
 
 

 
 

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

Datum 
2022-11-29 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionen – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 7 december kl 17.30-20.00 
 
Plats: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm – Konferensrum Katrineholm.  
  
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport 
2. Intern kontroll 2022  
3. Internkontrollplan 2023 
4. Nyckeltal 2023 
5. Utlåtande avseende delårsrapport 2022 från revisorerna 
6. Mötesdatum för 2023 
7. Delegationsärenden 
8. Övriga frågor 

 
Informationsärenden 

9. Information från verksamheten:     
• Information om personalläget i organisationen  
• Information om taxa 2023 
• Totalförsvar 
• Information om måluppfyllelse 

 
 
 
Välkomna! 
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DIR § 32/2022                        
 
 

Föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Direktionen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. 
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DIR § 33/2022                        
 
 

Val av justerare 

Förslag till beslut 
1. Direktionen utser Bertil Carlsson att jämte ordförande justera protokollet. 

Justeringen sker måndag 12 december kl 13.00 (förslag) på brandstationen i 
Katrineholm. 
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DIR § 34/2022                       2022/ 
 
 

Ekonomirapport 

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

  
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram en ekonomirapport från årets början till och med 28 
november. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2022-01-01—2022-11-28.  
  
 

 
  



Hela VSR

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos Avvikelse, 

prognos/årsbudget

Intäkter 41 841 714 42 387 093 -545 379 46 243 828 45 943 828 -300 000

Personal -27 782 917 -27 054 327 -728 590 -29 515 958 -30 215 958 -700 000

Hyra -5 783 481 -5 699 779 -83 702 -6 218 393 -6 218 393 0

Övriga kostnader -9 302 855 -9 629 320 326 465 -10 505 477 -10 505 477 0

SUMMA KOSTNADER -42 869 253 -42 383 426 -485 827 -46 239 828 -46 939 828 -700 000

RESULTAT -1 027 539 3 667 -1 031 206 4 000 -996 000 -1 000 000

 -300 tkr avser intäkter för extern utbildning

 -700 tkr avser kostnader för pensioner som överstiger budget.

Direktion och ledning

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

INTÄKTER 38 829 368 38 786 635 42 733 42 315 770 42 315 770 0

Personal -4 046 103 -3 520 966 -525 137 -3 831 794 -3 831 794 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -4 614 293 -5 211 803 597 510 -5 686 017 -6 386 017 -700 000

SUMMA KOSTNADER -8 660 396 -8 732 769 72 373 -9 517 811 -10 217 811 -700 000

RESULTAT 30 168 972 30 053 866 115 106 32 797 959 32 097 959 -700 000



Funktion verksamhetsstöd

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 1 118 281 1 840 586 -722 305 2 008 058 1 708 058 -300 000

Personal -1 054 127 -1 031 684 -22 443 -1 125 931 -1 125 931 0

Hyra -5 764 790 -5 699 779 -65 011 -6 218 393 -6 218 393 0

Övriga kostnader -2 733 113 -2 438 385 -294 728 -2 660 249 -2 660 249 0

SUMMA KOSTNADER -9 552 030 -9 169 848 -382 182 -10 004 573 -10 004 573 0

RESULTAT -8 433 749 -7 329 262 -1 104 487 -7 996 515 -8 296 515 -300 000

Funktion räddning

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 1 435 328 1 145 750 289 578 1 250 000 1 250 000 0

Personal -21 555 017 -21 297 844 -257 173 -23 244 316 -23 244 316 0

Hyra -18 691 0 -18 691 0 0 0

Övriga kostnader -1 943 393 -1 922 428 -20 965 -2 097 347 -2 097 347 0

SUMMA KOSTNADER -23 517 101 -23 220 272 -296 829 -25 341 663 -25 341 663 0

RESULTAT -22 081 773 -22 074 522 -7 251 -24 091 663 -24 091 663 0



Funktion förebyggande

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 458 737 614 122 -155 385 670 000 670 000 0

Personal -1 127 670 -1 203 833 76 163 -1 313 917 -1 313 917 0

Hyra 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -12 056 -56 705 44 649 -61 864 -61 864 0

SUMMA KOSTNADER -1 139 726 -1 260 538 120 812 -1 375 781 -1 375 781 0

RESULTAT -680 989 -646 416 -34 573 -705 781 -705 781 0



Operativ personal, heltid

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 341 0 341 0 0

Personal -16 111 524 -16 085 691 -25 833 -17 557 917 -17 557 917 0

Hyra 0 0

Övriga kostnader -120 393 -165 007 44 614 -180 021 -180 021 0

SUMMA KOSTNADER -16 231 917 -16 250 698 18 781 -17 737 938 -17 737 938 0

RESULTAT -16 231 576 -16 250 698 19 122 -17 737 938 -17 737 938 0

RiB

Redovisning

ack

Jan 22 - Nov 22

Budget 

ack

Jan 22 - Nov 22

Avvikelse 

ack

Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse

Intäkter 26 000 0 26 000 0 0 0

Personal -5 431 560 -5 212 153 -219 407 -5 686 399 -5 686 399 0

Hyra 0 0

Övriga kostnader -171 470 -204 410 32 940 -223 009 -223 009 0

SUMMA KOSTNADER -5 603 030 -5 416 563 -186 467 -5 909 408 -5 909 408 0

RESULTAT -5 577 030 -5 416 563 -160 467 -5 909 408 -5 909 408 0
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DIR § 35/2022                       2022/20:3 
 
 

Intern kontroll 2022 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen till handlingarna. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt den internkontrollplan som 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning och lärande av insatser 
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR 
3. Bemanning RiB-organisationen 
4. Remisshantering 
5. Ekonomi 
6. Kvalitetssäkring av instruktörer och utbildningsmaterial 
7. Informationssäkerhet  
 

  



Antagen av direktionen 2021-12-01 
 

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 2021-12-01 
 

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 2021-12-01 
 

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

KONTROLLOMRÅDE 

Utredning och lärande av insatser 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

1) Utredning 
och lärande av 
insatser 

Kontroll mot 
insatser att 
antagen rutin 
efterlevs. 

 

Ansvarig 
för 
kvalitetsgr
anskning 
av 
insatsrapp
orterna 

2 ggr/år Granskning 
och 
kvalitetskontr
oll av samtliga 
insatsrapport
er 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin 
Enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778 skall samtliga insatser som klassas som Räddningstjänst 
utredas. Utöver detta finns i VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 ett mål gällande 10st ”utökade 
undersökningar”. 
De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande 
undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor 
som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad 
undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade 
områdena nedan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad 
undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller 
genom att ta hjälp av externa resurser. 

 

Prioriterade olycksområden  

- Alla dödsolyckor (gäller ej suicid)  
- Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader  
- Bostadsbränder  
- Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljökonsekvenser eller kunnat få stor inverkan/kostnad för 

samhället  
- Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samhällsperspektiv  
- De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid  
- Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Risk och väsentlighet 
Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete samt ett lagkrav enligt  
Lag om skydd mot olyckor 2003:778. Utredningarna och undersökningarna ger ett underlag för att 
finna olyckstrender i samhället som kan ligga till grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet 
enligt VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 är att utföra minst 10 stycken utökade utredningar/år. 
Kontrollpunkten visar upp både om målet är uppfyllt samt om det är rimligt satt utifrån vår 
larmfrekvens/typ av olyckor.  
 
Kontrollmetod 
Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de 
prioriterade områden som nämns ovan. Därefter kontrolleras med enheten för utredning och 
lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. 

Utfall och Analys 
Rutinen gällande ”Grundläggande undersökning” efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs 
efter samtliga insatser.  

Vad gäller målet gällande 10 st utökade utredningar per år måste detta ses över hela året. 

Gällande ”utökad undersökning” Första halvåret 2022 – se Bilaga A. 
Gällande ”utökad undersökning” Andra halvåret 2022 – Se Bilaga B 

BILAGA A – Halvårskontroll 1, resultat 

BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

Brand byggnad, Björkvik JA 
Brand i flerfamiljshus, Trädgårdsgatan 6 JA 
  
  

 

BILAGA B – Halvårskontroll 2, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad 
utredning 

Utökad 
utredning 
genomförd 

 220813 Brand på Linds Gård JA 
 221016 Fastklämd person JA 
 221111 Brand i villa - Vingåker Pågående 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Brand i byggnad, Björkvik 

Vid 20 tiden den 5:e mars så larmas VSR till brand i byggnad i Björkvik. Branden har börjat i en större 
förrådsbyggnad och närliggande ladugård samt bostadshus antänds innan räddningstjänst är 
framme. 

Flera stationer larmas. Björkvik kommer först och konstaterar kraftig brand och börjar dämpa elden 
innan förstärkningar från Katrineholm, Kila och RTÖG ansluter. 

Brandplatsen delas upp i tre olika sektorer för att skapa struktur i olyckan.  

Vi har tre tankbilar på plats så vattenförsörjningen fungerar genom insatsen trots viss brist i början. 

Genom att använda oss av olika metoder i olika skeenden av olyckan så lyckas vi rädda ladan trots att 
det under stundom ser svårt ut med utvecklad brand i konstruktionen. Vi använde oss av traditionell 
brandsläckning till en början för att dämpa, därefter övergår insatsen till att använda oss av 
skärsläckare och dimspikar. Framförallt är skärsläckarinsatsen lyckad mot ladugården. 

Bostadshuset får omfattande brand och vattenskador men här lyckas vi få ut en del saker från som är 
värdefulla för ägaren. 

Vi bedömer insatsen som lyckad utifrån dom förutsättningar som var. Långa framkörningstider samt 
brist på vattenförsörjning i början. 

En sektorindelning skapade tydlighet och arbetet flöt på bra. 

 

Brand i byggnad, Trädgårdsgatan 6 i Katrineholm 

Den 20:e mars vid 18 tiden så larmas VSR till en kraftig lägenhetsbrand på Trädgårdsgatan 6 i 
Katrineholm.  

Katrineholm, Katrineholm RiB samt Vingåker larmas initialt. 

Vid brandstart så hörs vad som uppfattas som en explosion innan lågor slår ut genom ett fönster. 
Omedelbar åtgärd vid framkomst blir att dämpa branden utifrån och förhindra spridning till 
ovanliggande lägenhet samt vind. Branden slås ner och en rökdykarinsats initieras. 

Läget ser ganska bra ut initialt men vid noggrannare undersökning upptäcks glödbränder i 
konstruktionen. Vi jobbar på med dessa genom att indikera med värmekamera och sätta in 
släckåtgärder samt håltagingar i konstruktionen. Läget förändras till det sämre under insatsen och 
insatsledaren begär förstärkning med släckbil samt höjdfordon från Rtög. Även Regional insatsledare 
från Rtög. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Byggnaden är gammal och mitt i den löper ett schakt från källare till vind där avlopp och värmerör 
går. Detta bidrar till att vi får jaga branden och att den flammar upp på ställen som för en stund sen 
varit lugna. 

När RTÖG kommer på plats delas branden upp i sektorer mellan våningsplanen och det blir då mer 
flyt i insatsen. 

Branden släcks efter att man bla. rivit ut fyra stycken kök samt gjort stora håltagningar i byggnadens 
fasad. 

En insats som präglas av hårt arbete från brandmännen för att få bukt med branden som var 
komplicerad att komma åt. Vissa av brandmännen gjorde slut på många luftpaket under insatsens 
gång som vi lämnade över till ägaren för bevakning morgonen efter. 

Om vi inte lyckats med släckningsarbetet så hade det funnit stor spridningsrisk till Trädgårdsgatan 8 
med betydligt värre konsekvenser. 

 

Brand i byggnad Linds Gård, Sköldinge (220813) 

Det börjar brinna i en stor ladugård. Anledningen är inte fastslagen men man kan misstänka att det 
hänt något i torkprocessen av spannmål. 

Vid framkomst brinner en stor lada med tork och en kvarn. Planen är från början att skydda 
intilliggande lada med tillhörande kontorsdel men den planen får överges då den också börjar brinna 
innan slangsystemet ens var ute. 

Planen blir då att skydda nästa byggnad som innehåller ett mälteri och har en biogastank i direkt 
anslutning under mark. 

Olycksorganisationen växer och brandmän från Katrineholm, Vingåker, Flen, Kvillinge samt 
helikoptrar kämpar mot lågorna.  

Man förstärker även upp ledningsorganisationen med Regional Insatsledare.  

Mälteriet räddas men branden sprider sig även till en silo och 9 spannmålsfack vilket resulterar i att 
räddningstjänst bedrivs under lång tid. Silon släcks tillslut men spannmålsfacken får man riva för att 
komma åt. 

Hittills är detta årets mest krävande händelse med hög belastning på personal och utrustning då det 
under dessa dagar också var väldigt varmt väder. 

Trots att två stora lador brann ner så får man ändå säga att vi lyckades rädda det som vi kunde. 
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Fastklämd person, Katrineholm (221016) 

Katrineholmsstyrkan åker ut på en person som fällt träd och fått det över sig. Vi är behjälpliga med 
sjukvård samt omhändertagande i väntan på ambulansen. Tyvärr fick denna insats en tragisk utgång. 

 

Brand i villa, Vingåker (221111) 

Vingåker, Högsjö samt Katrineholm larmas på kvällen på brand i Villa utanför Vingåker. Vid 
framkomst så konstateras fullt utvecklad brand. Det är osäkert om personer är kvar inne i villan. RL 
gör bedömningen att villan brinner så pass kraftigt att inga liv finns att rädda.  

Ingen rökdykning ska genomföras. Riskerna är för stora i förhållande vad som kan uppnås. 

Insatsen bedrivs utifrån med alla till buds stående metoder och utrustning. Effekten uteblir och vi 
fördröjer bara förloppet då det snart brinner i hela konstruktionen. 

Branden sektorindelas tidigt och Vingåker/Högsjö har ena sidan av huset och Katrineholm andra. 

Metoder vi använder oss av är värmekamera, skärsläckare samt dimspikar.  

När RL beslutar att huset ska få brinna ner så går förloppet väldigt snabbt. Från att vi slutar med våra 
släckinsatser så tar det minuter innan hela villan brinner. 

Tyvärr så omkom en person i denna brand. 
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Intern kontroll övningstimmar RIB  

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

2) Uppföljning av 
övningsverksamhet 
inom VSR 

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

Funktionsansva
rig 

Räddning 

2 ggr/år  Rapporterin
g i Da av 
samtliga 
genomförda 
övningar 

Förbundschef C3=9 

 

Befintlig rutin  

RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. 

Risk och väsentlighet 

VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. Inom VSR finns 
ett kompetensdokument som belyser kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan.  

Kontrollmetod 

Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Daedolos Personal.  

 

Utfall och analys 

Redovisas i tabell nedan. 

 



 

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

 

Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall 

Övningstid som saknas kommer att hämtas hem under december. 

 

Tidsperiod Station Antal personal Övningstimmar 
enligt plan 

Genomförda 
övningstimmar 

Avvikelser 
+ och -  

1/1  – 31/10 -22 Björkvik 8 328 311 OK 
” Julita 8 328 318 OK 
” Vingåker 13 533 522 OK 
” Högsjö 5 205 223 Ok 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

KONTROLLOMRÅDE 

Bemanning RiB-organisationen 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

3) Bemanning 
RiB-
organisationen 

Rätt 
bemanning 
enligt 
beredskaps-
schema. 

 

Funktions-
ansvarig 
Räddning/
Chef RiB 

2 ggr/år Kontinuerlig 
kontroll av 
tjänstgörings-
listor 

Förbundschef B4=8 

 

Befintlig rutin 

Vid avvikelser från beredskapsschemat rapporteras detta i ett Exceldokument under funktion 
räddning. RC skall också meddelas vid dessa händelser. 

Kontrollmetod 

Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor.  

Utfall 

Se tabell nedan 

Slutsats 

Ingen avvikelse har påverkat verksamheten eller tredje person på ett negativt sätt. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Avvikelser i RIB-beredskap  2022-05-18 – 2022-11-08 
2022-05-

18 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 13:30 17:00 3,5 FIP 0 
2022-05-

25 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 5:30 17:30 12 FIP 0 
2022-05-

26 241-2700 Semester 14:00 18:30 4,5 Ch 1FIP+1Bm 
2022-05-

27 241-2700 Semester 5:30 15:30 10 Ch 1FIP+1Bm 
2022-05-

28 241-2700 Semester 12:00 17:30 5,5 Ch 1FIP+1Bm 
2022-07-

01 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 14:00 18:00 4 FIP 0 
2022-09-

25 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 16:00 19:00 3 FIP 0 
2022-10-

01 241-2700 VAB 12:00 20:30 8,8 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

02 241-2700 VAB 8:00 8:30 0,5 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

02 241-2700 VAB 9:00 13:00 4 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

16 241-2700 VAB 19:00 21:00 2 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

17 241-2700 VAB 16:00 21:00 5 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

18 241-2700 VAB 6:00 6:30 0,5 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

19 241-2700 VAB 16:00 22:00 6 Bm 1FIP+1Bm 
2022-10-

20 241-2700 VAB 16:00 20:30 4,5 Bm 1FIP+1Bm 
2022-11-

07 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 7:00 14:30 7,5 FIP 0 
2022-11-

08 241-2600 
Jobb 

Huvudarbetsgivare 7:00 14:30 7,5 FIP 0 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

4) Remiss- 
hantering 

Ej besvarade 
remisser 

Antal ej 
besvarade 
remisser inom 
angiven 
svarstid för 
funktion 
förebyggande  

 

Funktions-
ansvarig 

Före-
byggande 

 

2 ggr /år Kontinuerlig 
logg av 
inkomna/be-
svarade 
remisser 

Förbundschef C3 = 9 

 

Befintlig rutin 

Inkomna remisser från andra myndigheter läggs upp i Daedalos med slutdatum. 

En del bygglovsremisser besvaras vid de veckovisa besöken direkt i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
datasystem ”Castor” och registreras inte i Daedalos. 

Kontrollmetod 

Antal inkomna remisser räknas för den aktuella perioden och kontrolleras sedan att remissen har 
besvarats senast den tid som angetts som slutdatum. 

Utfall 

Av de 51 remisser som registrerade i Daedalos under perioden 1 maj – 25 november 2022 har vå 
remiss rörande offentlig tillställning besvarats försent med 1 dag. Utöver Daedalos remisserna har 
VSR besvarat 48 bygglovsremisser via Katrineholms kommunens ärendesystem Castor. Några av 
bygglovsremisserna är av den karaktären att något slutdatum för att besvara remissen inte finns, 
löpande dialog föreligger och svar på remissen görs oftast vid tekniska samrådsmöte. Totalt har VSR 
mottagit 99 remisser under perioden.  

Slutsats 

Slutsatsen är att VSR har bra kontroll över inkomna remisser och att befintliga rutiner fungerar bra. 
De två remisser som besvarades försent berodde på den mänskliga faktorns. Nu är även Vingåkers 
kommun på gång att förse VSR med en lånedator med Castor installerat, då kommer 
remisshanteringen av bygglov fungera ännu bättre. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

KONTROLLOMRÅDE 

Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

5) Ekonomi Fungerande 
rutiner för 
säkerställande av 
god ekonomisk 
hushållning  

Kontroll att 
rutiner efterlevs 
och fungerar, 
samt revideras 
vid behov.  

Funktions-
ansvarig 
administration 

2 ggr/år Löpande 
kontroller 

Förbundschef D3 = 12 

 

Befintlig rutin 

Rutiner finns för samtliga löpande ekonomiuppgifter. Dessa revideras vid behov.  

Kontrollmetod 

Stickprov i redovisningen, utförs av ekonom och administratör. Inkomna fakturor och tillhörande 
rekvisitioner/beställningsunderlag stäms av mot budget för att säkerställa att kostnaden konteras på 
rätt konto och ansvar. Stickprov att rätt underlag finns vid fakturering.  

Utfall 

Egenkontroll ok, inga fel funna. 

Slutsats 

Arbetet fungerar väl och går enligt plan. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

6) 
Kvalitetssäkring 
av instruktörer 
och utbildnings-
material 

 

Fungerande 
kvalitetssäkring 

Kontroll att 
instruktörer har 
rätt utbildning 
och att 
uppdaterat 
utbildningsmater
ial används.        

Funktionsa
nsvarig 
verksamhet
sstöd 

 

2 ggr/år Löpande 
kontroller av 
kompetens och 
utbildningsmat
erial 

Förbundschef C2 = 6 

 

Befintlig rutin 

Kvalitetssäkring av instruktörer 
 
Nya instruktörer  
Steg 1. 
Varje instruktör genomgår en grundläggande utbildning och genomgång av utbildningsmaterial. 
Steg 2 
Ny instruktör medverkar på en utbildning som genomförs av utbildningsansvarig 
Steg 3 
Ny instruktör håller en egen utbildning där utbildningsansvarig medverkar för att kunna lämna 
feedback 
 
 
Befintliga instruktörer 
Medverkan på hela eller del av utbildning av utbildningsansvarig 1 ggr/år. 

Instruktörsträffar 2 ggr/år. 

Uppdatering av utbildningsmaterial 

Praktiskt material som brandgivare, HLR-dockor mm kontrolleras övergripande 1 gång per år under 
sommarperioden. Då sker även en inventering av material för underlag till eventuellt köp av nytt 
material som underlag för budget kommande år. 
Kontinuerligt sker givetvis en löpande översyn under hela året. 
 
Undervisningsmaterial som Powerpoint och annat presentationsmaterial är i stor utsträckning 
standardiserat och tillägg kan göras för kunder om så önskas. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Utfall 

Instruktörer 

Varje HLR- instruktör har själv fått ta ansvar för att genomföra de kunskapstest som ska genomföras 
årligen på instruktörsnivå på HLR-rådets hemsida. Några HLR-instruktörer medverkade digitalt på 
HLR-konferensen i november 2021 och fick ta del av nya riktlinjer kring HLR som vi arbetar utifrån 
idag.  

VI har utbildat två nya instruktörer i barn-HLR under april månad, utbildade av en huvudinstruktör 
från ambulansen. 

Ytterligare 5 vuxen- HLR-instruktörer har utbildats då efterfrågan på HLR-utbildningar är väldigt stor.  

 Övriga instruktörskompetenser har underhållits genom självstudier och intern övning.   

Utbildningsmaterial 

 12 nya övningsdockor för barn-HLR bebis är inköpta. Dessa kopplas mot en app i telefon eller 
surfplatta och ger då mätbara resultat av kompressioner och inblåsningar. De gamla barn-HLR-
dockorna i bebisstorlek kommer att fasas ut innan årsskiftet 2022.  

Utbildning 

Under 2022 har extern utbildning äntligen kommit igång igen. Vi har genomfört en mängd 
skolutbildningar för förskoleklass samt årskurs 5. Även konceptet Upp i rök, förebyggande mot anlagd 
brand, har körts för sammanlagt 15 klasser i årskurs 8 under april månad. Vi har genomfört 
trafiksäkerhetsutbildning för snart alla årskurs 9 i Katrineholm och Vingåker, samtliga klasser kommer 
vara klara innan årsskiftet. Vi anordnade en trafiksäkerhetsdag under Katrineholmsveckan i augusti.  

Vingåkers kommun har påbörjat en större utbildningsinsats för samtlig personal och målet är att 
även Katrineholms kommun ska ta fram en plan för utbildning. En tydlig plan skulle underlätta 
planeringen för utbildningsverksamheten hos VSR. Vi ser överlag en stor efterfrågan på HLR-
utbildningar och GBU-utbildningar från främst kommunala enheter.  

 

 

 



INTERN KONTROLL 2022 
 

 
 
 

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

KONTROLLOMRÅDE 

Informationssäkerhet 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

7) 
Informations-
säkerhet 

 

Fungerande 
rutiner för att 
säkerställa att 
VSR arbetar 
med 
informationssä
kerhet på en 
god nivå.  

Arbeta fram 
rutiner samt 
implementera 
dessa i 
verksamheten. 
Säkerställa att 
all personal har 
tillräcklig 
kunskap om 
informationssä
kerhet samt 
känner till 
rutiner och 
arbetssätt. 

 

Funktions-
ansvarig 
verksam-
hetsstöd 

2 ggr/år Löpande 
kontroller 

Förbundschef  D3 = 12 

 

Befintlig rutin 
Funktionschef verksamhetsstöd är ansvarig för framtagandet och implementeringen i verksamheten. 
Policy för verksamheten är framtagen och samverkad och ingår i det stora policydokumentet för 
verksamheten. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning, DISA, en digital utbildning via MSB. 
Arbetet med att klassa information är igång. 

Som ett led i informationssäkerhetsarbetet har ett nytt ”träd” skapats för våra lokala mappar och 
filer där åtkomst styrs av vilken roll man har i verksamheten. Tidigare har samtlig personal kunnat 
både läsa och ändra i de flesta dokument, nu styrs det av vem som är ägare av informationen. Viss 
information kan alla läsa men bara vissa personer har behörighet att ändra och spara.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Utfall 
Inga incidenter som inte uppmärksammats i tid har inträffat. Incidenter avser ofta IT-säkerhet och i 
och med att cyber-säkerhet diskuteras i omvärlden på ett annat sätt än tidigare, kan vi nog dra 
slutsatsen att medvetenheten även inom organisationen har skärpts.   

Slutsats 
Arbetet fortlöper enligt plan och ska anses vara en del av det löpande arbetet.  
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DIR § 36/2022                       2022/44:1 
 
 

Internkontrollplan 2023 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att anta internkontrollplanen för år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för år 2023. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2023. 
  
 

 
  



Antagen av direktionen 2022-12-07 

 

1 

 

Västra Sörmlands Räddningstjänst  

 

 

Internkontrollplan för 2023 
 

 

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 2022-12-07 

 

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 och 

utbildningsmaterial 

 

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 2022-12-07 

 

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. 
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DIR § 37/2022                      2022/45:1 
 
 

Nyckeltal 2023 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att anta nyckeltalen för år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på vilka nyckeltal vi ska föra för år 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Nyckeltal 2023 
 

 
  



Uppföljning av nyckeltal 2023
Målvärde  2023 Nyckeltal 2023

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 15/år
R 3: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats.

Målvärde 25/år
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 < 25/år
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 75/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 25/år 
T 6: Antal sotningsärenden gällande  förelägganden/dispensansökningar.

Underlätta för den enskilde Brandskyddsutbildning

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  20/år

U 10: Antal övriga informationstillfällen

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 
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DIR § 38/2022                                          2022/33:7-9 
 
 

Utlåtande avseende delårsrapport 2022 från revisorerna 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att lägga informationen angående delårsrapporten till 

handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts 
delårsrapport för år 2022. 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 mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2022. 

• Grundat på den översiktliga granskningen 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 
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022. 
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DIR § 39/2022                       2022/ 
 
 

Mötesdatum för 2023 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att anta datumen för direktionsmötena 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har tagit fram ett förslag på mötesdatum för år 2023. 
 
Direktion: kl 17.30 
15 februari 
15 mars utbildningsdag 
24 maj 
27 september 
6 december 
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DIR § 40/2022                       2022/21:6 
 
 

Delegationsärenden 

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

handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen tar del av delegationsärendena.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsärenden 2022-09-18 — 2022-11-28. 
Delegationsbeslut förbundschef 
 
  

 
  



Västra Sörmlands räddningstjänst
2022-11-28

Sida  1  av  1 
Daedalos

Daedalos export - Ärendeåtgärder

Beslut, benämnÅtgärdsbenämning
Datum, 

genomförande
ÄrendemeningDiarienr

AnmärkningSotarföreläggande2022-09-30Föreläggande sotning - EKENÄS 1:422022-000187

TillstyrkerRemissvar OT2022-11-14
Offentlig tillställning - Österåkers Sockenråd - Julmarknad i Österåkers 

idrottshall, Vingåker
2022-000209

TillstyrkerRemissvar OT2022-10-13Offentlig tillställning- Megaloppis - Duveholmshallen2022-000194

Beviljar
Beslut sotning av 

annan
2022-09-21Byte av sotare (egensotning)- Hålbonäs 1:162022-000181

TillstyrkerRemissvar2022-10-11Remiss Serveringstillstånd-Pappa Ninmari2022-000192

TillstyrkerRemissvar2022-11-25Remiss Serveringstillstånd - Smedjan på Bruksholmen (Vedlogen), ...2022-000189

TillstyrkerUtlåtande BSD2022-10-31Bygglovsremiss - Staren 9 - ombyggnad flerbostadshus2022-000197

TillstyrkerUtlåtande BSD2022-11-04Bygglovsremiss - Klubbetorp 5:93 - Bygganmälan ny ventilation2022-000195

AnmärkningSotarföreläggande2022-11-08Föreläggande sotning2022-000201

TillstyrkerRemissvar OT2022-09-30Offentlig tillställning - Katrineholms Innebandy Förening2022-000182

TillstyrkerRemissvar AS2022-10-21
Allmän sammankomst - Kvinno- och Tjejjouren Miranda. 40 års jubileum, 

fackeltåg live musik. Katrineholms kommun
2022-000198

TillstyrkerRemissvar AS2022-11-04Allmän sammankomst - Kulturförvaltningen, Katrineholms kommun2022-000200

Tillstyrker
Remissvar DP 

Granskning
2022-11-21Remiss Detaljplan - Backavallen, del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:12021-000144

BeviljarTillståndsbeslut2022-10-04Tillståndshantering Explv - Ändrad tillståndsinnehavare2021-000131

Beviljar
Beslut godkända 

deltagare
2022-10-04Tillståndshantering Explv - Ändrad tillståndsinnehavare2021-000131

BeviljarTillståndsbeslut2022-10-04Tillståndshantering Explv2022-000190

BeviljarTillståndsbeslut2022-09-26Tillståndshantering Brfv - Ändring av tillståndshavare2021-000063

BeviljarTillståndsbeslut2022-10-11Tillstånd Bfv - Ändring av tillstånd2022-000135



Delegationsbeslut fattade av förbundschef 
 
Övriga avtal  

 
2022-06 Tilläggsavtal med KFAB gällande lokalanpassning för kyla 

2022-09 Samverkansavtal med Nerikes Brandkår 

2022-09 Förlängningsavtal av hedersgåvor – klockor, Lindebergs Ur 

2022-11 Hyresavtal med KFAB  

 

 

 

Delegationsbeslut fattade av räddningschef 
Anställningar, uppsägningar och tjänstledigheter 
 

Anställningsavtal: 

5 personer timvikarier heltid 

1 person RiB Julita 

2 pesoner RiB Vingåker 

1 person tillsvidare RiB Katrineholm 

1 person timvikarie, utbildare 

1 person tillsvidare, heltid 

 

Uppsägning: 

1 person i Julita har sagt upp sig 

1 person i Vingåker har sagt upp sig 
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DIR § 41/2022                
 
 
       
Övriga frågor 
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DIR § 42/2022                       
 
 

Information från verksamheten 

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

  
 
Personalläget i organisationen 
Verksamheten redovisar hur personalläget i organisationen ser ut. 
 
Information om Taxa 
Verksamheten visar hur taxan ser ut efter uppräkning. 

 

Information om totalförsvar 
Verksamheten berättar om hur vi jobbar med höjd beredskap. 

 

Information om måluppfyllelse 
Verksamheten visar hur vi ligger till med måluppfyllelsen. 

 
 
 

 
 
 
 



Uppföljning VSR (Direktion Västra Sörmlands Räddningstjänst) 
Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 

kommentar 

Enskildas förmåga  
 

Antal utbildade 
elever per år 

 

2155 st 2000st 107,75% 

 

2022  

 
 

Vid 60 procent 
av alla olyckor 
som uppfyller 
kriterierna för 
räddningstjänst 
enligt LSO ska 
en första insats 
ske av enskilda 

 

39% 60% 65% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal utbildade 
personer per år 

 

3559 st   

 

2022  

 
 

Antal 
informerade 
personer 
landsbygden 
per år 

 

566 st 700 st 80,86% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
genomförda 
hembesök av 
Fixar-tjänsten i 
Vingåkers 
kommun 

 

36 st 100 st 36% 

 

2022  

 
 

Antal 
genomförda 
hembesök av 
Fixar-tjänsten i 
Katrineholms 
kommun 

 

313 st 600 st 52,17% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

Framkomsttid  
 

Tid från larm till 
insatsstyrkan 
anlänt till 
larmadress vid 
insatser som 
klassas som 
räddningsinsats. 

 

8,3 min 10 min  

 

2022  

 
 

Antal avvikelser 
från 
förmågekartan. 

 

0 st 0 st  

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

Egen 
tillsynsverksamhet 
och biträda andra 
myndigheter 

 
 

Antal 
genomförda 
planerade 
tillsyner / 
tillkommande 
tillsyner 

 

61 st 75 st 81,33% 

 

2022  

 
 

Antal 
rådgivning 
inom området 
LSO, LBE 

 

92 st 240 st 38,33% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
rådgivning 
inom området 
sotning 

 

60 st 50 st 120% 

 

2022  

 
 

Antal samråd 
och samordning 
med olika 
aktörer och 
myndigheter 

 

116 st 150 st 77,33% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

Mångfald  
 

Andel kvinnor 
eller anställda 
med annan 
etnisk 
bakgrund. 

 

8,5% 10% 85% 

 

2022  

  
 

Antal 
övningstimmar 
för operativ 
heltidspersonal. 

 

1900 st 2000 st 95% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
övningstimmar 
för RIB 
personal. 

 

1477 st 2000 st 73,85% 

 

2022  

 
 

Antal personer 
som 
avtransporteras 
i ambulans i 
olyckor som 
klassas som 
räddningstjänst 

 

11 st  44% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal personer 
som omkommer 
i olyckor som 
klassas som 
räddningstjänst 

 

5 st 0 st  

 

2022  

 
 

Antal utökade 
utredningar/ 
AAR 

 

3 st 8 st 37,5% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
sakkunnig-
utlåtanden 

 

6 st 6 st 100% 

 

2022  

 
 

Antal 
utryckningar 

 

683 st 679 st 100,59% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
utryckningar 
som klassas 
som 
räddningstjänst 
vid framkomst 

 

98 st 91 st 107,69% 

 

2022  

 
 

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

 

6 st 10 st 60% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
hembesök 

 

 1000 st 0% 

 

2022  

Skapa mervärde för 
räddnings-instanser 

 
 

Antal gånger 
som 
insatspersonal 
aktivt kontaktat 
drabbade eller 
skapat 
mervärde för de 
drabbade. 

 

30 st 15 st 200% 

 

2022  



Direktionens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad   Period Senaste 
kommentar 

 
 

Antal 
medborgare 
som kontaktat 
VSR efter 
insats. 

 

36 st 25 st 144% 

 

2022  
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