbildning

Målvärde 25/år
U 12: Antal CIP utryckning

Övrigt

Målvärde 5900
U 13: Totalt antal utbildade/informerade (ej CIP)

Undersökande och lärande
Målvärde 8/år

L 1: Antal utökade utredningar/AAR (after action review)

Målvärde 6/år
L 2: Antal sakkunnigutlåtanden

Fixartjänst

Målvärde 100/år
L 3: Antal hembesök i Vingåker

Målvärde 600/år
L 4: Antal hembesök i Katrineholm

Målvärde 700/år
L 5: Antal behjälpta 



 
vsr.nu 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum           2021-11-18 
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Riskanalys 

Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta den framtagna 

riskanalysen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram en riskanalys för VSR som kommer ligga till grund för 
framtagandet av nytt handlingsprogram för 2022. 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Direktionen.  
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Sammanfattning 
Det är en omöjlighet att förutspå framtiden men genom att analysera tidigare inträffade 
händelser kan man göra kvalificerade gissningar för att förekomma och vara så väl förberedd 
som möjligt på det som framtiden kan komma att erbjuda. 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och Vingåkers 
kommun. VSR är ett relativt litet förbund med ett befolkningsantal på ungefär 44 000 
invånare. Samverkan med andra räddningstjänster är av stor vikt för att VSR ska klara flera 
pågående räddningsinsatser samt att kunna hantera olyckor som inträffar mer sällan.  
Medelåldern och boende på landsbygd är något högre i våra kommuner jämfört med 
rikssnittet. Förbundet prioriterar äldre och landsbygd i det förebyggande arbetet mot olyckor. 

I VSR är den vanligaste olyckan som föranleder räddningsinsats trafikolycka följt av brand 
inomhus, borträknat är då automatlarm där ingen olycka skett. De sker fler olyckor under 
sommarperioden samt på vardagar under eftermiddag och tidig kväll. 

Trafiknätet har förändrats med ombyggnad av riksväg 52, 55 och 56 som ökat trafikflödet 
något. Antalet olyckor har inte minskat totalt sett, men i förhållande till det ökade trafikflödet 
kan man ändå säga att säkerheten är högre idag. Den tydligaste förändringen är att både 
trafikflöde och trafikolyckor har flyttats från centrum till riksvägarna. 

Drunkningstillbuden i VSR har gått upp de senaste åren, vad det beror på är svårt att avgöra 
men en trolig förklaring är att intresset för friluftsliv med både bad och fiske har ökat. 

Utsläpp av farligt ämne sker i båda kommunerna och är till övervägande del mindre utsläpp 
av drivmedel eller olja. Det ska dock inte bagatelliseras med tanke på att drivmedel kan 
förstöra stora mängder dricksvatten. Vattentäkten i Forssjö förser Katrineholm, Vingåker och 
Flen med dricksvatten. 

Utöver räddningsinsatser larmas även räddningstjänsten på sjukvårdslarm i samband med 
hjärtstopp (IVPA). Avtalet med Regionen avser IVPA-uppdrag. Suicidlarm ingår också sedan 
några år tillbaka i räddningstjänstens uppdrag. Detta sker i samverkan med polisen och 
ambulansen. 

I förbundet finns det verksamheter eller anläggningar med särskilda risker som vid en olycka 
kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa, egendom eller miljö. Dessa 
verksamheter har ett högre lagkrav för de förebyggande åtgärderna. VSR har en bra dialog 
med dessa verksamheter. 

För att minska risken för att personer omkommer eller skadas i sin bostad arbetar VSR med 
riktade insatser mot olika befolkningsgrupper i samhället.  
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1. Inledning 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, avser att skydda människors liv och hälsa, 
egendom och miljö mot brand och andra olyckor genom förebyggande och skadeavhjälpande 
arbete. Oberoende av var människor bor eller vistas i landet, ska de erbjudas ett likvärdig 
skydd mot olyckor och räddningsinsatser vid händelse av olycka ska genomföras på ett 
effektivt sätt. 

Detta ställer krav på att kommunen vet vilka risker för olyckor som finns inom kommunens 
geografiska område och anpassar sin organisations arbete utefter det. Riskanalysen enligt 
LSO syftar till att synliggöra dessa risker för beslutstagare, invånare och anställda för att 
utgöra ett underlag för dimensionering av både   förebyggande och skadeavhjälpande 
verksamhet. 

I grunden har alla riskanalyser ett liknande syfte i att identifiera risker som finns inom ett 
avgränsat område. Riskanalysen ligger sedan ofta till grund för andra dokument, i detta fall 
bland annat VSRs handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Enligt LSO ska 
handlingsprogrammet vara ett övergripande styrdokument för räddningstjänst samt 
förebyggande verksamhet mot brand och andra olyckor. 

1.1 Syfte och Mål 
Syftet är att uppdatera och omarbeta riskanalysen så att den kan utgöra ett gott underlag vid 
framtagandet av kommunens handlingsprogram enligt LSO. Riskanalysen kan även utgöra ett 
underlag för planering av förmåga, övning, utbildning, informationsinsatser och 
myndighetsutövning. 

1.2 Avgränsning 
Riskanalysen behandlar endast risker för de händelser som kan föranleda en räddningsinsats i 
VSRs geografiska område. Analysen behandlar perioden från år 2010 till och med år 2020. 
Där inget annat anges så kommer statistiken från IDA, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps statistikdatabas där informationen baseras på händelserapporter från Sveriges 
räddningstjänster och innefattar således endast de olyckor som föranlett räddningsinsats. Detta 
medför ett mörkertal med olyckor som hanteras av den enskilde. 

1.3 Beteckningar 
LSO  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

LBE  Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

SEVESO Verksamhet som kan medföra storskalig olycka med risk för 
människors liv och hälsa eller miljö. Seveso III direktivet. 

Farlig verksamhet Verksamheter som enligt LSO 2 kap 4 § kan innebära fara för sin 
omgivning. 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

IDA MSB:s databas för statistik om räddningsinsatser och 
olycksorsaker. Baseras på händelserapporterna från 
räddningsinsatser genomförda av kommunala räddningstjänster. 
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2. Beskrivning av kommunerna 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund bestående av Katrineholm 
och Vingåkers kommuner. Förbundet styrs av en direktion med ledamöter från båda 
medlemskommunerna. 43 909 människor bor sammantaget i Katrineholm och Vingåkers 
kommuner.  

Tabell 1. Befolkningsstatistik för Katrineholm och Vingåker samt Sverige som helhet. 
Siffrorna avser slutet av 2020. Källa: kommunsiffror.scb.se  

 Folkmängd Kvinnor 
(%) 

Män (%) Medelålder 
(år) 

Född 
utomlands 
(%) 

Medelinkomst 
(per månad 
2019) 

Katrineholm 34 765 49,8 % 50,2 % 42,5 19,3 25 442 kr 

Vingåker 9 144 48,9 % 51,1 % 44,4 15,1 24 825 kr 

Sverige 10 379 295 49,7 % 50,3 % 41,4 19,7 27 700 kr 

 

Tillsammans har kommunerna en yta på cirka 1 630 km2 (land och vatten). Området som 
Västra Sörmlands Räddningstjänst täcker in framgår av figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Karta över Katrineholm och Vingåkers kommuner 
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2.1 Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun är till ytan ca 1 190 km2 och består av centralorten Katrineholm samt 
tätorterna Valla, Sköldinge, Forssjö, Bie, Björkvik, Strångsjö och Äsköping. Cirka 23 300 
personer bor i centralorten Katrineholm och cirka 11 500 personer bor i de omkringliggande 
tätorterna på landsbygden, vilket befolkningsmässigt gör Katrineholm till en mindre tätort.1, 2  

Katrineholm ligger i korsningen mellan västra och södra stambanan och dessutom möts 
riksvägarna 52, 55, 56 och 57 i kommunen. Inom en radie av 10 mil från Katrineholm ligger 
städer som Örebro, Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Nyköping samt Stockholm 
och inom en radie på 15 mil nås en tredjedel av Sveriges befolkning. De största arbetsgivarna, 
förutom Katrineholms kommun, är region Sörmland, SKF, Ericsson, Kronfågel, Sörmlands 
Grafiska och Finja Prefab.3 

 

 

Figur 2. Så många bor i och utanför tätort i Katrineholms kommun 4  

2.1.1 Framtid 
Katrineholms mål är att kommunen ska växa och att den totala befolkningen ska uppgå till  
40 000 invånare år 2030. Målet är att fördelningen av kommunens befolkning även i 
framtiden är ungefär densamma som idag, det vill säga ungefär 70 % i staden (centralorten) 
och 30 % på landsbygden (övriga tätorter samt landsbygd). Fler invånare innebär ett behov av 
fler bostäder. Det betyder även utbyggnad av service och arbetsplatser, av infrastruktur, 
varsamhet om grönområden och möjliggörandet av fler mötesplatser.5 

Katrineholms kommun har idag en lägre andel invånare i yngre medelåldern än riket i övrigt 
och här bor fler äldre än genomsnittet. För att befolkningen i Katrineholm ska fortsätta växa i 

 
1 Katrineholms kommun – Wikipedia (2021-10-13) 
2 Kommungruppsindelning | SKR 
3 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf  
4 Kommuner i siffror (scb.se) (2021-10-13) 
5 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf 

Tätort, samtliga
83%

Landsbygd
17%

KATRINEHOLMS KOMMUN

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katrineholms_kommun
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f4c/1574150103501/%C3%96versiktsplan%202030%20Katrineholms%20kommun%20-%20del%20staden.pdf
https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0483&id2=0428
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f4c/1574150103501/%C3%96versiktsplan%202030%20Katrineholms%20kommun%20-%20del%20staden.pdf
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framtiden är det i första hand flyttnettot, det vill säga att fler flyttar in i kommunen och färre 
som flyttar ut, som behöver påverkas.  

2.2 Vingåkers kommun 
Vingåkers kommun är till ytan ca 440 km2 och består av centralorten Vingåker samt tätorterna 
Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn och Läppe. Cirka 4 500 personer bor i centralorten Vingåker 
och cirka 4 600 personer bor i de omkringliggande tätorterna vilket befolkningsmässigt gör 
Vingåker till en landsbygdskommun. Många boende i Vingåker pendlar ut från kommunen för 
att arbeta.6, 7  

Kläder är en viktig del av Vingåkers historia, från 1900-talets konfektionsindustri och fram 
till dagens stora butik, Factory Outlet, som lockar många besökare. Den färgglada folkdräkten 
från Vingåker är en av de äldsta i Sverige. Dräkten tillhörde bönderna och bars fram till 
mitten av 1800-talet. Än idag är intresset stort kring den flera hundra år gamla 
vingåkersdräkten.8 

Närheten till vacker natur präglar Vingåkers kommun. Här finns vandringsstigar som bjuder 
på natursköna miljöer och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre naturreservat: Igelbålen 
strax norr om Vingåker, Perstorpsskogen och Tomsängen i närheten av Högsjö. 

Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkers kommun är verksamma inom de areella 
näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Det är näringar som tydligt 
präglar miljön och som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av verksamheter. 

 

 

Figur 3. Så många bor i och utanför tätort i Vingåkers kommun 9 

 
6 Vingåkers kommun – Wikipedia (2021-10-13) 
7 Kommungruppsindelning | SKR 
8 Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf 
9 Kommuner i siffror (scb.se) (2021-10-13) 

Tätort, samtliga
81%

Landsbygd
19%

VINGÅKERS KOMMUN

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ving%C3%A5kers_kommun
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2020/09/Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf
https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0483&id2=0428
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2.2.1 Framtid 
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige i Vingåker en varumärkesplattform för 
Vingåkers kommun. Den syftar till att gemensamt och strategiskt lyfta det som är attraktivt 
med Vingåkers kommun. Samtidigt visar varumärkesplattformen vad som behöver utvecklas 
och förbättras för att bli ännu mer attraktiva med löfte om att Vingåkersbygden ska bli 
Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för utvecklingsstrategin, vars syfte är att 
skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna vision. Med 
landsbygdsutveckling menas utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt 
Vingåker centralort.10  

  

 
10 Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf  

https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2020/09/Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf
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3. Olyckor som föranleder räddningsinsats 
Det finns enligt LSO fyra kriterier som alla ska uppnås för att en räddningsinsats ska anses 
motiverat som kommunal räddningstjänst: behovet av ett snabbt ingripande, det hotade 
intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. 

Efter varje räddningsinsats skrivs en händelserapport om insatsen i syfte att reflektera och 
utvärdera organisationens insats samt i den mån det är möjligt att utreda orsaker till olyckan. 
Dessa händelserapporter skickas sedan till MSB för sammanställning, och det är framförallt 
den data som ligger till grund för denna riskanalys. Vissa data har även hämtats från 
räddningstjänstens system för händelserapporter, Daedalos. Om inget annat anges så har 
informationen hämtats från IDA.11 

Varje år rycker räddningstjänsten VSR i snitt ut på ca 675 stycken räddningsinsatser där den 
enskilde inte längre kan hantera situationen utan behöver samhällets hjälp. Mellan 2010 och 
2020 har antal insatser varierat mellan 590 st. (2014) och 734 st. (2016). 

VSR är dimensionerad resursmässigt för att kunna hantera en räddningsinsats åt gången. 
Dubbellarm, det vill säga fler pågående larm samtidigt, är ovanligt men under perioder där 
flera enskilda drabbas i samma händelse, exempelvis översvämningar eller skogsbränder efter 
åskoväder, så kan det bli verklighet och det påverkar organisationen. 

 

Figur 4. Antal insatser uppdelat per olyckstyp och år 2010-2020, VSR 

Antalet automatiska brandlarm har minskat de sista åren. Här har det inte hänt en olycka och 
är alltså inget problem ur ”skyddsperspektiv”, men är ett problem för räddningstjänsten både 

 
11 MSBs statistik- och analysverktyg IDA, IDA - Hem (msb.se) 
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ur beredskapshänseende och vad man skulle kunna kalla produktionsbortfall. VSR tittar på 
sambandet mellan antalet anläggningar och antal utlösta larm. Detta redovisas vidare i VSRs 
årsredovisning och dessa händelser behandlas således inte vidare i riskanalysen. 

För att få en bild av när olyckorna inträffar så har händelserna under tidsperioden räknats 
samman i tre grafiska diagram: månadsvis, veckodagsvis, samt timvis. Den grafiska 
sammanställningen visar att sannolikheten för att en olycka ska ske ökar vid 
semesterperioden. Det går också att utläsa att de flesta händelserna inträffar på vardagar under 
senare delen av dagen. Under nattetid är olycksfrekvensen som lägst. 

 

Figur 5. Antal räddningsinsatser per månad, medeltal år 2010-2020, VSR 

 

 

Figur 6. Antal räddningsinsatser per veckodag, medeltal år 2010-2020, VSR 

Ökningen av antalet olyckor under sommarmånaderna och under december sammanfaller med 
att många är lediga under de perioderna. Det kan också konstateras att februari och mars 
sticker ut lite genom att ha något lägre olycksfrekvens än övriga månader. Att februari endast 
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har 28 dagar spelar antagligen in i resultatet. Antalet olyckor är något lägre på lördagar och 
söndagar och något högre på onsdagar. I genomsnitt sker 15 fler olyckor på onsdagar än på 
söndagar under ett helt år. 

 

 

Figur 7. Fördelning av räddningsinsatser över dygnet, medeltal år 2010-2020, VSR 

 

Flest räddningsinsatser sker i genomsnitt mellan 16 och 17 på dagen och minst antal 
räddningsinsatser sker mellan klockan 04 och 05 på morgonen. Det sker fler olyckor under 
eftermiddag och tidig kväll än under natten och förmiddagen. 

3.1 Brand 
Den svenska nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan från 
år 2010 har en nollvision. ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. 
MSB har gett ut en analysrapport där de tittar på hur utvecklingen sedan strategin togs år 2010 
till och med år 2018. Rapporten avses ge vägledning till vilka utvecklingar och åtgärder som 
är viktiga för att påverka ökad säkerheten inom främst bostadsområdet.12 

3.1.1 Brand i byggnad 
Till denna kategori klassas alla typer av bränder i byggnader in, som exempelvis 
flerbostadshus, industribyggnader men även busskurer och skärmtak. 

I VSR visar trenden en svag ökning gällande bränder i byggnader. Riket och länet har en 
nedåtgående trend i antalet räddningsinsatser vid brand i byggnad. Jämfört med länet och riket 
så har VSR fler bränder i byggnader per invånare. 

 

 
12 Nationell strategi för stärkt brandskydd, har den förändrat något? ISBN 978-91-7383-927-3, Nationell strategi 
för stärkt brandskydd : har den förändrat något? (msb.se) 
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Figur 8. Fördelning av räddningsinsatser vid brand i byggnad, medeltal år 2010-2020, VSR 

 

 

Figur 9. Fördelning av räddningsinsatser vid brand i byggnad, medeltal år 2010-2020, VSR, 
länet och riket per 1 000 invånare 

 

De byggnader som oftast drabbas av brand är bostäder följt av bränder i byggnader med 
allmän verksamhet. Bränder i industrilokaler är väsentligt färre än både bränder i bostäder och 
bränder i allmän verksamhet. 
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Figur 10. Antal brand i byggnad per verksamhetstyp, medeltal år 2010-2020, VSR 

 

Mellan åren 2010-2020 har VSR genomfört mellan 43 (2011) och 71 (2018) räddningsinsatser 
per år vid brand i byggnad. Den typen av larm står i snitt för 11 procent av det totala antalet 
räddningsinsatser. 

 

Figur 11. Brandorsak vid brand i byggnad, medeltal år 2010-2020, VSR 

 

En av de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår är spisen, vilket överensstämmer med att 
de flesta bränder sker i bostäder. Även soteld är en brandhärd som ofta förekommer i 
bostäder. 
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Jämfört med resten av Sverige är det exakt lika vanligt med anlagd brand som brandorsak 
inom VSR som i övriga Sverige, samtidigt som soteld är betydligt vanligare inom VSR än i 
andra kommuner. 

3.1.2 Brand i bostäder 
Till bostäder räknas alla typer av boendeformer där personer är varaktigt boende, det vill säga 
inte hotell eller liknande.  I förbundet finns det lika många småhus som det finns lägenheter i 
flerbostadshus. 

Antalet räddningsinsatser inom VSR varierar från år till år. Statistiskt är underlaget så lågt att 
varje brand ger ett stort utslag i resultatet. Det innebär att det är svårt att dra några säkra 
slutsatser kring trender, men det verkar som att VSRs trend är något högre än rikets trend 
gällande bränder i bostad per invånare. 

Under perioden 2010-2020 genomförde förbundet mellan 23 (2013) och 43 (2015) 
räddningsinsatser vid brand i bostäder per år, vilket utslaget per 1000 invånare motsvarar 
mellan 0,55 – 1,01 bränder i bostad per 1 000 invånare. Rikets siffror för samma period är 
0,55- 0,71 per 1 000 invånare. 

 

Figur 12. Antal räddningsinsatser brand i bostad år 2010-2020, VSR 

 

De allra flesta bränder i bostad inträffar i VSRs tätorter. När man lägger in bränderna i en 
kartbild så visar det sig att spridningen i stort sett följer var flest bor.  
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Figur 13. Antal bränder i bostad år 2010-2020, VSR, länet och riket per 1 000 invånare 

 

Under undersökningsperioden verkar det ha skett en svag förändring i vilken typ av 
boendeform som bränderna uppstår i inom VSRs område. De första åren i perioden sker 
majoriteten av bränder i villor, vilket efter några år har ändrats till att fler bränder uppstår i 
flerbostadshus. Övriga kategorier är i det närmaste försumbara. 

 

Figur 14. Antal bränder per boendeform år 2010-2020, VSR 
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Trenden för bränder i annat än byggnad är något sjunkande i under mätperioden. Nivån för 
VSR följer rikets värden medan nivån mot länet är betydligt lägre. 

 

Figur 15. Antal bränder ej i byggnad år 2010-2020, VSR 

 

 

Figur 16. Antal bränder ej i byggnad, VSR, länet och riket per 1 000 invånare 
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Om man bortser från kategorin annat som är en blandning av olika övriga objekt visar 
statistiken tydligt, att den vanligaste branden utanför byggnad är en bilbrand (20 %) och 
därefter gräsbränder (13 %), skogsbrand (9 %), följt av brand i containers (8 %).  

 

Figur 17. Fördelning av brandobjekt vid brand i annat än byggnad åren 2010-2020, VSR  
 

Brand i bil och containers visar sig ofta vara anlagda och kan antas bidra till den tydliga 
överrepresentationen av antalet avsiktliga bränder. Andra vanliga orsaker till att brand 
uppkommer är fel i utrustning och grillning, vilka kan orsaka markbränder. 

 

Figur 18. Fördelning av brandorsak vid brand i annat än byggnad åren 2010-2020, VSR 
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Sommaren 2018 inträffade det flera omfattande och svårsläckta skogsbränder i riket. 
Släckningsarbetet krävde stora resurser och stora värden förstördes. Flera byar fick utrymmas 
i samband med bränderna. Under sommaren var temperaturen på många håll i Sverige väldigt 
hög under lång tid. Det kom väldigt lite nederbörd i stora delar av Sverige. Det gjorde att 
brandrisken tidvis nådde rekordhöga nivåer på många håll. 

Bränderna har utvärderats nationellt och MSB har vidtagit åtgärder kring behoven avseende 
materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften. Åtgärderna har skapat 
förutsättningar för räddningstjänsterna ska kunna agera kraftfullt i början av insatser mot 
skogsbränder. 

 

Figur 19. Antal insatser vid brand i skog och mark under åren 2010-2020, VSR 

 

 

Figur 20. Antal insatser vid brand i skog och mark under åren 2010-2020, VSR, länet och riket  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brand i skog och mark, VSR

Produktiv skogsmark Annan trädbevuxen mark Mark utan träd

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brand i skog och mark, VSR, länet och riket

VSR Riket Länet



Riskanalys för händelser som kan föranleda räddningsinsats      
 

            

16 
 

Antalet bränder i skog och mark per 1000 invånare varierar kraftigt med liknande trender 
mellan VSR och riket. Länet ligger på något högre nivåer än VSR.  

3.1.4 Analys, brand 
Antalet bränder i byggnad har för tillfället en något ökande trend inom VSRs område. Antal 
bränder i annat än byggnad har en något minskande trend. Den vanligaste typen av brand i 
byggnad är brand i bostad. Även den typen av bränder verkar ha en svagt ökande trend, även 
om underlaget är väl litet för att dra några långtgående slutsatser. 

En förändring som är intressant att notera är förändringen i vilken typ av bostad som 
bränderna uppstår i. De första åren i undersökningsperioden är brand i villor den vanligaste 
typen av brand men de har en kraftigt nedåtgående trend och är färre i den andra halvan av 
undersökningsperioden. Dessvärre ökar istället antalet bränder i flerbostadshus. Enligt vissa 
studier beror minskningen gällande brand i villor på att dessa individer har bättre förmåga och 
bättre utrustning att hantera mindre händelser själva, utan att behöva hjälp från 
räddningstjänsten.  

Med tanke på en ökande befolkning och ett särskilt ökande antal äldre (80 år och äldre) och 
deras relativa högre risk, är det extra viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet mot brand i 
byggnad.  

Forskning har visat att en kortare responstid, det vill säga tid från larm till att hjälp anländer, 
räddar liv och minskar egendomsskador. Det finns olika sätt att organisera samhällets resurser 
för att möjliggöra en första insats med kort responstid. Till exempel med mindre enheter som 
kan täcka en större geografisk yta och förkorta responstiden genom en Civil Insatsperson 
(CIP) eller tillsammans med andra aktörer som kan larmas ut vid brand. 

Den vanligaste typen av brandorsak i annat än byggnad är avsiktlig brand, vilket är komplext 
att förebygga och kräver gemensamma insatser från flera aktörer. Den vanligaste typen av 
brand som VSR och kommunerna effektivt kan förebygga är brand vid grillning och lägereld. 
Flera informationsinsatser från VSR och kommunerna har genomförts gällande säkert 
friluftsliv. Ansträngningar med att rusta upp de iordningställda grillplatser som kommunen 
hänvisar till har också genomförts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit 
fram riktlinjer för hur eldningsförbud ska utfärdas och formuleras. De tillhandahåller även ett 
webbverktyg där kommunerna kan se mätvärden och prognoser för att kunna fatta beslut om 
eldningsförbud. 

VSR har tidigare varit förskonade när det gäller stora bränder i skog och mark. Dock visar de 
stora skogsbränderna i Sverige på vikten av god förmåga till ledning och tillgång till resurser. 
Kommunen har stora ytor skog, även om statistiken historiskt inte visat hög sannolikhet för 
skogsbränder så är det konstaterat att en skogsbrand kan få stora konsekvenser och det kräver 
stora resurser. Följaktligen behöver kommunerna ha en god beredskap att hantera 
skogsbränder. 

3.2 Trafikolycka 

3.2.1 Trafiknät 
Vägnätet i VSRs område har genomgått stora förändringar. Riksvägarna har fått en ny 
sträckning som medför att den trafik som tidigare passerade genom centrumkärnan i 
framförallt Katrineholm, nu leds runt centrum. Sedan trafiken minskat i tätorten har de gamla 
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genomfartslederna byggts om och rustats upp för att få en trevligare stadsmiljö. Vingåkers 
centrumkärna har också utformats på ett mer trafiksäkert vis. 

3.2.2 Olycksfrekvens 
Antalet trafikolyckor i VSR når den högsta nivån under den undersökta perioden under 2016 
med 145 olyckor. De senaste två åren har antalet olyckor sjunkit. 

 

Figur 21. Antal trafikolyckor åren 2010-2020, VSR 

 

Under undersökningsperioden har VSR generellt ett högre antal trafikolyckor i förhållande till 
folkmängden än både riket och länet. Avvikelsen mot riket är betydligt högre än mot länet. 
Anledningen till att antalet trafikolyckor är större både inom VSR och länet beror troligtvis på 
de många riksvägar som går genom VSRs område och där det råder ett högt trafikflöde.  

 

Figur 22. Antal trafikolyckor per 1 000 invånare, åren 2010-2020, VSR, länet och riket  
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Statistiken visar att trafikolyckor främst inträffar mellan klockan tolv mitt på dagen och 
klockan sju på kvällen. Allra högst olycksfrekvens är det mellan klockan fyra och fem på 
eftermiddagen.  

 

Figur 23. Antal trafikolyckor fördelat över dygnet åren 2010-2020, VSR 

 

Statistik över vilken veckodag som trafikolyckor inträffar på visar att det inträffar flest 
olyckor på torsdagar och fredagar och minst antal olyckor på söndagar. 

 

Figur 24. Antal trafikolyckor fördelat över per veckodag, 2010-2020, VSR  
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Den månad då flest trafikolyckor inträffar inom VSRs område är under december. Antagligen 
som ett resultat av en storhelg med många trafikanter, mitt i vintern och ett potentiellt dåligt 
väglag. I övrigt är det främst juni som sticker ut med många olyckor.  

 

Figur 25. Antal trafikolyckor fördelat per månad 2010-2020, VSR 

 

3.2.3 Analys, trafikolycka 
Med vetskapen om att den vanligaste olyckstypen är trafikolyckor så är ett rimligt antagande 
att trafikflödet påverkar resultaten. Flest olyckor sker när människor antas förflytta sig mest, 
till och från jobbet samt vid semesterledighet. De trafikdata som använts kan inte entydigt 
visa att det har skett en minskning av antalet olyckor som en följd av de nya vägdragningarna 
genom förbundet och orsakerna till det kan det endast spekuleras kring, men troligt är att 
trafikflödena har ökat, både som en följd av att vägen blivit snabbare och av att fler människor 
pendlar mellan arbete och bostad. Det kan antas att fler väljer att ta väg RV 56, så kallade 
”räta linjen”, då vägen har en någorlunda rak sträckning mellan Norrköping och Gävle (via 
Katrineholm, Eskilstuna och Västerås), till skillnad från E4 som går via Stockholm och är 39 
km längre.  De uppdaterade riksvägarna med mer mötesfri sträckning kommer att innebära att 
antalet allvarliga olyckor minskar.  

Flest antal olyckor sker i juni och december, en trolig förklaring är att juni och december är 
semestertider när många är lediga och ute på vägarna samt att storhelger som midsommar och 
jul infaller under dessa månader. 

3.3 Drunkning 
På nationell nivå är antalet drunkningstillbud förhållandevis jämnt under perioden, medan 
VSR visar en tydligt ökande trend de senaste fem åren. 
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Figur 26. Antal räddningsinsatser vid drunkningar/drunkningstillbud 2010-2020, VSR 

 

Under tidsperioden 2010-2020 har de flesta drunkningstillbud skett under juni och juli månad.  

 

Figur 27. Antal räddningsinsatser vid drunkningar/drunkningstillbud 2010-2020, VSR 

 

Jämfört med riket och länet har VSR en mer varierande kurva gällande antal 
drunkningstillbud sedan 2010, medelvärde per år. 
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Figur 28. Antal räddningsinsatser vid drunkningar/drunkningstillbud per 1 000 invånare 2010-
2020, VSR, länet och riket 

 

3.3.1 Analys, drunkning 
Drunkningstillbuden i VSR har en stigande trend sett till de senaste åren. Vad det beror på är 
svårt att avgöra men ökningen verkar stämma överens i tid med att Covid-19 har inneburit att 
fler personer semestrar i Sverige. 

Flest drunkningsolyckor sker under juni-augusti. 

3.4 Utsläpp av farligt ämne 
Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap 
som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. 

Utsläpp av farligt ämne är frekvent förekommande och kan få stora konsekvenser beroende på 
vilket ämne det handlar om, i vilka mängder och var utsläppet sker. Vid över 90 % av 
utsläppen är det drivmedel eller olja som läckt ut i begränsad omfattning. Utsläpp av 
ammoniak har inträffat vid några tillfällen under perioden.  
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Figur 29. Antal insatser gällande utsläpp av farligt ämne per 1 000 invånare 2010-2020, VSR, 
länet och riket 

 

VSR har en något högre nivå av utsläpp av farligt ämne än Södermanland och landet i stort. 
De stora variationerna beror troligtvis på de många lastbilstransporter genom VSRs område. 

3.4.1 Vattenskyddsområden 
De flesta utsedda vattenskyddsområden ligger invid och kring riksvägarna, vilket innebär att 
ett utsläpp av giftig vätska riskerar att få stora konsekvenser. Den klart vanligaste formen av 
utsläpp är mindre utsläpp av drivmedel eller olja. VSR har speciell risk och sårbarhetskarta 
framtagen till räddningstjänsten. Kartan tillsammans med förstärkningar runt riksvägarna gör 
att arbetet underlättar för VSR. 

3.4.2 Farligt gods-leder 
Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö och egendom, om de inte hanteras rätt under transport. Farligt gods avser 
bland annat explosiva ämnen, brandfarliga ämnen, giftiga gaser, smittförande ämnen och 
radioaktiva ämnen. 

Buffertavståndet har tagits fram av länsstyrelsen i Sörmland, som försöker underlätta 
planeringsprocessen för och hantering av risker vid godstransporter av farligt gods. 70 meter 
från en väg där det transporteras farligt gods är det normalt sett lämpligt med bostäder. Mellan 
70-150 meter behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning. Inom detta 
skyddsavstånd räcker det ofta att beskriva avståndet till vägen för att Länsstyrelsen ska anse 
att riskerna har blivit beaktade. 

Vägtransporter av farligt gods leds idag runt stadskärnorna i en större utsträckning än tidigare, 
vilket minskat risken för att större utsläpp ska påverka liv och hälsa. 
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Genom VSRs kommuner transporteras det farligt gods på järnvägen, Västra stambanan. I 
Katrineholm finns Katrineholms Logistikcentrum där omlastning sker från järnväg till 
transport på vägar. Från Katrineholm nås en tredjedel av Sveriges befolkning inom en radie på 
15 mil. 

 

 

Figur 30. Karta som beskriver hur lång tid det tar att nå andra större kommuner med 
utgångspunkt från Katrineholm, källa: https://www.katrineholm.se/foretagande--
naringsliv/katrineholms-logistikcentrum.html) 

 

3.4.3 Analys, utsläpp farligt ämne 
Utsläpp av farligt ämne inom VSRs område sker främst runt riksvägarna och är till 
övervägande del mindre utsläpp av drivmedel eller olja. Det ska dock inte bagatelliseras med 
tanke på att drivmedel kan förstöra stora mängder dricksvatten och att dricksvattentäkten vid 
väg 52 förser Katrineholm, Vingåker och Flen med dricksvatten.  

Farligt godsleder genom kommunerna har flyttats från tätorternas direkta centrum till att i 
större uträckning leds genom utkanterna av städerna. Fortfarande bor ett ganska stort antal 
personer inom 70 m från farligt godsleder. När det gäller olyckor på järnvägen eller vid 
omlastning på logistikcentrum är olyckor ovanliga. Dock kan dessa få stora konsekvenser på 
människor och miljö. 

3.5 Naturolycka 
De delar som kommer analyseras för naturolyckor är översvämningsrisken, stormskador samt 
risk för ras och skred, i eller i närheten av bostadsområden eller annan bebyggelse. 

3.5.1 Översvämning 
Samtlig information är hämtad från MSB:s hemsida, ”Översvämningsportalen”13. Den 
generella bilden över hur kommunerna i sin helhet drabbas vid eventuella 100- och 200-års 
flöden är marginell. Den del av VSR som MSB har tagit fram en modell på är Nyköpingsån. 
Nyköpingsån rinner igenom båda kommunerna. Effekten på 100- och 200-års flöden är 
marginell i skillnad.   

 
13 Översvämningsportalen (msb.se)  

https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/katrineholms-logistikcentrum.html
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/katrineholms-logistikcentrum.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html
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Figur 31. Karta som beskriver Nyköpingsåns utbredning vid beräknat högsta flöde. 

 

Både 100- och 200-års flöden ser ut att kunna påverka infrastruktur i form av järnväg. Utöver 
detta är det enstaka hus/sommarstugor som kan påverkas. Vid analys av beräkningar för 
högsta flöden som kan inträffa vart 10 000 år så ser man att påverkan blir större. Vidare ser 
man att järnvägen blir kraftigt påverkad, jämfört med 100- och 200-årsflöden. Det är tydligt 
att fler hus blir påverkade. 

Översvämningar i tätorter till följd av extrem nederbörd är redan i dag ett problem runt om i 
Sverige, något som leder till stora kostnader för samhället. VSR har själv blivit dabbat av 
detta vid några tillfällen.  

 

Figur 32. Antal översvämningar av vattendrag per 1 000 invånare 2010-2020, VSR, länet och 
riket   
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Figur 33. Annan vattenskada per 1 000 invånare 2010-2020, VSR, länet och riket   

 

3.5.2 Ras och skred 
År 2018 gjordes en Sammanställd analys av MSB kopplat till risker för ras och skred, 
dokumentet heter Översiktlig stabilitetskartering14. Underlaget är framtaget för att kommunen 
och länsstyrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning om riskbilden för givna områden. 
Analysen bygger på att man endast undersökt områden där det finns bebyggelse och där 
väderförutsättningarna är normala. Med bebyggelse menas bostadsområden och i viss mån 
industriområden. Detta innebär att man exkluderar områden där det inte finns bebyggelse. 
Exempel som man inte tar hänsyn till är vägar eller annan typ av infrastruktur som inte står i 
direkt anslutning till bebyggelse i övrigt. Vidare görs analyserna med grundvalen att det är 
normala väderförhållanden. Då man har perioder med mer regn eller högre vattenflöden är 
inget som analysen tar hänsyn till. Kontentan av sammanställningen påvisar att det inom 
bebyggelse på de områden som undersökts, är det inget som pekar på att det skulle vara 
förhöjd risk för ras eller skred. Enstaka mindre områden påvisar att det skulle finnas 
förutsättningar, men dessa områden är så små att det inte skulle kunna påverka i stort. Ett 
område som har pekats ut är Vingåkersån. Detta område runt Vingåkersån har kommunen 
påbörjat stabiliseringsarbete. 

 

 
14  https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering/ 
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Figur 34. Antal olyckor gällande ras och skred 2010-2020, VSR, länet och riket 

 

3.5.3 Stormskador 
Inom olyckstypen stormskada ligger VSR högre än riket och länet.  Dessa skador drabbar inte 
bara den enskilda utan kan få stora konsekvenser på hela samhället. Det kan bli både el- och 
telefonavbrott för många personer. Detta innebär att samhällsaktörer och den enskilde 
behöver ta ett större eget ansvar vid dessa olyckor. 

 

Figur 35. Antal stormskador per 1 000 invånare 2010-2020, VSR, länet och riket 
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3.5.4 Analys, naturolycka 
Kommunerna arbetar aktivt med dessa frågor tillsammans med andra myndigheter. 
Kommunerna har också vidtagit åtgärder för att minska konsekvenserna av naturolyckor. 
VSR har också tillsatt en grupp som ser över förmåga och material gällande naturolyckor.   

3.6 Olyckor och andra händelser där räddningstjänsten är behjälplig 
Utöver räddningsinsatser larmas även räddningstjänsten på andra händelser som hjälp till 
bland annat polis och ambulans. 

 

Figur 36. Antal uppdrag som inte är räddningstjänst enligt LSO, 2010-2020, VSR 

 

Antalet uppdrag som inte är räddningstjänst har efter några år med höga värden fram till år 
2016, återgått till en nivå liknande den 2010-2011. Åren 2015-2016 sticker ut med ett klart 
högre antal än övriga år i mätperioden. Antal uppdrag från år till år beror snarare på att avtalet 
med Region Sörmland förändrades 2017 med avseende på vilka uppdrag som 
räddningstjänsten ska larmas ut på än att antalet sjuka/skadade ökar eller minskar. 

3.6.1 Akut sjukvårdsinsats 
Utöver räddningsinsatser larmas även räddningstjänsten på sjukvårdslarm i samband med 
hjärtstopp. Definitionen av misstänkt hjärtstopp är Sjukvårdens larmcentral/SOS Alarms 
kriterier för misstänkt hjärtstopp, där patienten inte reagerar på tilltal eller skakningar, har 
rosslande andning eller frånvaro av andning samt situationer där HLR pågår eller instrueras. 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska den som utför IVPA-uppdrag kunna ge första hjälpen 
med enkla hjälpmedel, ge den vårdbehövande trygghet samt hålla kontakt med hälso- och 
sjukvårdspersonal i ambulans. 
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Figur 37. Antal akuta sjukvårdsinsatser, 2010-2020, VSR 

 

3.6.2 Suicid 
Vid hot om suicid är det viktigt med ett snabbt ingripande. Med anledning av detta larmas 
alltid snabbaste enhet av ”blåljusaktörerna”, polis, ambulans eller räddningstjänst. Vid hot om 
hoppning från höjd eller vid järnväg, samt vid hängning tillkallas räddningstjänsten alltid. Om 
det gäller medicinsk suicid så är det sjukvården/ambulans som är primär aktör, men 
räddningstjänsten kan tillkallas för dörröppning eller om de bedöms vara först på plats. När 
vapen, våld eller sprängmedel är inblandat blir händelsen polisiär. VSR larmades 20 gånger 
under 2020. 

 

Figur 38. Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige 1987-2019. Antal slutenvårdade 
patienter per 100 000 invånare, uppdelat i ålderskategorier. Källa: Nationellt centrum för 
forskning och prevention 
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3.7 Riskobjekt 
Inom Västra Sörmlands Räddningstjänsts område finns ett antal riskobjekt. Med riskobjekt 
avses här så kallade Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter.  

Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras och som 
omfattas av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor. I lagstiftningen finns två kravnivåer: lägre och högre. Ägarna 
och verksamheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och 
handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. 

Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Anläggningens ägare eller den 
som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa 
sådana skador, enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens 
beredskap för räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet 
som omfattas av denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i 
luftfartslagen ska också omfattas av 2 kap. 4§ enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett 
kravnivå klassificeras som farliga verksamheter. 

Av Tabell 2 nedan framgår vilka Seveso-anläggningar och farliga verksamheter enligt LSO 2 
kap 4§ som finns i Katrineholm och Vingåkers kommuner 2021. Information om respektive 
verksamhet finns på kommunernas webbplatser och www.vsr.nu  

Anläggning Kommun Seveso Farlig verksamhet 
LSO: 2 kap 4§ 

SKF Mekan Katrineholm Nej Ja 

Nammo Sweden AB Vingåker Högre kravnivån Ja 

Kosan Gas AB / Voith 
Fabrics 

Vingåker Nej Ja 

NCC Industry AB Katrineholm Lägre kravnivån Ja 

 

Med dessa verksamheter i regionen finns en risk för att farliga utsläpp eller komplicerade 
bränder kan uppkomma. Sannolikheten för att en olycka ska hända samt konsekvenserna av 
en olycka på dessa anläggningar minskas något på grund av den omfattande 
tillsynsverksamheten från olika myndigheter, samt höga krav på verksamheternas interna 
skyddsarbete. 

4. Slutsats 
Antalet räddningsinsatser har totalt sett ökat under mätperioden. Ökningen består till största 
delen av antalet trafikolyckor. Trafikolyckorna har ökat med det dubbla från 2010 till 2020. 
Automatlarmen har till antalet minskat under perioden, trots att antalet automatlarmsobjekt 

http://www.vsr.nu/
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har ökat. När det gäller bränder både i och utanför byggnad ligger dessa på en jämn nivå sett 
över hela perioden. Antalet insatser för att hjälpa nödställda personer vid till exempel 
drunkning har ökat. 

Den vanligaste brandorsaken när det gäller brand i annat än byggnad är avsiktlig brand, vilket 
är komplext att förebygga och kräver gemensamma insatser från flera aktörer. Den vanligaste 
typen av brand utomhus som räddningstjänsten har möjlighet att förebygga är grillning och 
lägereld. Tillsammans med kommunerna informeras medborgarna om säker grillning. 
Kommunerna arbetar också med att rusta upp de iordningställda grillplatser som kommunerna 
hänvisar till. MSB har tagit fram riktlinjer för hur eldningsförbud ska utfärdas och formuleras. 
De tillhandahåller   även ett webbverktyg där kommunerna kan se mätvärden och prognoser 
för att kunna fatta beslut om eldningsförbud. 

4.1 Riskbild 
Förbundet anses ha en något högre riskbild än andra jämförbara kommuner i länet eller riket. 
De relativt stora industrierna med farlig verksamhet samt en stor outletbutik med 500 000 
besökare i Vingåker bidrar till en hög riskbild. För den vanligaste olyckan, trafikolycka, har 
VSR en negativ trend jämfört med både regionen och riket. Den vanligaste platsen som det 
brinner på är i bostaden. På grund av få inträffade bränder är det svårt att dra några säkra 
slutsatser. VSRs trend är något högre än länet och riket gällande brand i bostad. 

4.1.1 Riskreducerande åtgärder 
Arbeta för fler brandvarnare i hemmet och ökad kunskap och förmåga att agera vid brand. 

Se till att de iordningställda grillplatser som kommunen hänvisar till är rätt utförda och 
underhålls. Följa de mätvärden och prognoser som MSB tillhandahåller för att kunna fatta 
beslut om eldningsförbud. 

Säkerställa att det finns livbojar på platser där risken för drunkning är som störst, vid 
badplatser och bryggor. Informera om utlåning av flytvästar och säkerhetsutrustning till 
isaktiviteter för att öka användningen av säkerhetsutrustning på sjön. 

Individanpassat brandskydd är ett begrepp som länge varit en aktuell fråga inom 
räddningstjänsten nationellt, men det finns inga tydliga riktlinjer för hur man ska jobba med 
det. För att minska risken att personer omkommer eller skadas i bostaden är en viktig åtgärd 
att ta fram arbetssätt för insatser som är särskilt riktade mot olika befolkningsgrupper i 
samhället. 

4.2 Framtida utmaningar 
En svårighet för räddningstjänsten kan i framtiden bli att byggnader kommer bli större och 
mer komplexa då det blir allt vanligare med analytisk dimensionering av brandskyddet i 
byggskedet. Analytisk dimensionering innebär att byggreglerna för en byggnad uppfylls på ett 
alternativt sätt istället för att följa de traditionella byggreglerna. Därför är det viktigt att 
räddningstjänsten fortsatt kommer att vara en del av samhällsplaneringen i kommunen och 
fortsatt har en god operativ kunskap om de risker som finns. 

Den senaste forskningen har observerat att omkomna och skadade kommer från olika grupper 
i befolkningen. De grupper som har hög risk att omkomma skadas mer sällan och tvärtom, de 
grupper som oftare skadas omkommer mer sällan. Ur ett förebyggande perspektiv är detta en 
utmaning när insatserna ska individanpassas. 
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Forskningen konstaterar även att de som saknar brandvarnare i mindre utsträckning är oroliga 
för bränder, de anser sig ha mindre möjlighet att påverka sin brandsäkerhet, i mindre grad 
känner ansvar för att säkerhetsåtgärder vidtas i hemmet, samt i mindre grad tar information 
om risk och säkerhet på allvar. Även de som inte har släckredskap bryr sig i mindre 
utsträckning om sitt skydd i hemmet. För denna riskgrupp krävs andra typer av lösningar som 
passivt kompenserar för bristen i denna förmåga. 

Att hitta former för att individanpassa brandskydd genom att identifiera riskgrupper med 
gemensamma behov och ta fram arbetssätt för att nå dem. 

Infrastrukturen inom VSRs område måste fortsätta att utvecklas. VSR kan inte själva påverka 
trafiknätet vilket ger att samarbete med andra myndigheter är nödvändigt. VSR behöver 
fortsätta att utveckla sitt trafiksäkerhetsprojekt mot ungdomar. 
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Övriga frågor 
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AU § 37/2021                       
 
 

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. 
 
Nytt handlingsprogram 
Räddningschefen berättar hur arbetet med handlingsprogrammet fortlöper. 
 
Sotning och olycksundersökning efter tillsyn av MSB 
Verksamheten informerar om en undersökning som utförts av MSB. 
 
PM – tolkning av lagändring 
Verksamheten informerar om hur vi tolkar en ändring av en lag om explosiva varor. 
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