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Revidering av socialnämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen av 
socialnämndens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna betala ut ersättning enligt lagen om mottagande av asylansökande (LMA) 
behöver det framgå i socialnämndens reglemente. 

I förslag till nytt reglemente framgår den nya lydelsen under § 1, andra stycket. 

Reglementet har även förtydligats att nämnden har befogenhet att teckna avtal inom sitt 
verksamhetsområde, § 3, andra stycket.  

Förändringen är framtagen i samråd med socialförvaltningen och socialnämndens 
ordförande.  

Ärendets handlingar 
 Förslag – Socialnämndens reglemente

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 



 

Styrdokumentkatrineholm.se

 

 

Reglemente för 

socialnämnden 

Katrineholms kommuns författningssamling 

(KFS nr 1.10) 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18 § 30 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
2021-03-22, § 54 
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Reglemente för 
socialnämnden 
Nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Socialnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd eller motsvarande undantaget den 
särskilda omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom socialtjänstlagen i enlighet med sitt verksamhetsansvar nedan. 

Nämnden har ansvar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser 
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) samt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). 

Till nämndens uppgifter hör även 

 tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens 
verksamhetsområde. 

§ 2 Övriga uppgifter 
Nämnden ansvarar även för 

 ungdomsmottagningen, 

 programinsatser för brottsbenägna ungdomar, 

 råd och stöd för utsatta kvinnor, 

 insatser mot familjevåld samt 

§ 3 Processbehörighet 
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i mål och ärenden, där inte detta på grund av särskilt beslut av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att 
med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 

Nämnden har befogenhet att teckna och säga upp avtal som behövs för verksamheten och som 
inte är av principiell betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen, 

Nämndens arbetsformer 

§ 4 Allmänt nämndreglemente 
För socialnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 

§ 5 Sammansättning 
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. 
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§ 6 Utskott 
Socialnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 

§ 7 Förvaltningsorgan 
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-24 
Vår beteckning 

KS/2021:398 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst - 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa det av direktionen för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) antagna styrdokumentet Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
VSR översände ett förslag till Handlingsprogram till Katrineholms kommun på remiss vilken 
besvarades av kommunstyrelsens ordförande den 26 januari 2022 KS Del/2022 § 10.  

Därefter beslutade direktionen för VSR på sammanträde den 16 februari 2022 att, efter 
revidering utifrån inkomna synpunkter, anta handlingsprogrammet.   

I verksamhetsplanen står att det att Handlingsprogrammet ska redovisa direktionens vilja 
och tolkning av medlemsuppdraget och att programmet antas av direktionen. I Uppdrag till 
Västra Sörmlands Räddningstjänst angående Räddningstjänstverksamhet står det att 
handlingsprogrammet ska antas av förbundsdirektionen samt fastställas av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. 

Ärendets handlingar 
 Handlingsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens vilja 2022 

 Direktionens beslut, 2022-02-16 § 5 
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1. Inledning 
Detta dokument utgör handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) 3 kap. 3§ och 8§ och omfattar Katrineholm och Vingåkers 

kommuner. Enligt bestämmelserna i LSO har kommunen skyldighet att upprätta 

ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad och organiserad 

samt risker för olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl ska 

kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser under fred och under höjd 

beredskap beskrivas. 

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. Medlemmarna i direktionen väljs 

genom indirekta val. Varje ledamot har sin hemort, var och en har nominerats av 

ett parti och utsetts av respektive kommuns fullmäktige Ledamöterna ska verka 

för förbundets bästa i enlighet med vad som kommit fram i medlemsuppdraget.  

Medlemskommunerna har utformat ett uppdrag till förbundet för innevarande 

mandatperiod. Medlemmarna har överlämnat ansvaret för detta uppdrag till VSR 

med undantag av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder, 

detta ansvar ligger kvar hos medlemskommunerna. Handlingsprogrammet är 

direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. 

43 909 människor bor sammantaget i Katrineholm och Vingåkers kommuner. 

Befolkningsstatistik framgår av tabell 1 nedan. 

 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 

Tabell 1. Befolkningsstatistik för Katrineholm och Vingåker samt Sverige som 

helhet. Siffrorna avser slutet av 2020. Källa: kommunsiffror.scb.se  
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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 

 

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 

 

1 Katrineholms kommun – Wikipedia (2021-10-13) 
2 Kommungruppsindelning | SKR 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katrineholms_kommun
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html


 

3 

 

 

Figur 2. Så många bor i och utanför tätorter i Katrineholms kommun 3  

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 Mekan AB, Kronfågel, Sörmlands Printing 

Solutions och K-Prefab AB.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 framtiden är det i första hand flyttnettot, det vill 

säga att fler flyttar in i kommunen och färre som flyttar ut, som behöver påverkas.  

 

3 Kommuner i siffror (scb.se) (2021-10-13) 
4 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf  
5 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf 

Tätort, samtliga
83%

Landsbygd
17%

KATRINEHOLMS KOMMUN

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
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f4c/1574150103501/%C3%96versiktsplan%202030%20Katrineholms%20kommun%20-%20del%20staden.pdf
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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 

 

Figur 3. Så många bor i och utanför tätorter i Vingåkers kommun.8 

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.9 

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. Vingåker är omgivet av många sjöar och vattendrag. 

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. 

 

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

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://kommunsiffror.scb.se/?id1=0483&id2=0428
https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2020/09/Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf
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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 Vingåkers mål är att kommunen ska växa och att den totala 

befolkningen ska uppgå till 9 600 invånare år 2030. Fler invånare innebär ett 

behov av fler bostäder. De planer som pågår avser slottsområdet, Östra Hagnäset. 

Baggetorp och Marmorbyn. Det betyder även utbyggnad av service och 

arbetsplatser, av infrastruktur, varsamhet om grönområden och möjliggörandet av 

fler mötesplatser. 

3. Styrning av skydd mot olyckor 
Kommunens uppdrag är sex stycken enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor 

(LSO): 

• Samordna verksamheten 

• Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter genom rådgivning, 

utbildning och information m.m.  

• Tillsyn av den enskildes ansvarstagande. 

• Sotning och brandskyddskontroll. 

• Utföra räddningstjänst. 

• Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers 

genomförande samt nyttja erfarenhetsåterföring m.m. 

Dessa uppdrag ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.  

Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har 

medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden 

valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i 

förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området. 

Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar 

inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan 

att inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från 

medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma 

andra till del. 

Direktionen konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor, förutom 

brandskydd, också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och 

 

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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suicidprevention. VSR ska samordna det brandförebyggande arbetet och 

medlemskommunerna samordnar övrigt olycksförebyggande arbete. I det 

brandförebyggande arbetet ingår också hur VSR och kommunen organiserar och 

samverkar kring eldningsförbud. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom 

enskild att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete. Förutom LSO svarar VSR 

för tillståndshantering och tillsyn med avseende på hantering av brandfarliga- och 

explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Uppdraget går att läsa i sin helhet på förbundets hemsida, www.vsr.nu.  

4. Risker 
Detta kapitel är en sammanfattning av den riskanalys som gjordes under 202111. 

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. 

4.1 Övergripande 

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. 

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). 

 

11 Bilaga A, Riskanalys för händelser som kan föranleda räddningsinsats 

http://www.vsr.nu/
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Figur 4. Antal insatser uppdelat per olyckstyp, år 2010-2020, VSR 

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 framgår vilka Seveso-anläggningar och farliga verksamheter enligt 

LSO 2 kap 4§ som finns i Katrineholm och Vingåkers kommuner 2021. 

Ytterligare information om respektive verksamhet finns på kommunernas 

webbplatser och www.vsr.nu  
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Anläggning Kommun Seveso Farlig verksamhet 

LSO: 2 kap 4§ 

SKF Mekan Katrineholm Nej Ja 

Nammo Sweden AB Vingåker Högre kravnivån Ja 

NCC Industry AB Katrineholm Lägre kravnivån Ja 

Tabell 2. Seveso-anläggningar och farliga verksamheter i Katrineholm och 

Vingåkers kommuner. 

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.  

4.2 Brand i byggnad 

Olyckstypen brand i byggnad kan delas upp efter byggnadstyper. Det är nästan 

uteslutande vid brand i bostad som människor omkommer. Endast några procent 

av dödsbränderna sker på vårdboenden. I andra byggnadstyper omkommer sällan 

någon vid brand. Fördelningen av skadade vid brand är liknande, men här sker 

procentuellt fler personskador på vårdboenden, byggnader med allmän 

verksamhet och industrier. De sammanlagda direkta och indirekta 

samhällskostnaderna för bränder i förbundets område uppgår uppskattningsvis till 

runt 200 miljoner kronor per år, men det är en siffra med stor osäkerhet och 

variation. En större brand kan orsaka stora direkta kostnader men också 

omfattande störningar för en verksamhet eller delar av samhället.  

Det inträffar flest bränder inom boende och vårdmiljön. Det inträffar fler bränder 

per invånare i förbundets område än i riket och länet. Av de skador och dödsfall 

som inträffar på̊ grund av bränder så sker de flesta i flerbostadshus och därefter i 

villor. Andelen äldre personer som bor kvar och i vissa fall vårdas i hemmen ökar. 

Det medför att antal bränder i bostäder och dess konsekvenser kan förväntas öka i 

framtiden. Antalet bränder i skola eller förskola bedöms inte förändras i 

framtiden. 
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Figur 5. Fördelning av räddningsinsatser vid brand i byggnad per 1 000 

invånare, medeltal år 2010-2020, VSR, länet och riket  

4.3 Brand utomhus 

Till denna kategori räknas alla bränder som inte skett i en anläggning eller 

byggnad, det vill säga i skog, soptunnor, fordon med mera. Trenden för bränder i 

annat än byggnad är något sjunkande under mätperioden. Nivån för VSR följer 

rikets värden medan nivån mot länet är betydligt lägre. 

 

 

Figur 6. Antal bränder i kategorin brand utomhus per 1 000 invånare, år 2010-

2020, VSR, länet och riket 
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Statistiken visar tydligt att den vanligaste branden utanför byggnad är en bilbrand 

(20 %) och därefter gräsbränder (13 %), skogsbrand (9 %), följt av brand i 

containers (8 %). Brand i bil och containers visar sig ofta vara anlagda och kan 

antas bidra till den tydliga överrepresentationen av avsiktliga bränder i kategorin 

brand ute. Andra vanliga orsaker till att brand uppkommer är fel i utrustning och 

grillning, vilka kan orsaka markbränder. 

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. I framtiden kommer klimatet att bli varmare vilket ökar risken för 

skogsbränder. Orsaken är bland annat att skogsbrandssäsongen blir längre, risken 

för åskväder ökar samt ökad risk för extremväder med hetta och torka. Det medför 

att ett ökat antal bränder i skog och mark med ökad intensitet kan väntas i 

framtiden. Följaktligen behöver kommunerna ha en god beredskap att hantera 

skogsbränder. 

4.4 Trafikolycka 

Förbundet har 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 7. Antal trafikolyckor per 1 000 invånare, år 2010-2020, VSR, länet och 

riket  

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. Konsekvenserna av trafikolyckor 

påverkar främst liv och hälsa, men transportlederna som påverkas kan ofta få 
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konsekvenser på samhället i stort då t.ex. riksvägar och järnvägsnätet måste 

stängas av under olycksarbetet. Antalet trafikolyckor med personbil bedöms inte 

förändras nämnvärt de kommande åren. 

4.5 Olycka med farliga ämnen 

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. 

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. 

 

 

Figur 8. Utsläpp farligt ämne per 1 000 invånare, år 2010-2020, VSR, länet och 

riket  

Farligt-godsleder genom kommunerna har flyttats från tätorternas direkta centrum 

till att i större uträckning ledas via utkanterna av städerna. Fortfarande bor ett 

ganska stort antal personer inom 70 meter från farligt-godsleder. Sannolikheten 

för en olycka under transport av farliga ämnen är låg men konsekvenserna kan bli 

mycket stora. En olycka med transport av farliga ämnen medför en stor risk för liv 

och hälsa men även en stor risk för miljöskador. Inga större förändringar förväntas 

ske i hantering eller transport av farliga ämnen varvid risken bedöms oförändrad i 

framtiden. 
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4.6 Naturolycka 

Översvämningar kan orsakas dels av skyfall eller stora mängder nederbörd på kort 

tid, och dels genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Även en kombination av 

båda kan förekomma. En följd av klimatförändringar är att det i Sverige kan 

väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig nederbörd. När sådant sker 

klarar dagvattensystemen inte av att hantera den stora mängden vatten och 

översvämningar sker på olika platser. Detta sker främst lågpunkter i infrastruktur, 

undergångar och källare. Vid höga flöden i sjöar och åar kan det bli andra 

konsekvenser med större konsekvenser på områden nära vattenlinjen. 

Inom olyckstypen stormskada ligger VSR högre än riket och länet. 

Konsekvenserna av stormskador är framför allt egendomsskador och skador som 

påverkar infrastruktur så som elförsörjning, väg och järnvägsnät. Störningar på 

vägnätet påverkar även räddningstjänstens framkomlighet.  

Gällande olyckstypen ras och skred påvisar analysen av förbundets område 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. I och med klimatförändringar ökar dock risken för natur-

relaterade händelser som kräver insats från räddningstjänsten. Klimatförändringar 

medför större risk för extremväder i form av stora nederbördsmängder på kort tid, 

långvarig nederbörd, längre perioder med kyla/värme, ökad risk för kraftiga 

vindar mm. 

4.7 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. Majoriteten av de 

inträffade drunkningsolyckorna är obevittnade, det vill säga att de inträffar utan 

att någon ser eller uppmärksammar det. Flest drunkningsolyckor sker under juni-

augusti. Antalet drunkningsolyckor och tillbud bedöms varken öka eller minska i 

framtiden. 
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Figur 9. Antal drunkningar/drunkningstillbud, år 2010-2020, VSR 

4.8 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 larmas cirka 20 gånger per 

år.  

I hela befolkningen 16–84 år har totalt 3 procent haft suicidtankar under 2020 

enligt den nationella folkhälsoenkäten. Därutöver uppgav 10 procent att de haft 

suicidtankar tidigare i livet. Sammanlagt har alltså 13 procent av befolkningen 

haft suicidtankar någon gång. Antal suicidlarm kommer troligen att öka i 

framtiden.12 

5. Värdering 
Detta kapitel utgör en värdering av riskerna inom VSRs område och de slutsatser 

som dras i den genomförda riskanalysen.  

VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna 

olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta 

ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte 

rapporteras.  

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar 

verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser 

 

12 Psykisk hälsa och suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se) 
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större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande 

insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är 

störst. 

 

Figur 10. Likvärdigt skydd men inte lika, räddningstjänst i tätort och landsbygd 

• Brand i byggnad 

Den senaste forskningen har observerat att omkomna och skadade kommer från 

helt skilda grupper i befolkningen. De grupper av individer som har den högsta 

risken att omkomma skadas mer sällan och de grupper som skadas mer sällan 

omkommer oftare. Ur ett förebyggande perspektiv är detta en utmaning när 

insatserna ska individanpassas. 

Likaså en ökande befolkning generellt och ett särskilt ökande antal äldre (80 år 

och äldre) och deras relativa högre risk, gör det extra viktigt att fortsätta det 

förebyggande arbetet mot brand i byggnad.  

Att hitta former för att individanpassa brandskydd genom att identifiera 

riskgrupper med gemensamma behov och ta fram arbetssätt för att nå dem. Arbeta 

för fler brandvarnare i hemmet och ökad kunskap och förmåga att agera vid brand. 

Nya sätt att bygga på samt nya byggnadsmaterial kommer att förändra riskbilden. 

Skyddet mot byggnads- och dödsbränder behöver därför ges ett ökat fokus.  

• Brand utomhus 

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. 

Kommunen har stora ytor skog och 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. 
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• Trafikolycka 

VSR har ett högre antal trafikolyckor i förhållande till folkmängden än både riket 

och länet. Avvikelsen mot riket är betydligt högre än mot länet. De uppdaterade 

riksvägarna med mer mötesfri sträckning kommer dock innebära att antalet 

allvarliga olyckor minskar även om det totala antalet olyckor inte minskar. 

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 riktiat 

till ungdomar. 

• 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. En åtgärd är att 

säkerställa att det finns livbojar på platser där risken för drunkning är som störst, 

vid badplatser och bryggor, en annan att informera om utlåning av flytvästar och 

säkerhetsutrustning till is-aktiviteter för att öka användningen av 

säkerhetsutrustning på sjön. I dagsläget finns utrustning att låna hos Fritidsbanken 

i Katrineholm och Vingåker och på Djulö camping finns flytvästar att hyra.  

• Olyckor med farliga ämnen 

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. 

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 

lastbilstransporterna genom VSRs område. Vägtransport av farligt gods leds idag 

runt stadskärnorna, vilken minskat risken för att större utsläpp ska påverka liv och 

hälsa. 

• Naturolyckor 

Kommunerna arbetar aktivt med dessa frågor tillsammans med andra 

myndigheter. Det finns dock inget som pekar på att det skulle vara några förhöjda 

risker för ras och skred eller översvämningar i jämförelse med andra kommuner i 

landet. Däremot har VSR betydligt fler olyckor till följd av stormskador än riket i 

övrigt.    
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6. Mål  
Den övergripande målsättningen med lagstiftningen i LSO mynnar ut i tre 

nationella mål: 

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 

och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

• Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 

kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

• Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt 

denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att 

förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till 

följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra 

människors död och andra allvarliga skador. 

2009 tog MSB på uppdrag av regeringen fram en nationell strategi för hur 

brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. I den nationella strategin 

formulerades visionen att ”Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt 

till följd av brand”13.  

Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt brandskydd, 

den riskbild med tillhörande värdering som presenterats i tidigare kapitel samt den 

politiska viljan som uttryckts i direktionens arbete har sju mål formulerats för 

verksamheten från 2022. Målen utgör de övergripande lokala verksamhetsmålen 

som ska finnas i enlighet med MSB:s föreskrift om innehåll och struktur i 

kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Dessa mål knyts till olika indikatorer, nyckeltal, för att underlätta uppföljning av 

måluppfyllelse. Flera indikatorer som har följts upp under tidigare programperiod 

kommer att fortsätta användas, då kontinuitet i mätningar ger större träffsäkerhet i 

analyserna över tid. Måluppfyllelsen presenteras översiktligt på samtliga 

direktionsmöten samt i förbundets del- och årsredovisningar.  

Målen riktar sig till alla som bor, verkar och vistas i kommunerna, oavsett andra 

omständigheter. För de som har svårare att ta sitt eget ansvar måste VSR alltid 

vara redo att göra mer. 

6.1 Kommunernas mål 

Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag 

till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på 

förbundets hemsida www.vsr.nu  

 

13 Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell strategi för att stärka 

brandskyddet för den enskilda människan (msb.se)  

http://www.vsr.nu/
https://rib.msb.se/filer/pdf/25900.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/25900.pdf
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Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att 

denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. 

Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta 

skadeavhjälpande insatser. 

I tabell 2 nedan presenteras förbundets mål för verksamheten tillsammans med en 

beskrivning av målen. 

 Mål Beskrivning/Förklaring 

1 Säkerställa en långsiktigt 
effektiv verksamhet 

Målet och resultatet har ambition att beskriva 
verksamhetens kvalitet och effektivitet. 

2 Trygghetsskapande och 
olycksförebyggande 
verksamhet 

Målet och resultatet har ambition att visa hur VSR 
bidrar till ökad trygghet och säkerhet för invånarna i 
respektive medlemskommuner. 

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

Målet och resultatet har ambition att 
beskriva verksamhetens kvalitet och 
effektivitet. 

4 Öka verksamhetens 
effektivitet och kvalité 
genom samverkan intern 
och externt 

Målet och resultatet har ambition att beskriva 
verksamhetens kvalitet och effektivitet. 

5 Ökad kunskap och förmåga 
hos allmänheten om 
olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. 

Den enskildes förmåga lyfts ofta fram som den mest 
effektiva åtgärd för att åstadkomma ett tryggare 
samhälle. Hur denna förmåga utvecklas är intressant 
för kommunerna att följa. 

Målet är begränsat till olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats. 

6 Vid 100 procent av alla 
olyckor ska första enhet 
vara framme inom den tid 
som anges i 
handlingsprogrammets 
förmågekarta. 

Det nationella målet är att räddningsinsats ska ske 
inom godtagbar tid. Detta mål är kommunernas 
lokala tolkning. Istället för att koppla framkomsttiden 
till vissa orter har tiden kopplats till 
handlingsprogrammets förmågekarta. 

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

Vid insatser som görs av räddningsstyrkan ska detta 
mätas. 

Detta kan också ses som ett kvitto på hur väl 
utbildning till allmänheten har haft förväntad effekt. 

Tabell 3. Västra Sörmlands Räddningstjänsts mål för verksamheten med 

beskrivning av målen. 

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet 
Det olycksförebyggande arbetet syftar främst till att förebygga bränder. 

Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor 

finns kvar i respektive kommun. 



 

18 

 

VSRs brandförebyggande verksamhet syftar till att säkerställa ett skäligt 

brandskydd för den enskilde, samt en säker hantering av brandfarlig och explosiv 

vara i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Den brandförebyggande 

verksamhetens huvudsyfte är att säkerställa skydd för liv och hälsa samt att arbeta 

för att den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Detta 

kan sägas vara de effekter som den förebyggande verksamheten arbetar för att 

uppnå. Centrala utgångspunkter i det förebyggande arbetet är de sju mål som 

beskrivs i kapitel 6 och som har sin utgångspunkt i riskanalysen med tillhörande 

riskvärdering. Andra utgångspunkter är de nationella målen i LSO, kraven i LBE 

samt den nationella strategin om ett stärkt brandskydd. 

För att åstadkomma detta finns ett flertal olika verktyg som information och 

rådgivning, extern utbildning, tillsyn enligt LSO och LBE, hanteringstillstånd för 

brandfarlig och explosiv vara, samverkan med andra organisationer samt 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar. 

Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande arbetet. 

Ansvaret för den förebyggande verksamheten finns inom funktion förebyggande 

där specialistkompetens finns samlad i form av en brandingenjör och en 

brandinspektör. Tre personer ur den operativa styrkan är utbildade för att 

genomföra enklare tillsyner.   

VSR arbetar aktivt med att säkerställa en hög kompetens inom brandskydd, 

brandfarlig vara, juridik med mera för att säkerställa att tillsyns- och 

tillståndsprocesserna sker på ett rättssäkert, effektivt och pedagogiskt sätt. 

VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. VSRs sakkunskap är 

särskilt värdefull för till exempel samhällsbyggnadsförvaltningarna i 

medlemskommunerna i samband med den fysiska planeringen eller vid 

granskning av brandskyddsdokumentationer. Riskanalysen och riskvärderingen 

visar bland annat på att nya byggmetoder, material och teknik i kombination med 

omfattande nybyggnation i kommunerna gör att VSR behöver vara aktiva i 

byggprocessen. VSR ska utveckla samarbetsformer med dessa myndigheter så att 

VSRs kompetens tas till vara. 

7.1 Tillsyn 

VSR är tillsynsmyndighet enligt LSO i Katrineholm och Vingåkers kommuner. 

Tillsynerna syftar till att granska att fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

uppfyller de krav som följer av aktuell lagstiftning och dess föreskrifter.  

Tillsyn kan genomföras på samtliga byggnader och andra anläggningar i 

medlemskommunerna. Tillsyn är det skarpaste verktyget och ska riktas där det gör 

mest nytta och ger störst effekt. Tillsyn prioriteras vid byggnader och 

anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande kriterier och där tillsyn 

bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd: 
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• Hög frekvens av bränder eller tillbud 

• En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors liv 

och hälsa 

• En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader 

• En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön 

• En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden 

Planering av tillsynsverksamheten sker årligen i VSRs tillsynsplan och har sin 

utgångspunkt i de verksamheter som beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de 

byggnader och anläggningar som omfattas av tillsynsföreskriften omfattar 

tillsynsplanen även de verksamheter och anläggningar som utifrån lokala 

förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den regelbundna 

tillsynsverksamheten planeras utifrån tidsfrister. Då särskilt behov uppkommer 

genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från allmänheten eller 

när behov av tillsyn konstateras efter en insats. 

Det finns olika metoder för att genomföra tillsyn. De metoder som används inom 

VSR är: 

• Tillsynsbesök (besök på plats) 

• Granskning av handlingar från objekt 

• Erfarenhetsåterkoppling från räddningsinsatser och information från 

olycksutredningar 

• Medverkan i andra myndigheters samråd (exempelvis byggsamråd) 

Det kan även genomföras oanmälda tillsyner på samlingslokaler och restauranger 

som har tillstånd för alkoholservering. Dessa tillsyner sker då på kvällstid eller 

nattetid i samverkan med alkoholhandläggaren, polismyndigheten, 

miljöförvaltningen och Skatteverket. 

Tillsyn kan leda till att beslut meddelas om att åtgärder ska genomföras för att 

höja nivån på brandskyddet. 

Delegation att utföra tillsyn enligt LSO och LBE ges enligt gällande 

delegationsordning efter en bedömning att nödvändig kompetens finns.  

7.2 Stöd till den enskilde 

Den enskilde har enligt lagen om skydd mot olyckor själv det primära ansvaret för 

att skydda liv, egendom och miljö. Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka 

olyckor. Med den enskilde menas alla människor, företag, organisationer och 

myndigheter. 

I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som 

syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som 

inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera 

situationen. Även om räddningsstyrkan kan rädda stora värden kan också stora 
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värden gå till spillo trots massiva räddningsresurser. Det kan bero på att 

olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte sker tidigt nog eller körtiden är för 

lång.  

Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker 

främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan 

offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med 

informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att 

skydda sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor. VSR genomför extern 

utbildning riktad främst till medlemskommunerna, men även till privata företag 

och privatpersoner i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Syftet med 

utbildningarna är att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för 

kommunala förvaltningar och privata företag att bedriva ett fungerande 

systematiskt brandskyddsarbete. 

Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att 

minska antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs 

förmåga att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet 

geografiskt område ska systematiskt kommuniceras.  

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 

VSR ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta 

förbränningsanordningar i Katrineholm och Vingåkers kommuner. På uppdrag av 

VSR utförs rengöring och brandskyddskontroll i Katrineholm och Vingåkers 

kommuner av entreprenör som VSR tecknat avtal med. Respektive 

skorstensfejarmästare ansvarar via delegation för att uppdatera och underhålla 

VSRs förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. Frister för 

brandskyddskontroll och kompetens att utföra denna har beslutats och meddelats 

av MSB. Frister för rengöring beslutas av respektive medlemskommun. VSR 

möjliggör för den enskilde att själv rengöra sin förbränningsanordning. Dispens 

för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att godkänd 

brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av 

VSR.  

VSR säkerställer att de avtalade entreprenörerna har förmåga att genomföra 

uppdraget om rengöring och brandskyddskontroll bland annat genom att 

regelbundet följa upp: 

• Att brandskyddskontrollerna genomförs rättssäkert 

• Att rengöring och brandskyddskontroll genomförs i enlighet med gällande 

frister 

• Att entreprenörerna har tillgång till rätt resurs och kompetens för uppdraget 

En mer detaljerad beskrivning av rengöring och brandskyddskontroller finns att 

läsa på www.vsr.nu  under rubriken Information till allmänheten. 

http://www.vsr.nu/
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7.4 Övriga förebyggande åtgärder 

VSR stödjer kommunerna i ärenden enligt plan och bygglagen (2010:900). Det 

innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av 

byggprocessen. Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta 

risker som ras- och skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld 

verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att 

genomföra insatser som behov av fordon för livräddning på hög höjd, brandposter 

och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon. 

VSR bistår kommunerna genom att ge kommunerna beslutsunderlag i frågor 

gällande eldningsförbud och upphävande av eldningsförbud. 

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår VSR 

kommunerna i frågor om lokalerna är anpassade för den verksamhet som ansökan 

avser, bland annat avseende antal personer som ska vistas i lokalen. 

VSR samverkar med andra aktörer i kommunerna och genomför exempelvis 

trygghetsvandringar i olika bostadsområden i centralorterna och i kransorterna. Vi 

arbetar tillsammans med kommunerna och statliga myndigheter i bland annat 

Rådet för trygghet och säkerhet (RTS) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 

att öka tryggheten och säkerheten i våra medlemskommuner.  

VSR är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid 

allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, 

idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt 

ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet 

enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. VSR bistår också 

Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar och järnvägar 

där man beaktar saker som insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk 

samt avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde. 

VSR är remissinstans till Länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). 

8. Räddningstjänst – förmåga och 
verksamhet 

Detta kapitel beskriver hur Västra Sörmlands Räddningstjänst organiserar sin 

operativa verksamhet samt vilken förmåga som finns.  

Den operativa förmågan är utformad utefter vilket behov som finns. Den samlade 

förmågan att genomföra en räddningsinsats kan beskrivas som en kombination 

mellan hur snabbt en första insats kan påbörjas, mängden tillkommande resurser 

samt hur själva räddningsinsatsen genomförs.  

8.1 Övergripande 

VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö 

när följande kriterier är uppfyllda. 
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• det finns behov av ett snabbt ingripande 

• det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen 

• den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna 

• samt omständigheterna i övrigt 

VSRs räddningsstyrkor utgår från fem brandstationer. Katrineholm har en 

heltidsstation och de fyra övriga, Vingåker, Julita, Björkvik och Högsjö är RiB-

stationer, det vill säga stationer som bemannas med Räddningspersonal i 

Beredskap (RiB). Björkvik har även en frivillig brandkår, räddningsvärn, som om 

de har möjlighet kan ansluta som en extra resurs och utföra vissa begränsade 

uppgifter.  

På heltidsstationen i Katrineholm finns medarbetare som är beredda att inom 90 

sekunder från att larmet går rycka ut till en olycksplats. 25 personer är fördelade 

på fyra skiftlag som jobbar ett dygn åt gången. Räddningsstyrkan består av en 

insatsledare som åker med eget fordon på larm, en styrkeledare som fungerar som 

styrkeledare på larm samt leder det dagliga arbetet i skiftet, samt fyra brandmän. 

På övriga stationer varierar inställelsetiden mellan 90 sekunder och 7 minuter 

beroende på hur verksamheten är organiserad och om personalen utgår från 

hemmet eller först ska ta sig till sin station. Bemanningen varierar mellan en 

Första Insats Person (FIP) som minst och upp till en FIP och två brandmän som 

mest.  

8.1.1 Tillgång till egna resurser och i samverkan med andra 
räddningstjänster 

Västra Sörmlands Räddningstjänst har följande resurser inom organisationen: 

• Kemresurs 

• Rökskydd 

• Skogsbrandresurs 

• Oljeskyddsresurs 

• Resurs för ras och tung räddning 

• Resurs för vertikal räddning 

• Terränggående fordon 

• Höjdfordon 

• Båtresurser 

• Tankbilar 

• Motorsprutor 

• Översvämningsresurs 

• Drönare 

Genom samverkansavtal har VSR även tillgång till följande resurser vid behov. 

Dessa resurser styr inte VSR själva över vilket kan innebära en prioritering mellan 

flera aktörer som önskar dessa resurser: 
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• Kemresurser, regionala samt nationella 

• Skogsbrandsresurser, regionala samt nationella 

• Oljeskyddsresurser, regionala samt nationella 

• Översvämningsskydd, regionala samt nationella 

• Vattendykare, regionala samt nationella 

• Helikopter för skogsbrandbekämpning, via MSB 

• Flygplan för skogsbrandbekämpning, via MSB 

• Drönare, regional resurs 

• Ledningsstöd, regional resurs 

• Skogsbrandflyg, via Länsstyrelsen 

8.1.2 Samverkan med andra räddningstjänster 

VSR samverkar med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande 

övergripande ledning av räddningstjänstverksamhet, samverkan sker via ett 

särskilt avtal. VSR ingår också i Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) vilket 

är ett samarbete med Östergötland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmars 

län gällande resurser vis större händelser. VSR har tecknat avtal om operativ 

samverkan med samtliga kommuner i länet. Avtal är också tecknat med 

angränsande räddningstjänster, Finspång, RTÖG och Nerike Brandkår. Ett avtal 

om samverkan på Hjälmaren är tecknat med samtliga kommuner runt sjön.  

VSR har även tecknat avtal om sanering vid trafikolyckor med 

försäkringsbranschen, Trafikverket samt Vingåker och Katrineholms kommuner. 

Avtal är tecknat med Landstinget om att samtliga VSRs enheter larmas på 

sjukvårdslarm. VSR deltar även tillsammans med andra räddningstjänster, polis 

och ambulans i ett regionalt projekt gällande suicid.  

VSR har även avtal med Björkviks frivilliga brandkår. Åtta personer har godkänts 

för att ingå i larmstyrkan. Dessa personer larmas ut på Björkviks samtliga larm via 

sms. Personalen övar tillsammans med den ordinarie styrkan i Björkvik. 

8.1.3 Vatten till brandsläckning 

Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med 

räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av publikationen VAV P114 

Distribution av dricksvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och 

utformning av allmänna vattenledningsnät (ges ut av branschorganisationen 

Svenskt Vatten14). Kommunerna ska tillhandahålla aktuella kartor över 

brandposter. Brandposternas antal och placering ska ske i samråd med VSR.  

Kapaciteten ska dimensioneras enligt VAV P114. För mer information om 

ansvarsfördelning, se förbundsordningen. 

 

14 Om oss - Svenskt Vatten  

https://www.svensktvatten.se/om-oss/
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8.1.4 Varning och alarmering 

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska med hjälp av systemet 

för utomhusvarning kunna ges inom Katrineholm och Vingåkers tätorter. 

Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen via SOS alarmering. 

Signalen ska även kunna utlösas från ledningscentralen i Linköping. Varning till 

övriga invånare i VSRs insatsområde sker via radio och TV. 

Alarmering av styrkorna ska ske genom avtal med SOS alarm på telefonnummer 

112. Utgående alarmering till respektive räddningsstyrka ska ske på två av 

varandra oberoende vägar. Vid störningar i elförsörjningen ska batteribackup 

finnas för att säkerställa alarmering samt uthållighet vid strömbortfall. 

8.1.5 Tid från larm till att räddningsstyrkan är framme 

Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. 

Med framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer 

till skadeplats. VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första 

enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i 

handlingsprogrammets förmågekarta. Förmågekartan med tillhörande 

beskrivningar av vad de olika zonerna innebär mer i detalj återfinns i 

Verksamhetsbeskrivning, VSR15. 

  

 

15 Bilaga A Verksamhetsbeskrivning, VSR  
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 Röd zon: Inom 10 minuter anländer en räddningsstyrka 

 Rosa zon: Inom 20 minuter anländer en räddningsstyrka 

Gul zon: Inom 10 minuter anländer en FIP, inom 20-30 minuter 

anländer en räddningsstyrka 

Grön zon: Inom 20 minuter anländer en FIP, inom 20-40 minuter 

anländer en räddningsstyrka 

Grå zon: Inom 30 minuter anländer en räddningsstyrka 

 

8.2 Beskrivning av förmåga per olyckstyp 

Utifrån kapitel fyra, Risker, framgår vilka vanligt förekommande olyckor som 

VSR kan komma att hantera. Vid hanteringen av en olycka är en viktig 

utgångspunkt vilken övergripande effekt som ska uppnås. För att uppnå denna 

effekt behöver ett antal uppgifter genomföras i syfte att ha positiv effekt på 

händelseförloppet – så kallade nyckeluppgifter. Av dessa nyckeluppgifter är vissa 

sådana som är viktiga för att omedelbart begränsa det fortsatta olycksförloppet i 

samband med att första enhet anländer till olycksplatsen. Andra nyckeluppgifter 

är centrala för att bryta hela skadeförloppet. 
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Det finns skillnader i förmågan som inte framgår nedan under respektive 

olyckstyp. Inom VSR finns olika styrkestorlekar inom RiB. En större styrka har 

större uthållighet och kapacitet att hantera en händelse på egen hand. En 

detaljerad beskrivning av olika stationers bemanning, resursers omfattning och 

placering framgår av dokumentet Verksamhetsbeskrivning, VSR. 

8.2.1 Brand i byggnad  

 

 Effekt som ska uppnås Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Brand i 

byggnad 
• Rädda liv 

• Släcka brand 

• Förhindra 

brandspridning 

• Förhindra 

egendomsskador 

• Förhindra 

skador på 

miljön 

• Omedelbar 

släckinsats 

• Omedelbar 

livräddning 

• Invändig släckning 

genom rökdykning 

• Invändig livräddning 

• Utvändig släckning 

• Förhindra spridning 

till annan brandcell 

• Förhindra spridning 

till annan byggnad 

• Utrymning via stege 

• Utrymning via 

höjdfordon 

• Restvärdesräddning 

• Akut 

omhändertagande 

• Ledning- och 

samordning 

• Höjdfordon 

• Tankfordon 

• Motorsprutor 

• Rökskyddsresurs 

• Drönare (UAS) 

 

Förmåga per station 

• Katrineholms heltidsstation ska med egen personal kunna genomföra en 

invändig livräddningsinsats med rökdykning. Vingåker och Högsjös RiB-

stationer har förmågan att genomföra invändig livräddningsinsats med 

rökdykning när förstärkande enheter är på plats och kraven för rökdykning är 

uppfyllda. 
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• Katrineholms heltidsstation och samtliga RiB-stationer ska kunna upprätta en 

alternativ utrymningsväg, med hjälp av bärbar stegutrustning, för nödställd 

upp till minst 11 meter ovanför marknivå. 

• Katrineholms heltidsstation och Vingåkers RiB-station ska kunna upprätta en 

alternativ utrymningsväg, med hjälp av höjdfordon, för nödställd till minst 16 

meter ovanför marknivå. 

Vid normal beredskap kan 95 procent av alla olyckor som kräver utrymning eller 

livräddning via höjdfordon genomföras inom 10 minuter. 

 

Vid två eller tre samtidigt pågående insatser, viss resursbrist eller driftstörning kan 

95 procent av alla olyckor som kräver utrymning eller livräddning via höjdfordon 

genomföras inom 30 minuter. 

 

Fyra eller flera samtidigt pågående insatser, större resursbrist eller större drift-

störning kan 95 procent av alla olyckor som kräver utrymning eller livräddning 

via höjdfordon genomföras inom 60 minuter. 

 

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till brand i byggnad. 

• Vid långvariga insatser är luftdepån särskilt viktig. 

• Vid insatser som kräver större restvärdesräddning är restvärdessläpet 

nödvändigt. 

Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

olyckan sker. 

• Om olyckan sker i kommunernas tätorter uppskattas åtgärder kunna påbörjas 

inom 10 minuter från 112-anropet. 

• Skulle olyckan ske utanför tätorten förväntas majoriteten av insatserna kunna 

inledas inom 15-20 minuter. Som kompensation för den något längre 

insatstiden används civila insatspersoner (CIP) som en resurs för att kunna 

göra en första begränsande åtgärd. 

• Då olyckan sker på en plats där inga vägförbindelser finns (såsom öar) kan det 

dröja upp till 60/90 minuter innan en räddningsresurs kan påbörja en insats. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 
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8.2.2 Brand ute 

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Brand ute Rädda liv 

Släcka brand 

Förhindra 

brandspridning 

Rädda egendom 

Skapa aktuell 

lägesbild 

Brandsläckning 

Vattentransport 

Vattenförsörjning 

Samverkan med 

andra aktörer 

Logistik 

Ledning och 

samordning 

Tankfordon 

Skosbrandresurs 

Motorsprutor 

Terrängfordon 

Drönare (UAS) 

 

Förmåga per station 

• Varje enskild station ska kunna hantera en brand som är mindre till ytan och 

som är upp till 30 meter från farbar väg. Samtliga stationer ska även kunna 

hantera övriga bränder utomhus, till exempel fristående fordon och 

containerbrand. 

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till brand ute 

• Vid utomhusbränder som hanteras av RiB-stationerna sker alltid förstärkning 

från heltidsstationen. Även skogsbrandsdepåerna kan nyttjas. 

• Vid större utomhusbränder är det till stor fördel att få en överblick över 

brandens utbredning. I nuläget finns denna förmåga på heltidsorganisationen. 

Förmågan kan också uppnås genom samverkan med andra aktörer där vi kan 

få information från deras drönare, helikopter, flyg etc.  

Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden variera beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Insatsförmågan anses ej vara likvärdig i hela förbundet då material och 

personal varierar mellan stationerna. Dock ska varje station kunna hantera en 
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mindre brand ute. Samtliga stationer ska även kunna hantera övriga bränder 

utomhus, till exempel fristående fordon och containerbrand.  

• Vid en större brand utomhus har förbundet goda möjligheter att hantera en 

sådan insats i och med att förbundet har möjlighet att snabbt få fler resurser till 

branden.  Genom samverkansavtal finns även skogsbrandsdepåer som kan 

nyttjas vid större händelser som kräver mycket materiel. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 

8.2.3 Trafikolycka 

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Trafikolycka Rädda liv 

Förhindra 

följdolyckor 

Förhindra skador 

på miljön 

Minska samhälls-

påverkan utan att 

göra avkall på 

säkerheten 

Avspärrning 

Säkra 

olycksplatsen mot 

påkörning och 

brand 

Losstagning 

Akut 

omhändertagande 

Förhindra utsläpp 

Ledning och 

samordning 

Resurs tung 

räddning (TR) 

Kemresurs 

Buffertfordon 

 

 

Förmåga per station 

• Varje enskild station ska kunna hantera en trafikolycka med personbil genom 

att som minst spärra av, varna andra trafikanter, bedöma skadetillstånd samt 

genomföra snabbt uttag av kritiskt men ej fastklämd person.  

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till trafikolycka 

• Vid trafikolyckor med större/tyngre fordon kan specialresursen tung Räddning 

(TR) spela en viktig roll. 

• Vid trafikolyckor med avancerad losstagning genomförs detta av 

heltidsstationen. Övriga larmade stationer på plats är då behjälpliga.  
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Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Givet placeringen av TR i relation till händelsen så varierar insatstiden till 

dess att specialåtgärder kan påbörjas. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.  
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen  

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Olycka med 

farliga ämnen 

Rädda liv 

Stoppa skade-

utbredningen 

Förhindra skador 

på miljön 

Utrymma eller 

inrymma personer 

Varna 

Avspärrning 

Omedelbar 

livräddning 

Indikering 

Stoppa/begränsa 

utsläpp 

Sanera 

Kemdykning 

Samverkan med 

andra aktörer 

Ledning och 

samordning 

Kemresurs 

Tankfordon 

Drönare (UAS) 

Oljeskydds-resurs 

 

Förmåga per station 

• Varje enskild station ska kunna hantera identifiering av kemikalier, bedöma 

vilket riskområde och skyddsnivå som är nödvändigt, avspärrning av området 

samt akut begränsning av utsläppet. 

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till olycka med farligt ämne 

• Heltidsstation ska också kunna hantera livräddning, akut personsanering, 

uppsamling av utsläppt vätska, insats i kemskyddsdräkt, pumpning av 

brandfarlig vätska samt sanering av insatspersonal. 
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Specialresurser, inom närliggande förbund kopplade till olyckor med farliga 

ämnen. 

• Genom samverkansavtal med RTÖG uppnås uppsamling av större mängd 

vätska, skyddsjordning samt håltagning av brandfarlig tank. 

Kontaktvägarna för specialresurser kan antingen vara direkt till den aktuella 

räddningstjänsten eller via annan myndighet. 

Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Givet placeringen av förbundets kemresurs till händelsen så varierar 

insatstiden till dess att specialåtgärder kan påbörjas. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 
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8.2.5 Naturolycka 

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Naturolycka Rädda liv 

Förhindra skada 

på egendom 

Förhindra skada 

på miljön 

Stödja andra 

aktörer 

Minska påverkan 

på samhället 

Säkra 

framkomlighet på 

vägar 

Skapa aktuell 

lägesbild 

Terrängtransport 

Pumpa vatten 

Invallning 

Losstagning 

Samverkan med 

andra aktörer 

Ledning och 

samordning 

Översvämnings-

resurs 

Resurs för ras och 

tung räddning 

(TR) 

Terrängfordon 

Reservkrafts-

aggregat 

Motorsprutor 

 

Förmåga per station 

• Varje enskild station ska kunna hantera enklare översvämningar och mindre 

stormskador. 

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till naturolycka 

• Utrustning och kompetens för ras och tung räddning (TR). 

Specialresurser, inom närliggande förbund/myndighet kopplade till 

naturolyckor 

• Utrustning och kompetens för ras och tung räddning. 

• Kompetens för och tillgång till utrustning för sök och räddning. 

Kontaktvägarna för specialresurser kan antingen vara direkt till den aktuella 

räddningstjänsten eller via annan myndighet. 
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Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Vid flera händelser kan prioritering bli nödvändigt. Detta skulle kunna leda till 

att resursfördelningen, dvs. förmågan, varierar över den geografiska ytan 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 

8.2.6 Drunkning 

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Drunkning Rädda liv Snabb larm-

hantering och 

insatstid 

Lokalisera 

personen 

Yt-livräddning 

Akut 

omhändertagande 

Transport på 

vatten 

Samverkan med 

andra aktörer 

Båtar 

Hansabräda 

Drönare (UAS) 

 

Förmåga per station 

• Varje enskild station ska kunna utföra yt-livräddning samt akut 

omhändertagning. Samtliga stationer är utrustade med en mindre båt. Det 

finns även ett antal stationer som är utrustade med större båt. 

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till drunkning 

• Större båt med utrustning för navigering. 

Specialresurser, inom närliggande förbund kopplade till drunkning 

• Räddningsdykare 
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Kontaktvägarna för specialresurser sköts via ansluten ledningscentral. 

Variation över ytan och över tid 

• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 

8.2.7 Suicid/nödställd person 

 

 Effekt som ska 

uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Suicid/nödställd 

person 

Rädda liv Initiera kontakt 

med nödställd 

person 

Akut 

omhändertagande 

Samverkan med 

andra aktörer 

Losstagning 

Vertikal räddning 

Höjdfordon 

Hoppkudde 

 

Nödställd person inkluderar hot om suicid samt personer som behöver hjälp med 

att bli evakuerad till säker plats, till exempel om någon har fastnat. Vid hot om 

suicid är samverkan med polis samt sjukvård av största vikt för att den utsatta 

personen ska få bästa möjliga hjälp. 

Förmåga per station 

• Varje enskild station har förmågan att hantera nödställd person. 

• Samtlig utryckande personal har fått utbildning för att hantera hot om suicid.  

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till nödställd person 

• Räddningsklättring och höjdfordon. 

Specialresurser inom närliggande förbund, kopplade till nödställd person 

• Hoppkudde 

Kontaktvägarna för specialresurser sköts via den anslutande ledningscentralen. 

Variation över ytan och över tid 
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• Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i förbundet 

händelsen inträffar. 

• Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt. 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 

Förbundet ingår i ett räddningsledningssystem med sex andra 

räddningstjänstorganisationer, nedan kallat räddningsledningssystemet16. I den 

övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef 

och vakthavande befäl för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive 

driftchef. Det finns också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av 

ytterligare roller.  

Den övergripande ledningen har möjlighet att kalla in ytterligare personal för 

tjänstgöring i övergripande ledning, ledning av räddningsinsats eller stab. Genom 

samarbeten med andra ledningssystem inom räddningsregion sydöstra Sverige 

(RSÖS) kan den övergripande ledningsförmågan tillfälligt utökas. 

Vid förbundets enda heltidsstation planeras för minst en styrkeledare med 

kompetens för ledning av mindre omfattande räddningsinsatser i rollen som 

räddningsledare. Inom förbundets ledningssystem planeras normalt för att det 

dygnet runt året om ska finnas en regional insatsledare och en insatsledare 

tillgängliga för skadeplatsnära ledning. Dessa ska kunna bemanna någon eller 

några av rollerna räddningsledare, sektorchef, storsektorchef och sektionschef. 

Beslut om antal ledningsfunktioner för skadeplatsnära ledning som skiljer från 

planerad bemanning kan fattas vid enstaka och särskilda situationer enligt punkt 

8.4. 

För stabsarbete inom den övergripande ledningen och förstärkning av ledning på 

skadeplats finns särskilda planer och styrdokument17. 

Alla ledningsnivåer disponeras efter aktuell risk- och hotbild eller pågående 

insatser inom förbundets område. Planeringen utgår från att de tre 

ledningsfunktionerna styrkeledare, insatsledare och regional insatsledare samtliga 

inom 60 minuter efter larm kan verka i en ledningsroll vid räddningsinsats inom 

förbundets område. 

Tiden från det att larmet inkommer till resurser för ledning av räddningsinsatser 

kan påbörja ledningsarbete framgår av förmågekartan som återfinns under kapitel 

8.1.5. Mer detaljer finns i verksamhetsbeskrivningen18. 

 

16 Bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till 

räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer 
17 Bilaga A, VRC-stab, Vakthavande räddningschef stab och FRYL, Förstärkt yttre ledning 
18 Bilaga A, Verksamhetsbeskrivning, VSR 
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8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Inom förbundets område inträffar mer eller mindre regelmässigt samtidiga 

händelser, dels sådana som uppfyller kriterierna i 1 kap. 2 § i lagen om skydd mot 

olyckor, men också andra typer av insatser med påverkan på beredskap och 

förmåga att genomföra räddningsinsatser 

Förbundet strävar efter att räddningsinsatser och andra händelser ska hanteras av 

de resurser en specifik händelse faktiskt kräver. Samtidiga larm hanteras i 

huvudsak utifrån rutinen att närmaste resurs ska larmas. Om räddningsresurser 

placerade på närmaste brandstation redan är upptagna eller saknar förmåga larmas 

resurser från näst närmaste station och så vidare.  

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande insatser, 

kan extra egen personal kallas in för att upprätthålla beredskap eller medverka vid 

räddningsinsats. För att upprätthålla en tillfredställande beredskap vid dessa 

tillfällen kan personal och räddningsresurser flyttas till taktiskt lämpligare plats. 

Samverkan sker inom ramen för befintligt räddningsledningssystem samt enligt 

rutin för räddningsregion sydöstra Sverige19. 

Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i 

förhållande till aktuell riskbild. Om vår förmåga till räddningsinsats är påverkad 

på grund av exempelvis flera pågående insatser, resursbrist eller icke planerade 

driftstörningar, kan detta medföra längre insatstider, lägre kapacitet och sämre 

uthållighet.  

Räddningschef eller den som denne utser får besluta om annan bemanning, 

beredskap och förmåga. Dessa särskilda situationer kan vara mycket omfattande 

räddningsinsatser, hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller liknande 

extraordinär situation. Sådana beslut får fattas för att upprätthålla en 

tillfredställande och rimlig förmåga till räddningsinsats utifrån tillgängliga 

resurser sett till hela området. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil 

egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom 

fredstida uppgifter, även ansvara för: 

• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 

• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 

 

19 Bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till 

räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer och Rutin för samverkan RSÖS samt 

Rutin regional förstärkningsresurs. 
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• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska 

kunna fullföljas. 

Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transporter av 

skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den 

mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan 

på vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser 

som pågår under lång tid. Våra system och rutiner för exempelvis omfattande 

skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende 

tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs 

anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till 

räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och 

förmåga att vara en del av regionens civila försvar. 

9 Uppföljning, utvärdering och lärande 
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschef att rapportera till 

direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som 

syftar till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, 

alternativt svårt, det har varit att uppnå målen.  Förutom en avstämning av de 

uppsatta målen, ska det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i 

medlemsuppdraget angivna områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker 

genom redovisning av nyckeltal, delårsrapport och årsredovisning. Direktionen 

kommer även att följa resultatet av öppna jämförelser då det ger en bra bild av hur 

VSR står sig i jämförelse med andra kommuner20.  

VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet. 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 den 

händelserapport som insatsledaren skriver. Utökad undersökning genomförs då 

räddningsledaren anser det nödvändigt utifrån de prioriterade områdena. 

Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. 

Utökad undersökning görs av undersökande och lärande enheten men enheten kan 

i sin tur ta hjälp av annan personal inom VSR eller av externa resurser. 

För direktionen är det intressant att veta vilka och hur många väsentliga 

förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst, förebyggande och 

efterföljande verksamhet. 

  

 

20 Trygghet och säkerhet | SKR 

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html
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9.1 Medlemsdialog  

Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:  

• Medlemssamråd. 

• Årsredovisning. 

• Delårsrapport. 

• Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större 

vikt.  

• Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget tas. 
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Bilaga A: Dokumentförteckning 
Följande avtal gällde vid tidpunkten för handlingsprogrammets 

fastställande: 

Avsiktsförklaring för räddningstjänsterna inom Räddningsregion Sydöstra 

Sverige, RSÖS 

Banverket, Avtal gällande sanering, arbetsjordning av kontaktledning, evakuering 

och utbildning 

Björkviks frivilliga brandkår 

Brandskyddsföreningen Södermanland, samverkansavtal 

Finspångs kommun, Överenskommelse om operativ samverkan 

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB 

Nerikes Brandkår, samverkansavtal 

Polismyndigheten i Södermanlands län, samverkansavtal 

RTÖG, Avtal gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande 

räddningscentral mellan Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och Västra 

Sörmlands Räddningstjänst 

RTÖG, Avtal om övergripande ledning av den operativa 

räddningstjänstverksamheten mellan Räddningstjänsten Östra Götaland Västra 

Sörmlands Räddningstjänst 

Samverkan gällande utförande av beredningsuppgifter vid jävsituationer enligt 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Lag om skydd mot 

olyckor (SFS 2003:778) 

Samverkan med RTÖG, Motala-Vadstena, Finspång, Ödeshög, Kinda, 

Mjölby/Boxholm och Ydre 

Samarbetsavtal mellan Region Sörmland och Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

IVPA – I väntan på ambulans 

Samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

IVPA – I väntan på ambulans 

Samverkan mellan Sörmlands Räddningstjänster (Eskilstuna, Flen, Strängnäs och 

Sörmlandskusten) 

Skorstensfejarna LJ AB 
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SOS, Samarbetsavtal mellan SOS Alarm och Västra Sörmlands Räddningstjänst 

avseende kommunal räddningstjänst 

Trafikverket Region Mälardalen 

Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholms kommun och 

Vingåkers kommun 

Voith Paper, Högsjö 

Övergripande styrdokument för Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Förbundsordning 

Politiskt policydokument för VSR 

Reglemente för direktionen 

Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Övriga dokument som hänvisas till i handlingsprogrammet: 

FRYL, Förstärkt yttre ledning (RTÖG) 

Riskanalys för händelser som kan föranleda räddningsinsats, VSR 

Rutin för samverkan RSÖS samt Rutin regional förstärkningsresurs. 

Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till 

räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer (RTÖG) 

Vakthavande räddningschef stab (RTÖG) 

Verksamhetsbeskrivning, VSR  

Övriga referenser som hänvisas till i handlingsprogrammet:  

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell 

strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan (msb.se)  

Katrineholms kommun – Wikipedia (2021-10-13) 

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

Kommuner i siffror (scb.se) (2021-10-13) 

Kommungruppsindelning | SKR 

Om oss - Svenskt Vatten 

Psykisk hälsa och suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se) 

https://rib.msb.se/filer/pdf/25900.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/25900.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katrineholms_kommun
https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2020/09/Kommunal-utvecklings-och-serviceplan-for-Vingakersbygden.pdf
https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0483&id2=0428
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
https://www.svensktvatten.se/om-oss/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cf25a8b4086943bab08fb53cd25113c1/psykisk-halsa-suicidprevention-lagesrapport-2020.pdf
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Trygghet och säkerhet | SKR 

Vingåkers kommun – Wikipedia (2021-10-13) 

Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf  

  

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ving%C3%A5kers_kommun
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f4c/1574150103501/%C3%96versiktsplan%202030%20Katrineholms%20kommun%20-%20del%20staden.pdf
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 
Handlingsprogrammet var på externt samråd under vintern 2021 från början av 

december med sista svarsdatum 31 januari. Samrådet genomfördes skriftligen. 

Sändlistan för samrådet var enligt följande: 

Kommuner: 

Eskilstuna: info@eskilstuna.se 

Flens kommun: flenskommun@flen.se 

Katrineholms kommun: kommunen@katrineholm.se  

Nyköpings kommun: kommun@nykoping.se  

Strängnäs kommun: kontaktcenter@strangnas.se  

Vingåkers kommun: kommun@vingaker.se 

Räddningstjänster: 

Finspång: raddningstjansten@finspang.se  

Nerikes brandkår: info@nerikesbrandkar.se  

RTÖG: info@rtog.se  

Sörmlandskusten: raddningstjansten@nykoping.se  

Övriga: 

KFAB: ingmar.eriksson@kfab.se 

Länsstyrelsen i Sörmlands län: sodermanland@lansstyrelsen.se  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: registrator@msb.se  

Polismyndigheten: registrator.ost@polisen.se  

Region Sörmland: kontaktcenter@regionsormland.se   

Sörmland vatten: kundservice@sormlandvatten.se  

Vingåkers Kommunfastigheter: vingakershem@vingaker.se  

Organisationer: 

Brandskyddsföreningen: sbf@brandskyddsforeningen.se  
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 
Ej aktuellt 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 
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Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2021 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
och dess enskilda ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse 
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta 
ställning i ansvarsfrågan.  

Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från 
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning. Årets resultat ger ett negativt resultat på – 1 496 tkr. Covid-19 hade även 
under 2021 en stor påverkan på resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, såväl 
ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Bland annat lägre intäkter för extern utbildning och 
tillsyner påverkade det ekonomiska utfallet.  

Utbildningsverksamheten och tillsynsverksamheten var till stor del pausad fram till hösten 
2021. Några få utbildningar genomfördes på ett anpassat sätt innan sommaren och en del 
utbildningar genomfördes digitalt. Från september månad har utbildningsverksamheten 
återgått till mer normal verksamhet. Tillsynsverksamheten har också återupptagits under 
hösten.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-02-16 § 3 

 Årsredovisning 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Revisorernas redogörelse för år 2021 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Revisionsberättelse 2021 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av delårsrapport 2021 – Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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”Slanglista” 

VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst 
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
IVPA: I väntan på ambulans 
HLR: Hjärt- och lungräddning 
GBU: Grundläggande Brandskyddsutbildning 
RiB: Räddningspersonal i beredskap 
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete 
LSO: Lagen om skydd mot olyckor 
LBE: Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
LEH: Lag om extraordinära händelser 
RVR: Restvärdesräddning 
IL: Insatsledare 
SL: Styrkeledare 
BmH: Brandman heltid 
TiB: Tjänsteman i beredskap 
CIP: Civil insatsperson 
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland 
RSÖS: Räddningsregionen Sydöstra Sverige 
BSK: Brandskyddskontroll 
ÖP: Översiktsplan 

  



 
 

 
 

2 
 

Ordförande och förbundschef har ordet,  

VSR under 2021 

Under 2021 bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av 
coronaviruset, Covid-19, är fortsatt hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses 
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett 
vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av coronaviruset, 
fortsatte VSR med flera åtgärder inom förbundet. Syftet med detta var att få en kontrollerad och 
långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de 
förbyggande målen för perioden. VSR har försökt att anpassa verksamheten till de restriktioner 
som myndigheterna föreslår. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga under 
perioden. 

Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland 
(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. 14 
kommuner är nu anslutna till den bakre och högre ledningen.  

VSR deltog vid släckningsarbetet vid en stor skogsbrand i Mönsterås. VSR bistod med två stora 
fordon samt sju brandmän under fem dygn. 

När det gäller räddningsinsatser i VSRs egna område är det några insatser som krävt mer 
samverkan och resurser. Översvämningarna i Vingåker och branden på Sävstaholms gård 
krävde resurser och bra samarbete mellan kommunen, Sörmlandsvatten och VSR. Vid tre 
markbränder har VSR fått hjälp av de flygande resurser som MSB erbjuder. 

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 
ramarna inför 2022.  Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett 
förslag till en budget i balans inför 2022.   

 I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. 
Utifrån dessa förskrifter har VSR och Direktionen arbetat om sitt befintliga handlingsprogram. 
Det nya förslaget är ute på en remissrunda och kommer att beslutas av direktionen under 
februari 2022.  

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott 
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!   

                                         

Mattias Gårdholt                         Håkan Persson 
Förbundschef                         Ordförande Direktionen 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 2017 2018 2019 2020 2021 
Externa intäkter (tkr) 3 646 4 814 4 708 4 902 3 838 

Summa eget kapital (tkr) 7 108 7 197 10 670 10 993 9 501 

Soliditet 31/12 (%) 20 % 18 % 29 % 31 % 28 % 

Antal anställda 75 80 82 82 82 

Antal utryckningar 711 748 652 637 679 

Antal utbildade personer 6 458 6 532 5 584 2 359 1 967 

 
 
Den kommunala koncernen 

VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Di-
rektionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till 
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. 
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem 
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om 
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 
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Direktionen  

Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda 
den dagliga verksamheten. Direktionen har haft fyra möten under året. 

Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2021-12-31  
V = Vingåker, K = Katrineholm  
Ordförande  Håkan Persson (S) V  
Vice ordförande  Berit Örtell (S) K  
Ledamöter  Glenn Christensen (S) V  

Tommy Björkdal (M) V  
Roger Eriksson (SD) V  
Christoffer Öqvist (M) K  
Marian Loley (KD) K 
Abdulahi Hassan (S) K 
Bertil Carlsson (C), K 

Ersättare  Therese Palm (S) V  
Anna Åteg (S) V  
Roger Larsson (M) V  
Mats Karlsson (SD) V  
Johanna Karlsson (S) K  
Michael Hagberg (S) K  
Mirjana Cvkalj (M) K  
Björn Wahlund (L) K  
Göran Svenningsson (V) K  

Arbetsutskottet 

Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande 
Berit Örtell samt Marian Loley. AU har haft fem protokollförda möten under året. 

Revision 

Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsord-
ningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och 
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i 
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i 
kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 
behövs. Sakkunnigt biträde under 2021 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).  

Revisorer 
Ordförande Jan-Olof Blomster, Katrineholm 
Vice ordförande Sören Ericsson, Vingåker 
Ledamot Lars F Eriksson, Katrineholm 
Ledamot Ingvar Lind, Vingåker 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten  

Direktionens vilja  

Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Hand-
lingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019 (förlängt till att gälla även under 2020). 
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Ett nytt handlingsprogram 
som gäller perioden 2021-2023 har antagits av direktionen. Aktuell måluppfyllelse utifrån 
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte. Under 2021 har ett nytt handlingsprogram tagits 
fram som skickats på remiss till andra räddningstjänster, myndigheter och kommuner. 
Handlingsprogrammet som nu är på remiss, bygger på den föreskrift som tagits fram av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som reglerar innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 
2021:1.  

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så 
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets 
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

År 2021 kan precis som föregående år sammanfattas med ett ord, Covid-19, som påverkat 
resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 
Avsevärt lägre intäkter för extern utbildning och tillsyner påverkar det ekonomiska utfallet, 
men ger även en lägre måluppfyllelse då genomförda utbildningar och tillsyner är indikatorer 
för det förebyggande och olycksförebyggande arbetet. Utbildningsverksamheten och 
tillsynsverksamheten var till stor del pausad fram till hösten 2021. Några få utbildningar 
genomfördes på ett anpassat sätt innan sommaren och en del utbildningar genomfördes digitalt. 
Från september månad har utbildningsverksamheten återgått till mer normal verksamhet, likaså 
tillsynsverksamheten har återupptagits under hösten. Utfall för året är att endast ett av de 
finansiella målen uppnås, medan verksamhetsmålen delvis uppnås. 
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Uppföljning av medlemskommunernas mål 

     
 
Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
 

Ekonomiska mål  

 
Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det 
ekonomiska utfallet under hela året. Under 2021 
nås inte beslutad budget då den ordinarie 
verksamheten påverkats av restriktioner på grund 
av Covid – 19. Främst intäkter för utbildning och 
tillsyner men även kostnader för pensioner avviker 
från budget. I övrigt mindre avvikelser. 

 
 

 

Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Under året har inga investeringar gjorts. 
 

 

 

 
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att 
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan 
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi 
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på 
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till 
förbundet, uppdraget är senast uppdaterat under 2020. Ett av målen är helt uppfyllt 2021. 

Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har 
huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser 
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk 
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten. Under året är det främst 
intäkter för extern utbildning samt tillsyner som inte når budget, verksamhetens kostnader är i 
stort inom budget, med undantag för kostnader för pensioner samt några få mindre avvikelser.  

Verksamhetsmål 

Målen gäller från och med 2020. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs 
upp nedan.  Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de nyckeltal som tillhör 
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte.  Direktionen har uppfattat att de mål som 
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.  
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Antal
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1. Verksamhetsmål  Status 
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet. 

 
 

Åtgärder  
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta 
utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav 
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning 
samt fordon. 

 

 
VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera 
pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.  
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2. Verksamhetsmål  Status 
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.  

 
 

Åtgärder  
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök  

 
VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock 
har VSR kunnat genomföra visa utbildningar digitalt och i mindre grupper. Under hösten 
lyckades VSR öka det förebyggande arbetet något. Detta har inneburit en liten återhämtning av 
måluppfyllelse vid årets slut. Dock långt ifrån de uppsatta målen.  

Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet 
för perioden.  

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller: 
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3. Verksamhetsmål  Status 
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats.  

 
Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brand-
skyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 

 

 
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 
att nå måluppfyllnad. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av 
Covid-19.  

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. 
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.  
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4. Verksamhetsmål  Status 
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.  

 
Åtgärder  
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra 
Götaland. 

 

 
Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta 
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och 
säkerhet för medlemskommunernas invånare.  

VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta 
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan 
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping, 
Blekinge och Östergötlands län. 

Vi bedömer att målet är uppfyllt.  
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5. Verksamhetsmål  Status 
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. 

 

 
Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 
VSR försöker ständigt att förbättra och anpassa sina utbildningar utifrån lokal och nationell 
statistik. Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta 
kommer innebära en ökning av förmågan vid olyckor. Dock ligger det en bit fram i tid innan 
detta är klart.  

VSR har tyvärr inte kunnat genomföra utbildningsinsatser till allmänheten på grund av Covid-
19. Dock har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar under hösten för årskurs nio. 
Under hösten återupptogs utbildningsverksamheten utifrån de rådande rekommendationerna. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller: 
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6. Verksamhetsmål  Status 
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som 
anges i handlingsprogrammets förmågekarta. 

 
 

Åtgärder  
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 
befintliga avtal med andra räddningstjänster. 

 

 
VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På 
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS 
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.  

Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. 
Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på 
brandbilarna.  

Resultatet för perioden blev 98 %.  Vid två skogsbränder var det besvärligt att hitta fram till 
själva brandplatsen. 

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då antal avvikelser bör ses som lågt. Redovisning sker 
i följande tabell: 

                                      Målvärdet för 2021 är 0. 
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7. Verksamhetsmål  Status 
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 
LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 

 
Åtgärder  
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.  

 
Periodens resultat blev 51 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten 
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR 
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid 
olyckor. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Dock är årets resultat närmare 
målvärdet än tidigare år. Redovisning sker i följande tabell: 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Funktion förebyggande 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan 
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!  

Viktiga händelser under året 

Under rådande förhållanden arbeta förebyggande med den ihållande pandemin som bromsar 
möjligheten att utföra planerade tillsyner kan verka svårt. Men faktum är att tillsyn inte är den 
enda möjligheten att arbeta förebyggnade. Under två års tid har funktionen fått ställa om fokus 
på hur man ska arbeta förebyggande. Information och rådgivning till företag och privatpersoner 
kring frågor gällande Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om 
Brandfarliga och explosiva varor (LBE) har visats sig vara en effektiv metod för att företag och 
privatpersoner ska kunna upprätthålla ett skäligt brandskydd enligt LSO. För att skapa ett 
tryggare och säkrare samhälle ur ett längre perspektiv (5–20 år) har funktionen varit väldigt 
aktiv i ärenden gällande nya översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsärenden med mera. I 
dessa ärenden läggs grunden för hur framtidens skydd mot naturkatastrofer såsom skyfall, 
brandskyddet i byggnader och infrastrukturen bör utformas.   

Under våren aktiverades både Vingåkers och Katrineholms kommuners stab. Det var på grund 
av översvämningsrisken i Nyköpingsån. En funktionschef för förebyggande var med i 
stabsarbetet i bägge kommunerna under denna händelse. VSR kan konstatera att stabsarbetet 
fungerade mycket bra i bägge kommunerna.   

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP år 2050) för Katrineholm startades och flera 
remisser om nya detaljplaner i kommunerna inkom till VSR. Detta är samhällsplanering på lång 
sikt och ett viktigt arbete då det är planering för bland annat nya bostads- och industriområden 
i kommunerna. 

Nya lagar och föreskrifter inom LSO och LBE är på gång, vissa har redan trätt i kraft.  
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

VSR samarbetar med Vingåkers och Katrineholms kommuners andra förvaltningar samt andra 
myndigheter i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera.  

VSR har besvarat 130 stycken remisser från kommunerna och andra myndigheter. 85 stycken 
gällde bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om brandskyddet är rätt projekterat och 14 
stycken var remisser från andra myndigheter. Resterande 21 gällde bland annat planärenden 
och serveringstillstånd.  

Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder. Utlåtandet ska belysa vad 
som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. Sju stycken 
sakkunnigutlåtanden har upprättats under året.  

Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal 
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner. 

 

Tillsyn (T1) Katrineholm Vingåker Summa utfall 
2021 

Utfall 2021 
(målvärde 

2021) 
Seveso tillsyn  1 1  

 
23 (150) 

LSO tillsyn 13 6 19 
LBE tillsyn 0 0 0 
Samplanerad 
tillsyn 

1 2 3 

Annan tillsyn x x x 
 

Tillstånd Summa utfall 2021 

Tillstånd Explosiv vara 1 
Tillstånd Brandfarlig vara 4 
Brandfarlig/explosiv övrigt 6 
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Nyckeltal funktion förebyggande Summa utfall 
2021 

Målvärde 2021 

Antal tillsyner (T1) 23 150 
   
Antal rådgivningar gällande LSO/LBE (T2) 175 240 
   
Antal rådgivningar gällande sotning (T3) 65 50 
   
Antal samråd, myndigheter/aktörer (T4) 157 150 
   
Antal inkomna remisser (T5) 130 65 
   
Föreläggande och dispenser, sotning (T6) 37 250 
   
Sakkunnigutlåtande 7 6 
   
Summa samtliga ärenden 574 911 

 
Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 150 stycken men utfallet blev 23. Målet är 
således inte uppnått. 

På kort sikt så ser vi ingen större skada av att målet med utförda tillsyner inte uppfylls men på 
lång sikt kan det äventyra säkerheten i verksamheterna.  

Brandskyddskontroll (BSK) är en viktig myndighetsutövning för att förebygga bränder i 
eldstäder med tillhörande rökkanaler. Antal sotningsföreläggandena efter utförd BSK fortsätter 
att minska, vilket är en positiv utveckling. Målet var satt till 250 utfallet blev 37.  

Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt att delta vid möten i MSBs expertgrupp LBE. 
I denna grupp har arbetet detta år fokuserat mycket på att diskutera problem med illegal 
användning av explosiva varor.  

I december anordnade VSR ett länsmöte för förebyggandeavdelningarna på brandstationen i 
Katrineholm. Alla räddningstjänster i länet var representerade förutom Sörmlandskusten som 
fick förhinder. Vi diskuterade bland annat farliga ämnen och verksamheter och stärkt 
brandskydd för särskilt riskutsatt. 

Den nya omarbetade lag (2003:778) om Skydd mot olyckor som trädde i kraft 2021 kommer 
att påverka funktionens arbetssätt i framtiden. Utifrån att kravet på skriftlig redogörelse enligt 
LSO försvann har ett stort arbete genomförts under hösten gällande inventering och 
framtagande av nya arbetssätt. Även registret på tillsynsobjekt har inventerats och rensats efter 
de nya förutsättningarna för att hålla registret uppdaterat och på så sätt kunna göra 
årsplaneringen för tillsynsverksamheten.  
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I augusti skedde en förändring av LBE som skärper kraven kring kontroll på explosiva varor i 
syfte att hindra att såna varor hamnar i fel händer. Detta gör bland annat att fler personer än 
tidigare ska prövas avseende deras lämplighet. Det har därmed blivit tydligare att VSR i form 
av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska ta en större roll i det brottsförebyggande arbetet kring 
explosiver. 

Då den pågående pandemin begränsar funktionens möjligheter att utföra tillsyner på plats, 
kommer funktion förebyggande prova att genomföra digitala tillsyner, exempelvis via Teams-
möten. De digitala tillsynerna kommer att fokusera på verksamheternas systematiska 
brandskyddsarbete (SBA), men när restriktionerna hävs och pandemin är över är funktionens 
medarbetare redo att genomföra tillsyner på plats igen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mindre bra utrymningsväg som funktionen hittade                         Så här ska en utrymningsväg se ut, bra skyltat.  
vid en tillsyn. Foto, VSR                                                            Foto, VSR 
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Funktion räddning 

Viktiga händelser under året 

En ny sexhjulig terrängmotorcykel är inköpt till verksamheten. Motorcykeln används bland 
annat till skogbränder och transport av personer i svår terräng. Under perioden har vi 
införskaffat en ny övertändningscontainer samt renoverat befintliga byggnader på 
övningsfältet. Övningsverksamheten är en viktig verksamhet för personalens förmåga vid larm. 

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt tredje år. Detta samarbete har 
ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för 
medlemskommunernas invånare. Samarbetet innebär också att VSR uppfyller de nya 
förskrifterna gällande ledning av kommunal räddningstjänst. Föreskriften träder i kraft 2022-
01-01.  

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP 
har larmats ut vid 33 (28) tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har samma utfall som föregående period 29 (29), 
suicidlarmen var också på samma nivå 20 stycken (20 stycken) under perioden. Trafikolyckorna 
fortsätter att ligga på en hög nivå, 126 stycken (127 stycken). Larm om brand i byggnad har 
ökat med 27 stycken från 56 stycken till 83. Brand ej i byggnad 49 stycken (50 stycken). Även 
om trafikolyckor inte har ökat under perioden kommer VSR att prioriterat dessa när det gäller 
det förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar. 
Ökningen av händelser brand i byggnad behöver också prioriteras. Förhoppningsvis kan 
funktion återuppta verksamheten med hembesök under 2022.  

Under 2022 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av 
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen utveckla det skadeplatsnära 
ledningsfunktionerna. Detta arbete kommer att ske tillsammans med de räddningstjänster som 
ingår i det gemensamma ledningssystemet. VSR kommer också att fortsätta utveckla 
samarbetet med RSÖS som nämns under verksamhetsmål fyra. 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara 
att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Funktionen arbetar 
med hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de 
skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och 
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. 
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Övningstid  Övad tid 2021, antal 

timmar 
Övad tid 2020, antal 

timmar 
Heltidsstyrkan 2 510 2 188 
RIB 2 357  1 696 
Summa 4867 3884 

 
 
 
Station Antal larm 2021 Antal larm 2020 
Katrineholm 490 475 
Vingåker 114 101 
Julita 40 24 
Björkvik 20 18 
Högsjö 15 19 
Summa 679 637 

                       

             Övar brandförlopp.   Foto, VSR                                            Övar skyddsjordning vid järnvägsolyckor.  Foto, VSR 
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Intressanta räddningsinsatser 

2021-05-26: Översvämningar i Vingåker/Högsjö. Långvarigt kraftigt regn orsakade 
översvämningar och baktryck i avloppen så att avloppsvatten fyllde källare. Värmeverket var 
också hotad. 

                       
Foto, VSR                                                                           Foto, VSR 

2021-08-06: Markbrand Fågelö Katrineholm. En Tröska har startat branden då det blivit 
varmgång i remmar. 15 hektar åkermark med spannmål brann upp, samt tröskan. Två 
helikoptrar beställdes från MSB, samt två extra gödseltunnor av Maskinringen. Inriktningen 
från räddningsledaren blev att förhindra ytterligare spridning till omkringliggande åkrar och 
skog. 

                                                                                                                                       
Foto, VSR                                                                        Foto, VSR 

 
2021-09-04: Brand i byggnad Sävstaholms gård. Troligtvis så har det börjat brinna i 
spannmålstorken och spridit sig till ytterligare två byggnader samt ett stort sädesfält. Larmade 
styrkor är Katrineholm heltid och RiB, Vingåker och Högsjö. Från Rtög kommer Kvillinge, 
Kvarsebo och en Insatschef. Mycket resurser då det även ansluter ledig personal. 

Utöver dessa så ansluter två helikoptrar och en del frivilliga med maskiner som hjälper till i 
släckningsarbetet. 
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Foto, VSR                                                Foto, VSR 

2021-11-06: Brand i byggnad. Brand på altan i markplan. Branden har startat på en altan på 
markplan. Mycket material på altanen vilket bidrog till det snabba och kraftiga brandförloppet. 
Branden spred sig snabbt till tre balkonger och det brann även i takfoten (undertaket på 
balkongen högst upp) vid vår framkomst. Totalt fyra lägenheter får omfattande vatten och 
brandskador. Även trapphuset kontamineras av sot och får saneras. 

 

          
  Foto, VSR                                                                Foto, VSR 
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Funktion verksamhetsstöd 

Viktiga händelser under året 

Precis som förra året har funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående pandemin. Att 
arbeta på distans och hantera möten via teams är både en utmaning och samtidigt också tids-
effektivt, och såklart mer smittsäkert. Funktionen har arbetat med att kunna genomföra 
utbildningar digitalt, ett arbete som krävt såväl fantasi som samarbete mellan många personer 
då ingen har vare sig erfarenhet eller kunskap kring digitala utbildningar och den utrustning 
som krävs. Dock har det gjorts med entusiasm och en stor vilja hos personalen att lösa 
uppdraget, vilket också gjort att det fungerat väldigt bra.  

Under hösten har funktionschef för verksamhetsstöd varit delaktig i arbetet med att ta fram ett 
nytt handlingsprogram utifrån MSBs nya förordning, MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna 
råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. På årets sista direktionsmöte fattades beslut om att skicka det framtagna 
förslaget på remiss. Målet är att det nya handlingsprogrammet ska antas under våren 2022.  

Funktionschef för verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet med förbundets 
informationssäkerhet. Det är ett uppdrag som kräver tid och gott samarbete med övriga 
medarbetare. Målet är att informationssäkerhet ska bli en integrerad del i det löpande arbetet 
för samtlig personal och att det inte betraktas som en separat uppgift som vi arbetar med under 
en begränsad tid och sedan anser är klart.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning  

Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra under året, trots att vi ofta inte befunnit oss 
fysiskt på samma plats. Arbetet med informationssäkerhet kommer att fortgå, målet att all 
personal skulle genomfört utbildning via MSB under hösten samt fått en intern utbildning har 
dock inte uppfyllts, utan det kommer att ske under våren 2022. Styrdokument ska vara klara, 
samverkade och beslutade i ledningsgrupp i samband med att övriga dokument revideras i 
början på nästa år.  

Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2021 och följs upp i internkontrollen för 2021. 
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 
Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så 
att det blir rätt framöver.  

Utbildningsverksamheten har startat upp ordentligt under hösten, även om det varit med vissa 
anpassningar. Under våren och sommaren genomfördes en del utbildningar helt digitalt med 
bra resultat. Det känns hoppfullt att vi är förberedda att gå över till digitala utbildningar igen 
om det skulle krävas, men vi hoppas på att det inte ska behövas i någon större utsträckning.  
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Extern utbildning/information 

Viktiga händelser under året 

Under våren gjorde vi i ordning en av lokalerna på Flamman med kamera, mikrofon och 
belysning för att kunna genomföra digitala utbildningar. De utbildningar som vi har genomfört 
digitalt är grundläggande brandskyddsutbildning för ett HVB-hem samt utbildning för personal 
inom LSS-verksamheten i Katrineholms kommun. Grundläggande brandskyddsutbildning 

(GBU) genomfördes för personalen på äldreboendena 
Ekgården och Humlegården i Vingåker under maj och 
juni. Dessa utbildningsinsatser genomfördes på plats i 
små grupper om max åtta personer och med vaccinerade 
instruktörer från VSR. Utbildningarna genomfördes på 
plats då behovet fanns av att även få med den praktiska 
delen i GBU gällande handbrandsläckning. 

Trafiksäkerhetsutbildningar genomfördes för årskurs 9 
under hösten. Vi har tidigarelagt denna utbildning för att 
fånga upp bland annat EPA-traktorförare som har ökat i 
kommunerna. Tidigare genomfördes denna utbildning 
först på gymnasiet. Vi fick mycket positiv återkoppling 
från såväl elever som personal, som var väldigt nöjda 
med utbildningen.  

Under hösten har den ordinarie utbildni-
ngsverksamheten på Flamman startat upp igen och 
efterfrågan har varit stor, bland annat på HLR-
utbildningar som inte genomförts alls sedan pandemins 
början och fram till hösten 2021.  

Här hålls HLR mitt i en verksamhet. Foto, VSR 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Under sommaren märktes en ökad efterfrågan på våra utbildningar och vi har genomfört många 
utbildningar under hösten, såväl skolutbildningar som övriga utbildningar. Utbildningar har 
genomförts så smittsäkert som möjligt och vi har anpassat antal deltagare utifrån storlek på 
lokal och i enlighet med gällande restriktioner. Vissa utbildningar har även genomförts digitalt. 
Att kunna genomföra utbildningar är en förutsättning för att nå uppsatta verksamhetsmål, vilket 
vi inte gör under 2021 då vi omöjligen kunde komma ikapp helt och hållet under hösten med 
det som fått ställas in. Målet är att under 2022 kompensera vissa årskurser i skolan för de 
tillfällen som ställts in, exempelvis ”Upp i rök” som hålls för alla åttondeklassare. Denna 
utbildning kommer även att ges till de niondeklassare som inte fick denna utbildning under 
årskurs åtta.   
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Fixartjänsten 

Fixar-tjänstens besök har på grund av rådande omständigheter varit färre än tidigare år, dock 
har fler besök gjorts under 2021 än år 2020. Under hösten har vi sett en ökning av antalet besök, 
framförallt i Katrineholms kommun. Båda medlemskommunerna har under hösten lyft fram 
Fixar-tjänsten på sina respektive hemsidor och sociala medier, vi kunde dock inte se nån direkt 
ökning av bokningar kopplat till det. Framförallt boende i Vingåker nyttjar tjänsten väldigt lite. 
Under året har inga informationsträffar genomförts, vi hoppas att dessa återkommer under 2022 
då dessa träffar är bra tillfällen att lämna över 
material men även ge ett ansikte på personen 
som arbetar med det.  

Utan ett säkerställt statistiskt underlag så kan vi 
ändå säga att det till största delen är kvinnor som 
nyttjar denna tjänst idag, så en utmaning för 
framtiden är att även få fler män att nyttja denna 
tjänst.          

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

 

Fixartjänst Vingåker (föregående år) Katrineholm (föregående 
år) 

Besök 36 (38) 365 (259) 
Informationsträffar 0 (0) 0 (4) 

 

Månad  Antal besök 2021 Antal besök 2020 
Januari  23 57 
Februari  25 51 
Mars  23 24 
April  34 12 
Maj  35 23 
Juni  26 17 
Juli  3 0 
Augusti  39 22 
September  41 26 
Oktober  56 41 
November  65 8 
December  31 16 
Totalt:  401 297 
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Servicegruppen 

Under året har gruppen utgått från utbildningslokalen Flamman för att minska antalet personer 
på plats inne på brandstationen, vilket vi började med under 2020. Det är en bra lösning då vi 
inte behövt ta särskild hänsyn på grund av gällande rekommendationer eller restriktioner, utan 
gruppen har kunnat jobba utifrån vård- och omsorgsförvaltningens rutiner. En del av de 
arbetsuppgifter som sköts av servicegruppen har med utbildningsverksamheten att göra, till 
exempel att ställa iordning i utbildningslokalen samt att fixa fika och hämta lunch. Såklart har 
de fått hitta nya uppgifter under perioder med färre utbildningar men under hösten har deras 
verksamhet återgått mer till det normala.  

 

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Ekonomisk redovisning  

Årets resultat för Västra Sörmlands Räddningstjänst är -1 496 tkr.  
Årets intäkter visar -506 tkr. Årets kostnader visar -990 tkr.  

Avvikelser i den ekonomiska redovisningen 

Intäkterna visar ett negativt resultat mot budget om -506 tkr, förklaringen är att den pågående 
pandemin påverkat våra möjligheter att utföra tillsyner och utbildningar. Extern utbildning visar 
-1 004 tkr mot budget, vilket beror på att utbildningsverksamheten varit helt nedstängd under 
stora delar av 2021, först under hösten har verksamheten startat upp i något mer normal 
omfattning. Utfall för tillsynsverksamheten visar -216 tkr. Även det förklaras av att den 
pågående pandemin satt stopp för besök i externa lokaler och verksamheter. Försäljning av 
verksamhet visar +430 tkr. Denna post innefattar uthyrning av Räddningschef i beredskap 
(RCB) som fakturerats till RTÖG, samt uthyrning av personal vid skogsbranden i Mönsterås. 
Båda dessa poster motsvaras av samma personalkostnader på kostnadssidan.  

Årets totala personalkostnader visar ett underskott på -1 284 tkr. Personalkostnader för RiB 
visar ett underskott om -949 tkr vilket främst beror på ett antal omfattande händelser, bland 
annat översvämningarna i Vingåker och branden på Sävstaholms gård. Även kostnad för 
uthyrning av personal finns med i denna post men motsvaras av intäkter som beskrivs i avsnittet 
ovan.  

Årets kostnader för pensioner blev högre än budgeterat, -658 tkr utifrån den senaste prognosen 
från KPA, inräknat ränte- och basbeloppsuppräkning. Det förklaras främst med ett förändrat 
livslängdsantagande i prognosen, vilket ger en engångskostnad om 407 tkr år 2021.  

Övriga kostnader visar +538 tkr. Samtliga ansvar ligger inom eller nära budget för 
driftkostnader. Det som sticker ut är ett större underskott på försäkringar då premien höjdes 
väldigt mycket vilket vi inte kände till. Budget för konferenser och kurser har ett större 
överskott då få utbildningar för personal har genomförts under året.  

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan. 

 
 Kommun- 

bidrag 
Extern 
utbildning 

Automat-
larm 

Tillsyn + 
tillstånd 

Fixar- 
tjänsten 

Övrigt Avtal 
Högsjö 

2021 91,4% 0,9 % 2,9 % 0,2 % 0,7 % 3,1 % 0,8 % 
2020 89,5 % 1,3 % 2,5 % 0,8 % 0,7 % 4,4 % 0,8 % 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

 
 Personal Pensions-

kostnader 
Material Hyror Tjänster Av-

skrivningar 
Övrigt 

2021 60,3 % 5,6 % 9,5 % 13,2 % 4,2 % 5,8 % 1,4 % 
2020 55,2 % 1,7 % 17,9 % 13,1 % 4,8 % 5,6 % 1,7 % 

 

Föregående års resultat 

Av de öronmärkta medlen från tidigare återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel 
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt 
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet. 
2019 och 2020 års överskott öronmärktes även det för framtida underskott i samband med 
kommande pensionsberäkningar. Totalt öronmärkta medel för pensionskostnader uppgår till     
5 295 tkr. 

Årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett underskott på -1 492 tkr jämfört med det 
budgeterade resultatet på +4 tkr. Årets justerade resultat är -834 tkr. 
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Balanskravsresultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen                                 -1 492 tkr 
Samtliga realisationsvinster                                                        -0 
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet           0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper                              0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper       0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar                         -1 492 tkr 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv                    0 
Användning av medel till resultatutjämningsreserv                   0 
Balanskravsresultat                                                                  -1 492 tkr 
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel                          +658 
Justerat resultat                                                                         -834 tkr 
 

VSR uppfyller inte balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett negativt resultat 
om -834 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa. Årets underskott kommer 
inte att återställas med hänvisning till synnerliga skäl i form av minskade intäkter på grund av 
Covid-19. Underskottet kan härledas helt till minskade intäkter på grund av tillfälliga, yttre 
faktorer som förbundet varken kunnat förutse eller påverka till större del än gjort. Det 
grundläggande kravet i kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats vid detta 
ställningstagande. 

Likviditet 

Förbundet hade 2021-01-01, 5 323 tkr i bankmedel och vid periodens slut 6 825 tkr.

Soliditet 

Det egna kapitalet är positivt med 9 501 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 34 
478 tkr. Soliditeten är således 27,6 %. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personalkostnader 

Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna 
står för 60,3 % (55,2 %) av förbundets totala kostnader under 2021.  Förra året hade förbundet 
haft ovanligt höga kostnader för renovering och ombyggnationer vilket gjorde att fördelningen 
mellan olika typer av kostnader påverkades. Årets andel av totala kostnader är mer att betrakta 
som en normal fördelning utifrån budget.  

Kompetensförsörjning 

Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 32 heltid och 50 RiB. Under året har två 
personer anställts och en person slutat. 

Personal som slutat under 2021 
 

Björn Fält Frivilig Brandman 
  
  
  
  

 

Personal som anställts under 2021 
 

Rasmus Rosen RiB Brandman 
Jonny Berg Frivilig Brandman  
  
  
  
  
  
  

 
 

Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer, 
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i 
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är berättigade ett friskvårdsbidrag om 
maximalt tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.  
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Rehabilitering 

Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid 
upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det. 
Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 1 500 kr (22 tkr). 

Företagshälsovård 

Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar 
uppgick under 2021 till 124 tkr (122 tkr) och arbets-EKG till 63 tkr (36 tkr). 

Jämställdhetsarbete 

VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar 
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna 
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år.  

Lönepolicy 

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i   
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i 
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för 
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya 
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.  

Kostnad för pensioner 

För 2021 ökade kostnaden med 2 058  tkr jämfört med föregående år. Bland annat beror detta 
på en engångskostnad beroende på ett förändrat livslängdsantagande i prognosen.  

Pensionskostnader 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Pensionsutbetalningar 650 601 1 469 
Avgiftsbestämd ÅP 913 980 990 
Avsättning framtida utbetalningar 1 057 -777 -2 866 
Löneskatt 695 293 33 
Framtida värdesäkring (ränte- och 
basbeloppsuppräkning) 

244 404 541 

 Summa 3 559 1 501 167 
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Pensionsförpliktelser

För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR 
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med 
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 

Den pågående pandemin har påverkat att prognosen svängt då prisbasbelopp och 
inkomstbasbelopp har förändrats mer än vad man antagit i tidigare prognos. 

 
Avsättningar för pensioner 2021 2020 
Ingående avsättning inklusive löneskatt 18 084 18 547 
Pensionsutbetalningar -650 -601 
Nyintjänad pension 1 294 544 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 243 404 
Ändrat livslängdsantagande, RIPS 21 407 0 
Övrig post 6 -718 
Förändring av löneskatt 316 -90 
Utgående avsättning 19 700 18 084 
Återlånade medel 19 700 18 084 

Kompetensutveckling 

Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen. 
Varje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga 
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar 
till coachning och vägledning i vardagen.  

Sju personer har läst utbildningen för Räddningspersonal i Beredskap, RiB. 

Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 101 tkr (127 tkr) under 2021. Budget 2021 
för kompetensutveckling var 483 tkr.  

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I 
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid 
de enskilda stationerna. 
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Sjukfrånvaro Heltid RiB 

<29 år dagar, % 0 (2) 
0 (0,3) 

1 (0) 
0,2 (0) 

30-49 år dagar, % 66 (65) 
1,2 (1,2) 

14 (45) 
0,6 (1,8) 

50 < dagar, % 47 (154) 
1,6 (5,9) 

29 (21) 
1,5(1,1) 

Totalt dagar, % 113 (221) 
1,3 (2,5) 

44 (66) 
0,9  (1,4) 

 
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 

Förväntad utveckling 

Under 2022 kommer flera nya föreskrifter att börja gälla. En av förskrifterna handlar om 
övergripande ledning som VSR bedriver med flera andra räddningstjänster. MSB har utvecklat 
nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande 
ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en 
ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer. 
Direktionen kommer att besluta om ett nytt handlingsprogram under februari 2022. Det nya 
handlingsprogrammet kommer tydliggöra vilka risker som finns inom förbundet och vilken 
förmåga förbundet har att hantera riskerna. Nya föreskrifter om hur förbundet ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor kommer också införas under 2022. Målet 
är att de ska leda till ökad likriktning av räddningstjänsternas tillsyn.  

VSRs ekonomiska förutsättningar påverkas till största del av medlemskommunernas 
medlemsbidrag, men även våra intäkter för extern utbildning och tillsyner är viktiga delar ur ett 
ekonomiskt perspektiv. De senaste två åren har vi inte nått budget för intäkter på grund av den 
pågående pandemin som väl få trodde skulle fortsätta även under hela 2021. Budget för extern 
utbildning och tillsyner är oförändrad under år 2022 och kan bli en utmaning, såväl ekonomiskt 
som verksamhetsmässigt om pandemin fortsätter påverka hur vi kan utföra vår verksamhet.  

VSR står även inför en period med stora planerade investeringar och det är av stor vikt att 
investeringsplanen kan följas utan större förändringar för att upprätthålla en verksamhet som 
uppfyller de krav som kan ställas på en modern räddningstjänst, inte minst sett till personalens 
arbetsmiljö.   
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RESULTATRÄKNING  

 

Redovisning i tkr 
20210101–20211231 

Not Utfall 2021 
tkr 

Budget 2021 
Tkr 

Utfall 2020 
tkr 

Utfall 2019 
tkr 

      
Verksamhetens intäkter 1 3 838 4 345 4 902 4 708 
Verksamhetens kostnader 2,3 -43 073 -42 286 -43 233 -38 834 
Avskrivningar 4,6 -2 660 -2 700 -2 588 -2 505 
Verksamhetens nettokostnader  -41 895 -40 641 -40 920 -36 631 
      
Kommunbidrag 5 40 653 40 653 41 653 40 655 
Verksamhetens resultat  -1 242 12 733 4 024 
      
Finansiella intäkter      
Finansiella kostnader  -250 -8 -411 -550 
Resultat efter finansiella poster  -1 492 4 323 3 474 
      
Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

 0    

Justering för realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlighet 

 0    

Justering för 
realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

 0    

Orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0    

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0    

Årets resultat  -1 492 4 323 3 474 
      
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

     

Användning av medel till 
resultatutjämningsreserv 

     

Balanskravsresultat  -1 492 4 323 3 474 
      
Avgår ianspråktagande av 
öronmärkta projektpengar 

9 658    

Justerat resultat  -834 4 323 3 474 

 
 
 

  



 
 

 
 

34 
 

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning i tkr 
20210101–20211231 

Utfall 2021 
tkr 

Budget 
2021 
tkr 

Avvikelse 
2021 
tkr 

Utfall 
2020 
tkr 

Intäkter     
Kommunbidrag 40 653 40 653 0 41 653 
Extern utbildning 396 1 400 -1 004 614 
Automatlarm 1 292 1 480 -188 1 187 
Avtal Högsjö 347 374 -27 373 
Tillstånd explosiva varor 48 140 -92 160 
Tillsyn 34 250 -216 211 
Fixar-tjänsten 323 323 0 313 
Övriga intäkter 1 398 377 1 021 2 044 
Finansiella intäkter  0 0  
Summa intäkter 44 491 44 998 -506 46 555 
     
Kostnader     
Driftskostnader 12 810 13 307 497 16 914 
Personalkostnader 20 618 20 715 64 19 621 
Pensionskostnader 2 549 2 136 -414 804 
Arbetsgivaravgifter 7 069 6 105 -850 5 868 
Arbetsmarknadsförsäkringar 26 23 -3 27 
Avskrivningar 2 660 2 700 40 2 588 
Övriga kostnader 0 0 0 0 
Finansiella kostnader* 250 8 -242 411 
Summa kostnader 45 984 44 994 -908 46 232 
     
Årets resultat -1 492 4 -1 415 323 

*Inklusive ränte- och basbeloppsuppräkning för pensioner 
 
Resultat per funktion 

 
Resultat, tkr Utfall 2021 

tkr 
Budget 2021 
tkr 

Resultat 2021 
tkr 

Resultat 
2020 tkr 

Direktion och ledning 31 982 31 803 179 4 897 
Funktion verksamhetsstöd -8 593 -7 848 -744 -1 282 
Funktion räddning -24 089 -23 274 -815 -2 969 
Funktion förebyggande -792 -677 -116 -327 
Årets resultat -1 492 4 -1 496 319 
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BALANSRÄKNING 

 
Redovisning i tkr 
20210101–20211231 

Not 2021 2020 2019 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Materiella anläggningstillgångar 6    
Fastigheter  9 861 10 327 10 793 
Fordon  12 732 14 546 14 439 
Inventarier  2 181 2 562 2 681 
Summa anläggningstillgångar  24 774 27 435 27 912 
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 7 2 879 3 254 3 575 
Kassa  2 2 2 
Bank  6 823 5 321 3 035 
Summa omsättningstillgångar  9 703 8 577 6 612 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  34 478 36 012 34 524 
     
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

    

Eget kapital, inkl. periodens 
resultat 

    

Eget kapital 8 10 993 10 670 7 197 
Periodens resultat  -1 492 323 3 474 
Summa eget kapital  9 501 10 993 10 670 
     
Avsättningar 10    
Pension  15 854 14 553 14 926 
Löneskatt  3 846 3 531 3 621 
Summa avsättningar  19 700 18 084 18 547 
     
Skulder     
Långfristiga skulder  0 0 289 
Kortfristiga skulder 11 5 277 6 935 5 018 
Summa skulder  5 277 6 935 5 306 
     
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 34 478 36 012 34 524 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden har inga 
investeringar gjorts. Två bilar har upphandlats och budget för dessa investeringar flyttas till 
2022. Anledningen är långa leveranstider, delvis på grund av brist på material vid tillverkning. 

 
Objekt Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Avskriv. 
tid (år) 

Fastigheter:  0 0 0 845 30 
Fordon: 5 650 0 2 168 1 100 10/15 
Maskiner och aggregat 420 0 268 860 10 
Ny brandstation 0 0 0 0  
Summa 6 070 0 2 436 2 805  
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KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys i tkr 
20210101–20211231 

Not 2021-12-31 
Tkr 

2020-12-31 
Tkr 

2019-12-31 
Tkr 

     
Den löpande verksamheten     
Årets justerade resultat  -834 323 3 474 
Avsättning för projekt 9 -658 0 0 
Justering för av- och nedskrivningar 6 2 660 2 588 2 505 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 12 1 617 -463 -2 889 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 2 785 2 447 3 089 

     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  375 321 -1 028 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -1 659 1 918 -5 329 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 502 4 686 -3 268 
     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella tillgångar  0 -2 436 -1 321 
Försäljning av materiella tillgångar  0 325 22 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -2 111 -1 299 
     
Förändring skuld finansiell leasing  0 -289 -143 
     
Summa kassaflöde  1 502 2 286 -4 710 
     
Likvida medel vid periodens början  5 323 3 037 7 747 
Likvida medel vid periodens slut  6 825 5 323 3 037 
Förändring av likvida medel  1 502 2 286 -4 710 

 

Ansvarsförbindelser 

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar  

 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter   
  

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

Avgifter o ersättningar 2 390 3 492 2 442 
Extern utbildning 396 614 1 311 
Övriga rörelseintäkter 1 052 796 954 
Summa  3 838 4 902 4 708 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader   

  

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

Personalkostnader 27 714 25 522 26 264 
Kostnader material 4 381 8 293 4 870 
Lokalhyror 6 069 6 063 5 647 
Tjänster 1 953 2 217 2 246 
Avskrivningar 2 660 2 588 2 505 
Skatter, avgifter och försäkringar 406 340 221 
Pensionskostnader 2 549 798 -414 
Övriga kostnader 250 411 550 
Summa  45 984 46 232 41 889 

 
Not 3 Kostnad för revision 

Årets kostnader för revision uppgår till: 119 tkr. Granskning har utförts av Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers AB. Kostnader avser årsbokslut 2020 och delårsbokslut 2021. 

 
Not 4 Avskrivningar 

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde 
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas 
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år. 
Inga avskrivningar görs på mark. 

 
Not 5 Kommunbidrag   

  

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

Vingåkers kommun, 21% 8 456 8 733 8 635 

Katrineholms kommun, 79% 32 197 32 920 32 020 

Summa  40 653 41 653 40 655 
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Not 6 Anläggningstillgångar        
Belopp i tkr Fastigheter Julita/Björkvik Övningsfält 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Bokfört ingående värde 2 588 12 354 14 943 14 943 14 221 
Årets anskaffningar      722 
Försäljning/utrangering      
Delsumma     14 943 14 943  14 943 
Ack avskrivning -916 -3 700 -4 616 -4 150 -3 703 
Avskrivningar -85 -381 -466 -466 -447 
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 
Summa fastigheter 1 588 8 273 9 861 10 327 10 793 
            
Belopp i tkr Inventarier Fordon Övr. invent. 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Bokfört ingående värde inkl. leasing 30 311 5 881 36 192 34 131 33 788 
Årets anskaffningar    2 436 599 
Försäljning/utrangering     -133 
Delsumma     36 192 36 567 34 254 
Ack avskrivningar -15 764 -3 319 -19 084 -17 012 -15 189 
Avskrivningar inkl leasing -1 814 -381 -2 195 -2 122 -2 050 
Avslut leasing    -325  
Försäljning/utrangering      104 
Summa inventarier 12 732 2 181 14 913 17 108 17 120 
Summa anläggningstillgångar   24 774 27 435 27 912 

 
Not 7 Fordringar   

  

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

Kundfordringar 381 356 898 
Fordran moms 584 1 367 651 

Förutbetalda kostnader 0 0 0 
Skattekonto 0 5 346 

Övriga kortfristiga fordringar 1 914 1 527 1 680 
Summa  2 879 3 254 3 575 

 
Not 8 Eget kapital   

  

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

Eget kapital 10 993 10 670 7 197 
Därav projektmedel avsättning 5 295 4 972 1 498 
Årets avsättning 0 0 0 
Ianspråkstagande av projektmedel under året -658 0 0 
Summa projektmedel 4 637 4 972 1 498 
Årets resultat -1 492 323 3 474 
Summa eget kapital 9 501 10 993 10 670 
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Not 9 Projektmedel  Utfall Budget 

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

Pensionskostnader -658 5 295 

Summa -658 5 295 

Projektmedel summa avsättning 4 637 5 295 

 
Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel   

  

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Förmånsbestämd ÅP 5 234 4 505 3 904 
Särskild avtalspension 10 620 10 048 11 022 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 
Särskild löneskatt 3 846 3 531 3 621 
Avsatt till pensioner 19 700 18 084 18 547 
Finansiella placeringar 0 0 0 
Återlånade medel 19 700 18 084 18 547 
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande 
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 

 
Avsättningar för pensioner enligt prognos december 2021 
  
Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning 18 084 18 547 21 436 
Pensionsutbetalningar -650 -601 -1 469 
Nyintjänad pension 1 294 544 231 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 244 404 541 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 21 407   
Förändring löneskatt 316 -90 -564 
Övrigt 5 -719 -1 628 
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 19 700 18 084 18 547 
    
Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 
    
Specifikation avsatt till pensioner    

Särskild avtalspension 10 620 10 048 11 022 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 234 4 505 3 904 

PA-KL pensioner 0 0 0 

Summa pensioner 15 854 14 553 14 926 

Löneskatt 3 846 3 531 3 621 

Summa avsatt till pensioner 19 700 18 084 18 547 
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Not 11 Kortfristiga skulder   

  

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

Pensionsskuld, individuell del 816 888 909 
Löneskatt pensionsskuld, individuell del 198 215 221 
Semesterlöneskuld 1 606 1 466 1 515 
Komptidsskuld 158 108 86 
Leverantörsskuld 610 2 157 951 
Momsskuld 0 0 0 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 894 1 034 437 
Sociala avgifter/källskatt 994 1 067 899 
Summa 5 277 6 935 5 018 

 
Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster 
  
Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Förändring pensioner inklusive utbetalningar 1 301 -373 -2 325 
Förändring löneskatt pensionsavsättning 316 -90 -564 
Summa 1 617 -463 -2 889 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningspriciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny lagstiftning. Det 
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta. 

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte 
har dokumenterat redovisningssystemet.  

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i 
huvudsak skuldförts och belastat årets resultat. 

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 42,7 %. I detta pålägg 
ingår kostnader för pensioner. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat. 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före 
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.  

Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras 
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.  

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits 
i bruk. 
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Begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i 
verksamheten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffnings-
kostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
balansdagen. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare 
ekonomi. 

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 
ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 
medel, kortfristiga fordringar och förråd. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna 
kapitalet förändrats under året. 

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 
finansierade tillgångar. 
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Tio år i sammanfattning 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Invånare 
(anges 31/12 året innan) 

41 224 41 645 41 765 42 237 42 415 42 821 
 

43 313 
 

43 686 
 

43 866 43 949 

Nettokostnad 
(tkr) 

30 719 28 845 30 208 33 134 34 056 33 747 35 866 36 631 40 920 41 895 

Nettokostnad/invånare  
(kr) 

745 687 723 784 803 788 828 837 933 953 

Kommunbidrag  
(tkr) 

31 528 31 367 31 979 32 914 34 015 34 627 36 517 40 655 41 653 40 653 

Externa intäkter  
(tkr) 

3 563 3 500 5 491 3 202 4 428 3 646 4 814 4 708 4 902 3 838 

Intäkter externutbildning 
(tkr) 

1 057 910 1 035 577 910 1 462 1 580 1 311 614 396 

Årets resultat  
(tkr)  

255 682 1 549 321 177 558 89 3 474 323 -1 492 

Nettoinvesteringar 
(tkr) 

619 898 5 820 4175 4 726 311 4 930 1 299 2 111 0 

Tillgångar 31/12  
(tkr) 

25 061 26 182 30 026 32 348 34 323 36 399 39 412 34 524 36 012 34 478 

Avräkningskontot 
(tkr) 

2 267 4 150 1 931 0 0 0 0 0 0 0 

Summa eget kapital  
(tkr) 

5 023 5 705 7 254 6 714 6 550 7 108 7 197 10 670 10 993 9 501 

Soliditet 31/12  
(%) 

20 % 21 % 24 % 21 % 19 % 20 % 18 % 29 % 31% 28% 

Personalkostnader  
(tkr) 

21 903 23 008 22 671 23 327 24 724 24 584 25 887 25 850 25 516 27 714 

Avsatt till pensioner  
(tkr) 

14 746 15 601 17 217 18 844 22 033 22 356 21 436 18 547 18 084 19 700 

Semesterlöneskuld  
(tkr) 

1 564 1 450  1685 1 723 1 567 1 484 1 514 1 515 1 466 1 606 

Antal anställda 
 

79 80 73 82 82 75 80 82 82 82 

Övertid  
(tkr) 

74 225 829 527 450 402 324 816 682 618 

Utryckningar 
(antal) 

598 610 614 663 765 711 748 652 637 679 

Nettokostnad/utryckning 
(tkr) 

51 47 49 50 44 47 48 56 64 62 

Onödiga automatlarm 
(procent av totala antalet 
larm) 

205 
(34 %) 

191 
(31 %) 

182 
(30 %) 

164 
(25 %) 

210 
(27 %) 

184 
(26 %) 

197 
(26 %) 

178 
(27 %) 

157 
(24%) 

185 
(27%) 

Utbildningsvolym  
(antal personer) 

4 034 7 117 6 492 5 724 5 835 6 458 6 532 5584 2 359 1 967 
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Handl.nr. Handl.

D-plan
Västra Sörmlands Riiddningstj änst
Revisorerna

Organisationsnummer 222000 - I 13 I

Kommunfullmiiktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse fiir är 2021
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommu-
nallagen framgår att revisorema skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamhet-
en sköts på ett iindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskap-
erna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapp ort 2021 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av forbundets örtroendevalda revisorer översiktligt granskat fiirbundets
delårsrapport ft)r perioden202l-01-01-2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen ftir fu 2021.

Syftet med den översiktliga granskningenär att ge ftirbundets revisorer ett underlag ftjr sin be-
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är ftrenligt med de mål som forbundsdirektionen fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas ftiljande sammanfattande revisionella be-
dömning:

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

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppffllas for år 2021.

Är resultaten i delårsrapporten ftirenliga med de av direktionen faststäIlda målen fiir god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns ftirutsättningar att målen kommer att uppnås?
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 ftirenligt med de finansiella mål som direktionen fastställtibudget2}2l.

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 ftrenli$ med de verksamhetsmål som direktionen fastställt ibudget2l2l.

Grundläggande granskning (Bilaga 3)
Den grundläggande granskningen visar att direktionens fiirvaltning delvis har utftirts på
ett ändamålsenligt sätt samt att den ekonomiska ftirvaltningen delvis skett på ett tillfreds-

Dnr:



ställande sätt då ftirbundet ett av två finansiella mål uppnåtts. Den interna kontrollen har
varit tillracklig.

God ekonomisk hushållning (Bilaga 4)

PwC har på uppdrag av kommunalftirbundets ftirhoendevalda revisorer granskat om
resultaten fiir god ekonomisk hushållning 2ir ft)renliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen for är 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunalforbundets revisorer underlag for sin skrift-
liga bedömning om resultatet iir ftirenligt med de mål direktionen beslutat.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
delvis ftirenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt ibudget2}Zl.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omståindigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
delvis ftrenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt ibudget2027.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppffl-
lelsen avseende god ekonomisk hushållning for är 2021.

Rapport årsredovisning (Bilaga 5)

PwC har på uppdrag av kommunalftirbundets ftirtroendevalda revisorer granskat kommunalfor-
bundets årsredovisning ftir perioden 2021-01-01 -2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligato-
risk del av revisionsplanen for är 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag ftir en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Vid granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt
vara rättvisande.

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning
att anse att ftirvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upp-
rättadi enlighet med LKBR och god redovisningssed.

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

Träffar med fiirvaltningen
Revisionsarbetet har ftirutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
ftirbundsledningen.



Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis åir fiirenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 202I. Av sju mål har två uppnåtts, ett delvis uppnåtts och

ffra ej uppnåtts.

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), grwdläggande gransk-
ning (bilaga 3), god ekonomisk hushållning (bilaga 4) samt bokslut och årsredovisning
for 2021(bilaga 5), samt träffar med ftireträdare ftir direktionen och fiirvaltningsledning-
en.

Vi tiltstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

den 11 mars 2022

MILU
Sören Ericsson Lars F Eriksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1 )
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5)
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Revisionsberättelse ftr är 2021

Vi, av frrllmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 202I.

Direktionen ansva.rar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gåillande måI, beslut och
riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller ftir verksamheten. De ansvarar också fiir att det
finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar åir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och ftjre-
skrifter som gäller ftjr verksamheten.

Granskningen har utftjrts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het, ftirbundsordningen och ftjrbundets revisionsreglemente. Granskningen har genom-
ft)rts med den inriktning och omfattning som behövs ft)r att ge rimlig grund ftir bedöm-
ning och ansvarsprövning.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-5.I revisorernas
redo görelse framgår revisorernas ekonomi, ftirvaltning och administration.

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

Vi bedömer att råikenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

Vi bedömer att direktionens intema kontroll har varit tillräcklig.

Vi noterar att balanskravsresultatet ftir året inte rir uppfyllt. Årets resultat balanskravsre-
sultat uppgar till -I 492 tkr samt att årets underskott inte kommer att återställas med hän-
visning till synnerliga skäI. Det finns inga underskott fran tidigare är atttäcka.

Dnr.

Vi instiimmer i direktionens bedömning att ett av de två finansiella må,len har uppnåtts.



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

Vårt anslag for 202I var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC

Katrineholm den 11 mars2022

,Sören Ericsson M"YT
F Eriksson
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat

komm u nalförbundets årsredovisning för perioden 2021 -01 -01 - 2021 -1 2-3 1 . U ppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltnin gsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

Driftredovisning

I nvesterin gsredovisn i n g

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

I
Ja I

I

Ja

I
I
t
I

_3
pl{rc
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltn i ngsberättelse, drift redovisn ing och i nvesteri n gsredovisn in g

Förvaltn i n gsberättelse

Annan information

1

2

3

3

3

3

4

4

5

5

5

I
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och förbundets revisorer snarast möjligt och senast den
15 april året efter det år som redovisningen avser.

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

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till respektive
medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen

o Kommunallag (KL)

o Lag om kommunal boKöring och redovisning (LKBR)
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

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

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika
kommunalförbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktion en 2022-02-16. Rapportens
innehåll har sakgranskats av funktionsansvarig administration och förbundschef.

-}pll'c
3



Granskningsresultat
Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppffller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentligal
awikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2

awikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskapef i allt väsentligt är rättvisande.

I Fel i räkenskapema betraktas som väsentliga om de är av sådan omfaftning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Defta kan inkludera såväl kvalitativa som lcvantitativa fel och varierar mellan kommunalfööund och
verksamheter.
2 Fel i räkenskapema betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ aft de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Defta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantiiativa fel och varierar mellan kommunalörbundet
och verksamheter.
3 Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och
noter.

I
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppflller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

I nvesterin gsredovisn i ng

lnvesteringsredovisningen uppfuller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltn ingsberättelsen, driftredovisn ingen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god

redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-31.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-31 i alla väsentliga avseenden med övriga
delar i årsredovisningen.

2022-03-11

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhousecoopersAB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwG 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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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om
resultaten for god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag for sin
skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omståndigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2021.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast mojligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.

Kommunalforbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp idelårsrapport och
årsredovisning.

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

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till respektive medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen
av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig for upprättandet av årsredovisningen

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskni ngen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett
genom genomgång av kommunalförbundets årsredovisning.

Den g ranskade årsred ovisn i ngen faststä I ldes av d i re ktion en 2022-02-1 6.

o

3

Rapportens innehåll har sakgranskats av funktionsansvarig administration och
förbundschef.



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument for perioden 2Q21-2023 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmå1.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella målfor god
ekonomisk hushållning som fastställts i budgettör 2021. Av den framgår alt 1 av 2
finansiella mål är uppfyllda samt att 1 av 2 mål inte är uppfyllda.

Av årsredovisningen framgår att förbundet under året arbetat aktivt med uppföljning av
det ekonomiska utfallet. Arets underskott har orsakats av minskade intäkter för extern
utbildning och tillsyner som inte kunnat genomföras enligt plan på grund av pandemin.
Arets kostnader har påverkats negativt av ökade kostnader för pensioner.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalforbundets verksamhetsmålför
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår alt2 av 7
verksamhetsmål är uppfyllda, att 1 av 7 mål delvis är uppfyllda samt att 4 av 7 mål inte
är uppfyllda.

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till
- 1 492tkr

Reinvesteringar ska ske med
forbundets egna medel.

Under året har inga
investeringar gjorts.

Finansiella mål Uttall2O2l Måluppfyllelse

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Samarbetet med andra
räddningstjänster har bidragit till
att flera pågående insatser inom
förbundet har kunnat lösas med
lyckat resultat.

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet.

VSR har inte kunnat genomföra
det förebyggande arbetet på
grund av covid-19.

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i

olyckor, som föranleder
räddningsinsats.

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

Verksamhetsmål Utfall 2021 Måluppfyllelse

4



Öka verksamhetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt.

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

Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om olycks-
förebyggande och skade-
begränsande åtgärder.

Utbildningar till allmänheten har
inte kunnat genomföras på
grund av covid-19.

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i

hand lingsprogrammets förmåge-
karta.

Samarbetet med RTÖG innebär
bättre hjälp vid lokalisering av
larmadress. Utfallet för perioden
blev 98 procent.

Målet har delvis uppnåtts.

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

Periodens utfall blev 51 procent.
Målvärdet är 60 procent.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2021.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

5



Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

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

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Delvis
Av årsredovisningen framgår
att 1 av 2 finansiella mål är
uppfyllt samt att 1 av 2 mål inte
är uppfyllda.

Delvis
Av årsredovisn ingen framgår
att2 av 7 verksamhetsmål är
uppfyllda, att 1 av 7 mäl delvis
är uppfyllda samt att 4 av 7
mål inte är uppfyllda.

o

o
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Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2022-03-11

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjånst 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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Kommentar

Direktionens förvaltning har delvis utförts på ett ändamålsenligt
sätt under är 2021.

Direktionen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under är 2021. Ett av
två finansiella mål har uppnåtts. Resultat mot driftbudget: - 1 496
tkr.

Den interna kontrollen hänförlig till direktionen förvaltning har i allt
väsentligt varit tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden
har noterats.

Revisionell
bedömning

Gul

Gul

Granskningsområde

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 11a,
12a, 13a, 21a, 41a, 42a, 43b, 43e,
61b,71c,72a

Ekonom iskt ti I lfredsstäl lande
Baseras på revisionsfräga 5b

lntern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c,4a-d,11b, 12b, 13b, 14a,21b,
22a-d, 23a-b, 41 b, 42b-c, 43a, 43c-d,
61a, 62a-c, 63a-c, 64a-b,71a-b,
72b-c,73a.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till direktionen:

o Att direktionen vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål och ekonomiska mål vid
behov vidtar tydliga åtgärder.

r Att uppföljning av nyckeltal gällande verksamhetsuppföljning tas upp i protokoll även i de fall det inte finns några
awikelser. Då kan det tas upp som information/anmälningsärende.

. Att direktionen tillser att delegationsordningen är upprättad i enlighet med reglemente.

. Att direktionen upprättar rutin för utvärdering av besutsorganisationen.

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021 Mars2022
2PwC



Inledning
Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska all verksamhet.

Direktionen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med medlemskommunernas fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utuecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följ ande överg ri pande revisio nsfråga ska besva ras :

Har direktionens förualtning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande säft samt med
ti I I räckl ig i nte m ko ntrol I ?

G ran skn i ngen omfattar följande g ranskn i n g som råden :

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse förverksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
verksamhetsplan 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021.1
övrigt se "syfte och revisionsfrågo/'.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: gron (tillräckligt), gult (delvis) och rod (otillräckligt).

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 202'1

PwC

Mars2022
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Gr crnskning siaktt og els er

Ev. noteringar

Verksamhetsplan antas 2020-12-02 S 34.

Budget antas 2020-1 0-07 S 20.

I verksamhetsplan 2021 -2023 framgår
verksamhetsmål från medlemskommunerna som
gäller fram fl12023.I verksamhetsplanen finns
även VSR:s egna mål beskrivna. Vi noterar att
mål inte finns specifikttör 2021.

Antagen budget betraktas som målför ekonomi.
VRS har även två finansiella mälför 2021.

I verksamhetsplanen anges att nyckeltal kommer
användas i syfte att följa organisationens
utveckling och för att se inom vilka områden där
mer kunskap krävs. Direktionen beslutade om
nyckeltal för uppföljning av verksamhetens mål
2021 2020-12-02 S 33. I dokumentet framgår
tydliga målvärden tör 2021och indikationer som
gör dem uppföljningsbara. Nyckeltalen är
organiserade under olika områden för
verksamheten. Vi noterar att vissa av
verksamhetsmålen från medlemskommunerna är
mätbara, men att några av dem är formulerade på
ett sätt som gör det svårt att följa upp dem,
exempelvis "säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet".

Nyckeltalen ska redovisas på samtliga
direktionsmöten. Måluppfyllelsen av
verksamhetsmålen ska redovisas för
medlemskommunerna och allmänheten genom
del- och årsredovisning. Mara2o22

BedömningRevisionsfrågor

a) Har direktionen antagit en plan för sin
verksamhet?

a) Har direktionen antagit en budget för sin
verksamhet?

a) Finns mål formulerade för direktionens
verksamhet?

b) Finns mål formulerade för direktionens
ekonomi?

c) Ar målen uppföljningsbara (mätbara)?

a) H ar di rektionen u pprättat d i rektiv/instru ktion
för rapportering till direktionen?

rt - Grundläggande granskning 2021

1. Verksamhetsplan

2. Budget

3. MåI

4. Rapportering och
åtgärder

Västra Sörmlands Räddningstjän
PwC



Gr crnskning siaktt ag els er
Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena i maj samt december. De
ekonomiska uppföljningarna innehåller
ekonomiskt utfall och resultat för perioden samt
budget, prognos och awikelse för helåret.
Utöver de ekonomiska uppföljningarna sker
rapportering av verksamhet och ekonomi genom
delårsrapportering per augusti och
årsredovisn ing. Delårsrapport och årsredovisning
innehåller samma typ av ekonomiska information
som budgetuppföljningar samt väsentliga
händelser under perioden. Vidare redovisas
resultat och bedömning av måluppfyllelse för
fastställda verksamhetsmål samt nyckeltal.

Vid delårsrapporteringen per augusti bedöms 4 av
7 verksamhetsmål som ej uppfyllda. Det framgår
att måluppfyllelsen tydligt påverkats av covid-19
då man inte kunnat genomföra det förebyggande
arbetet som planerat, samt att flera aktiviteter och
utbildningar fått ställas in under perioden. Av
protokoll kan vi inte utläsa att direktionen vidtagit
åtgärder för att nå mål för verksamheten.

Den ekonomiska helårsprognosen är vid
delårsrapporteringen eft underskott om -1410 tkr
till följd av minskade intäkter av externa
utbildningar och tillsyner som ställts in på grund
av covid-19. Vidare bedöms VSR inte uppfylla
balanskravet vid delårsrapporteringen då
periodens resultat är -932 tkr. Av direktionens
protokoll framgår inga vidtagna åtgärder för att nå
budget i balans.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

c) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå
mål för verksamheten?

d) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå
målför ekonomin?

4. Rapportering och
åtgärder

Västra Sörmlands Räddningsgänst - Grundläggande granskning 2021
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Gr crnskning siakttag els er

Verksamhetsmålen bedöms ha blivit delvis
uppfillda. I årsredovisningen bedöms tuå av
verksamhetsmålen som uppfyllda, eft delvis
uppfyllt och ffra som ej uppffllda.

Av årsredovisningen för 2021framgår att ett av
två finansiella mål uppnås. Målet "VSR ska ha eft
positM årtigt resultaf" nås inte, årets resultat är
-1496 tkr.

a) Når direktionen uppsatta målför
verksamheten?

b) Når direktionen uppsatta målför ekonomin?

5. Måluppffllelse

Väsh Sörmlands Räddningsgänst - Grundläggande granskning 2021 Mars2O22
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SWrzting

Ev. noteringar

I tabell över VSR:s styrdokument anges att
verksamhetsplanen ska redovisa hu r förbundets
resurser i form av materiel, utrustning, personal och
kompetens ska organiseras för aft utföra effektiv
verksamhet.

I Handlingsprogram 2021-2023 framgår att
kommunerna har överlämnat ansvaret till VSR för
uppdragen enligt lagen Skydd mot olyckor, med
undantag för samordn i ngsansvaret. VS R ansvarar
således för ti llsyn, sotn ing, räddn i ngstjänst,
undersökning samt att underlätta för den enskilde.
Samtliga av ovan nämnda områden finns beskrivna
i verksamhetsplanen för 2021.

Av förbundsordningen framgår att förbundet och
medlemskommunerna ska sammanträda för att
diskutera inriktning för budgetarbetet. lnnan sista
april ska de ha enats och angivit budgetram.
Budgeten fastställs genom att direktionen beslutar
om sin detaljbudget senast oktober månad året
innan aktuellt budgetår.
Vid direktionens sammanträde 2020-05-25 besl utar
diiektionen att ge förbundschef i uppdrag att börja
planera budget 2021 utilrän medlemsrådets riktlinjer
och budgetförutsättningar. Budget för 2021 antas av
direktionen 2020-10-07 S 20.

Budgeten för 2O2l omfattar områdena direktion och
ledning, administration, räddning och förebyggande
arbete.

BedömningRevisionsfrågor

a) Är plan för verksamheten upprättad i

enlighet med medlemskommunernas direktiv?

b) Är plan för verksamheten heltäckande,
dvs. omfattar den nämndens samtliga
verksamheter?

a) Är budget upprättad i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den
nämndens samtliga verksamheter?

11. Verksamhetsplan

12. Budget

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021 Mars2022
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SWrning

Av reglemente framgår aft direktionen ska fastställa
mål för förbundets verksamhet men det specificeras
inte hur det ska göras.

I Handlingsplanen anges kommunernas uppdrag till
VSR och vilka mål de givit inom ramen för
uppdraget. Samtliga målfrån kommunerna finns
beskrivna i verksamhetsplanen för 2Q21 och
strategiska åtgärder för att nå verksamhetsmålen
presenteras.

Direktionen beslutade om nyckeltalför 2021
2020-12-02 $ 33, och de används som en del i

uppföljningen kring hur väl verksamheten når
målen. Nyckeltalen är kopplade till
verksamhetsmålen och följs upp vid
delårsrapportering samt årsredovisning.

a) Är målen upprättade i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

b) Är målen heltäckande, dvs. omfaftar de
direktionens samtliga verksamheter?

a) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och lcvalitet för att styra verksamhet och
ekonomi?

13. Måt

14. Mätetal

Västra Sörmlands Räddningsgänst - crundlåggande granskning 202'1
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I(ontroll och &tgärder
Ev. noteringar

I handlingsplanen anges att uppföljning och
utvärdering av verksamhetsmålen ska göras i

samband med del- och årsredovisning. Vidare
anges att systematisk uppföljning av verksamheten
görs genom att förbundschefen rapporterar till
direktionen vid varje möte samt genom nyckeltal.
Vid genomgång av protokollen noterar vi att
direktionen får information från verksamheten vid
samtliga sammanträden under 2021. Vidare tar
direktionen del av budgetuppföljning per april och
oktober, samt uppföljning av både ekonomi,
verksamhetens måloch nyckeltal isamband med
delårsrapportering per augusti och årsredovisning. I

verksamhetsplanen anges att nyckeltalen ska
redovisas på samtliga direktionsmöten men vi kan
utifrån dokumentationen inte se att det görs utöver
del- och årsredovisning.

Handlingsprogrammet för VSR anger att
rapportering till direKionen ska ske genom att
förbundschefen rapporterar till direktionen vid varje
möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog
som syftar till att utveckla styrningen av förbundet.
Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt, det har
varit att uppnå målen. Rapporteringen sker även
genom nyckeltal, delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljning av verksamhetsmålen från
kommunerna görs vid delårsrapportering per
augusti och vid årsredovisning. Vid samtliga
sammanträden tar direktionen del av information av
verksamheten gällande exempelvis personal och
verksamhetens påverkan av covid-1 9.

BedömningRevisionsfrågor

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

b) Ar direktionens direktiv heltäckande?

a) Är rapportering till direktionen heltäckande
vad gäller verksamhet?

21. Direktiv för
rapportering

22. Rapportering

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021
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Kontroll och ätgärder
Uppföljning av ekonomi sker löpande under året i

form av ekonomiska rapporter som innehåller
bud getuppfölj ni n g och hel årsprog nos. Di rektionen
tar del av ekonomisk uppföljning vid
sa mmanträd ena 2021 -05-26, 2021 -09-29,
2021-12-01och i samband med årsredovisning.

Direktionen har antagit nyckeltal för 2021 i syfte att
följa måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen
och för att hitta de områden där mer kunskap krävs.
Direktionen tar del av uppföljning av intern kontroll
löpande under året.

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena i maj samt december. De
ekonomiska uppföljningarna innehåller budget, utfall
och resultat för perioden samt budget, prognos och
awikelse för helåret.
Utöver de ekonomiska uppföljningarna sker
rapportering av verksamhet och ekonomi genom
delårsrapportering per augusti och årsredovisning.
Delårsrapport och årsbokslut innehåller samma typ
av ekonomiska information som
budgetuppföljningar samt väsentliga händelser
under perioden. Vidare redovisas resultat och
bedömning av måluppfyllelse för fastställda
verksamhetsmål samt nyckeltal vid
delårsrapporteri ng per au g usti och årsredovisni n g.

Vid uppföljning av verksamhetsmålen är
bedömningen vid delårsrapporteringen att flera av
målen inte kommer nås under 2021. Den bristande
måluppfyllelsen anges vara tillföljd av covid-19 som
gjort att flera planerade aktiviteter fått ställas in. Av
protokollen framgår inga presenterade åtgärder för
att nå målen som påverkats av pandemin.

Ei tillämplig. Direktionen har inte beslutat oni1tarszozz
åtgärder under 2021. 

10

EIT

b) Är rapportering till direktionen heltäckande
vad gäller ekonomi?

c)Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och
ekonomi?

d) Fokuserar rapportering på analys av
måluppfyllelse och resultat?

a) Preciserar direktionen vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

-b) Säkerställer direktionen att åtoärder
Grundleggande gran9lming2021 . .Y ^genomTors enilgt lamnaoe otreKttv-/

22. Rapportering

22. Rapportering

23. Atgärder

Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Internkontroll
Ev. noteringar

Ej tillämplig. Det saknas direktiv för upprättande av
riskanalys.

Riskbedömning har gjorts för de risker som finns
med i antagen internkontrollplan. För grön
bedömning ska riskerna i dokumenterad riskanalys
vara fler än de som redovisas i internkontrollplanen

Ej tillämplig. Det saknas direktiv för upprättande av
plan för intern kontroll.

Direktionen antog internkontrollplan för 2021 vid
sammanträd et 2020-12-02 S 32.

Planen omfattar 7 risker inom olika kontrollområden
och bedöms vara heltäckande for verksamheten.

I internkontrollplanen anges vem som ansvarar för
rapportering för respektive risk, det framgår dock
inte när rapportering ska ske till direktionen.

Direktiv för när rapportering ska göras saknas.
Uppföljning och rapportering av intern kontroll görs
vid sammanträdena 2021-05-26 och 2021-12-01.

Bedömning

E/T

Gul

EIT

Gul

Efi

Revisionsfrågor

a) Har riskanalys utförts i enlighet med
medlemskom mu nernas di rektiv?

b) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

a) Har plan upprättats i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

b) Har nämnden antagit plan för innevarande
är?

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den
förekommande risker av olika slag?

a) Har direktionen upprättat direktiv för
rapportering till direktionen?

b) Sker rapportering till direktionen enligt
direktiv?

41. Riskanalys

42. Plan för intern
kontroll

43. Rapportering

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021 Mars2O22
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Internkontroll

Vid uppföljning presenteras utförda kontroller för
respektive risk genom redovisning av kontrollmetod,
utfalloch slutsats.

Ej tillämplig. Uppföljningen har inte påvisat några
brister och beslut om åtgärder bedöms därtör inte
vara nödvändigt.

Ej tillämplig. Direktiv för rapportering av intern
kontrollsaknas.

EN

Eff

c) Fokuserar rapportering på resultat och
analys?

d) Vidtar direktionen vid behov åtgärder
utifrån lämnad rapportering?

e) Sker rapportering till medlemskommunerna
i enlighet med direktiv?

43. Rapportering

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021 Mats2O22
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Särs lc ildo fitftrnilktig etryp dr sg

Ev. noteringar

Direldonen har inte fått några särskilda uppdrag
under granskningsperioden. Vi har tagit del av det
senaste uppdraget till direktionen som fastställts av
Katrineholms fullmäktige,2020-01-20, g 8 och av
Vingåkers fullmäktige, 2020-02-10, S 1 6.

Bedömning

EN

Eft

Eff

E/T

EIT

Revisionsfrågor

a) Har direktionen fått särskilda uppdrag av
medlemskommunerna under
granskningsperioden?

b) Har direktionen en rutin för att fånga upp
särskilda uppdrag från
medlemskommunerna?

a) Preciserar direktionen vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

b) Har direktionen en rutin för att säkerställa
att uppdragen verkställs på avsett säft?

a) Sker återrapportering till
medlemskommunerna i enlighet med
direktiv?

51. Särskilda uppdrag
från fullmäktige

52. Verkställighet

53. Rapportering

Västra Sörmlands Räddningstjänst- Grundläggande granskning
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Pr.ognos

Ev. noteringar

I verksamhetsplanen anges aft måluppfyllelsen för
verksamhet och ekonomi ska redovisas för
medlemskommunerna i del- och årsredovisning.

Uppföljning av medlemskommunernas mål och
redovisning av ekonomisk ställning görs i samband
med delårsrapportering per augusti och vid
årsbokslut.

Prognos för perioden är inte redovisad.l dialog med
förbundet beskrivs att de lnför samtliga
direktionsmöten skickar utfall för samtliga nyckeltal
till direktionsmedlemmarna som en del i kallelsen.
Om det inte finns några frågetecken tas det inte upp
det på mötet och protokollförs inte.

Prognos för verksamhetsmålen görs i samband
med delårsrapporteringen per augusti på
sam manträd et 2O21 -09^29.

Prognos för perioden är inte redovisad.

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning per
april vid sammanträd et 2021 -05-26.
Helårsprognosen är eft resultat om -1 410 tkr.

Vid delårsrapporteringen per augusti är
helårsprognosen -1 406 tkr och det ekonomiska
målet om att VSR ska ha ett positivt årligt resultat
bedöms inte nås.

Ekonomisk uppföljning per oktober redovisas
2021-12-02. Prognosen för 2021är -1 410 tkr

BedömningRevisionsfrågor

a) Finns antagna direktiv/ instruktion för att
rapportera prognoser till direktionen?

b) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec

an rnilåaaan/a a.6 -b^i^^ tntl

61. Direktivför
prognoser

62. Verksamhet. Har
direktionen fåft
årsprognos om
måluppfyllelse för
verksamheten?

63. Ekonomi. Har
direktionen fått
årsprognos om
måluppfyllelse för
ekonomin?

/åcfr eÄrnlanic Däiininaafiånol
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Pr.ognos

Vid uppföljning av verksamhetsmålen i

delårsrapporten bedöms 2 mål uppnås, ett mål
bedöms delvis nås och fyra mål inte uppnås.
Prognosen är i enlighet med årsresultatet.

Vid samtliga ekonomiska uppföljningar under året är
prognosen -1 410 tkr. Arets resultat är -1 496 tkr.

a) Är rapporterat årsresultat för verksamheten
förenligt med lämnade årsprognoser?

b) Är rapporterat årsresultat för ekonomin
förenligt med lämnade årsprognoser?

64. Resultat

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021 Mars2022
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Beslutsorgolniso;tion

Ev. noteringar

Av delegationsordni ngen framgår att direktionen
delegerat ärenden till bland annat
funktionsansvariga och ekonomiansvariga.

Delegationsordni ngen är beslutad 2017 -12-06. Vid
kontakt med VSR framgår aft revidering av den ska
ske inför 2022.

Enligt reglementet ska direktionen i ett särskilt
beslut förteckna de beslutsuppdrag som ges till
förtroendevalda och anställda. Vi noterar att det i

delegationsordningen även ges uppdrag till anställd
i med I emskom mu n sa mt skortstensfejarmästa re.
Dessa är inte anställda av förbundet.

I delegationsordningen framgår vilka beslut som ska
anmälas tilldirektionen samt att det ska ske vid
nästkommande sammanträde.

Nämnden tar del av delegationsbeslut vid samtliga
sammanträd en 2Q21. Lista över delegationsbeslut
bifogas med varje kallelse.

Rutin för beslut som ej ska anmäls till nämnd
framgår inte av delegationsordningen.

Rutin för att ufuärdera besultsorgansiationen
saknas.

Bedömning

Erf

Revisionsfrågor

a) Har direktionen delegerat ärenden till
annan beslutsfaftare?

b) Är delegationsordning aktuell, dvs. har
den reviderats under granskningsperioden?

c) Är utsedda delegater behöriga att fafta
beslut på direktionens uppdrag?

a) Har direktionen preciserat formema för
återanmälan av fattade delegationsbeslut?

b) Har direktionen under
granskningsperioden fåft redovisning av
faftade delegationsbeslut?

c) För beslut som ej ska anmälas till nämnd,
har nämnden under perioden prövat om
rutin för aft tillkännage dessa beslut är
tillförlitlig?

a) Tillämpar direktionen en rutin att ådigen
ufuärdera sin beslutsorganisation?

71 . Delegationsordning

72. Rapportering av
delegationsbeslut

73. Utvärdering av
beslutsorganisation

Västra Sörmlands Räddningstjänst- Grundläggande granskning
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M iitetal dir ekfions olrb ete

Ev noteringar

Genomsnitt antal ärenden under 2021.

Tid för sammanträden och ärenden redoyisas inte i
protokollen.

Direktion
VSR

I
89%

4

8,5

E/T

7

Mätetal

Ordinarie ledamöter, antal

Beslutande ledamöter per
sammanträde, procent

Sammanträden, antal

Ärenden per sammanträde, antal

Genomsnittlig tid per ärende,
minuter

lld för justering av protokoll, antal
dagar

Västra Sörmlands Räddningsgänst- Grundläggande granskning Mars2022
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-21 
Vår beteckning 

KS/2021:152 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om att delade turer 
gör en del personal sjuka 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-03-21 
Vår beteckning 

KS/2021:152 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion - Delade turer gör en del personal sjuka 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att delade turer gör en 
del personal sjuka. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Att  

 Utreda möjligheten att de delade turerna blir frivilliga 

 Utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, 
alternativt ta ut i ledighet.” 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som på sitt sammanträde den 24 
februari 2022 bland annat beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 

Vård – och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att utgångspunkten 
gällande schemaläggning är att brukarnas behov av stöd ska tillgodoses och att 
förvaltningen kontinuerligt arbetar enligt kommunplanens mål om att antalet delade turer 
ska minska och att de i möjligaste mån ska vara frivilliga. Vidare skriver nämnden att i 
budgetpropositionen för 2022 beslutade riksdagen att sökbara medel för att motverka 
delade turer ska införas. Utgångspunkten är en modell som kallas Söderhamnsmodellen, 
som bygger på frivilligt delade turer samt ekonomisk ersättning för väntetid. Dock saknas i 
nuläget några närmare bestämmelser kring hur detta ska genomföras, men förvaltningen 
bevakar frågan.  

Ärendets handlingar 
 Vård – och omsorgsnämndens beslut, § 16, 2022-02-24 

 Motion om delade turer  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än vad som framkommit i 
remissyttrandet. 

Emma Fälth 
Utredare 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-03-21 

Vår beteckning 

KS/2021:152 

 

Beslutet skickas till: 

Marian Loley (KD) 

Joha Frondelius (KD) 

Akt



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24 1 (2) 

   

 

§ 16    VON/2021:61  025. Hnr 2022:282 

Yttrande över motion om att delade turer gör en del 
personal sjuka  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 
och översänder det som nämndens eget till kommunledningsförvaltningen. 

Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Marian Loley (KD) och Ann-Charlotte Olsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda 
möjligheten att de delade turerna blir frivilliga samt att utreda möjligheten att betala en 
viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt ta ut i ledighet.  

Vård- och omsorgsnämnden har fått ärendet på remiss och svar ska vara inne hos 
kommunledningsförvaltningen senast 2022-03-31. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning 

Utgångspunkten gällande schemaläggning är att brukarnas behov av stöd ska 
tillgodoses. Inom vissa verksamheter kan detta innebära att antalet insatser som ska 
utföras är ojämnt fördelade över dagen. Vanligtvis är behoven av stöd störst under 
morgon och kväll. Med anledning av detta och utifrån de aktuella personalresurserna 
förekommer delade turer. Delade turer innebär i vissa fall även att frekvensen 
helgarbete kan hållas på en lägre nivå, det vill säga att personalen arbetar färre helger.  
God planering och fördelning av resurser är en förutsättning för att hålla nere andelen 
delade turer. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt enligt 
kommunplanens mål om att antalet delade turer ska minska och att de i möjligaste mån 
ska vara frivilliga.  

I budgetpropositionen för 2022 beslutade riksdagen att sökbara medel för att motverka 
delade turer ska införas. Utgångspunkten är en modell som kallas 
Söderhamnsmodellen, som bygger på frivilligt delade turer samt ekonomisk ersättning 
för väntetid. Totalt ska 300 miljoner kronor tillföras år 2022 och 600 miljoner år 2023. I 
dagsläget saknas närmre bestämmelser för hur detta ska genomföras, förvaltningen 
bevakar frågan och insatser kan bli aktuella. 

Med detta anser förvaltningen att motionen är besvarad. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar 

 Motion om delade turer 
 Remissanvisning 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marian Loley (KD) och Ann-Charlotte Olsson (C). 

Förslag och yrkanden 

Marian Loley (KD) yrkar med instämmande Ann-Charlotte Olsson (C) bifall till motionen. 
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att motionen ska anses vara besvarad 
mot Marian Loleys och Ann-Charlotte Olssons yrkande om att bifalla motionen. Hon 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 

 



 

Katrineholm 2021-04-29 

MOTION 
 

Delade turer gör en del personal sjuka! 

Många som jobbar inom vård och omsorg är missnöjda över sina delade turer, alltså att ha två arbetspass 
under samma dag med en längre obetald paus emellan. Pausen kan vara flera timmar mellan arbetspassen 
och det är helt oacceptabelt. Att jobba med delade turer med väntan i antal timmar emellan är påfrestande 
för många. Arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt och med många tunga moment under dagen. Bor man 
sedan långt från sin arbetsplats innebär det att man får sitta och vänta flera timmar till nästa pass. Alla har 
inte möjlighet att åka hem och många anser att uppehållet mellan passen är svåra att använda på ett vettigt 
sätt och att både fritiden, det sociala livet och föräldraskapet påverkas negativt. 

Delade turer sliter på människor och därför vill vi Kristdemokrater undersöka möjligheten till att personalen 
får arbeta delade turer frivilligt.  

Vi vill också utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt 
ta ut i ledighet. 

Detta har redan genomförts i en del kommuner med gott resultat, en del vill inte alls arbeta delade turer och 
en del känner sig mer motiverade att arbeta delade turer när man får en viss kompensation för detta. 
Sjukskrivningarna har också gått ner i dessa kommuner. 

Vi behöver en modern syn på arbete där arbetstagare har en större makt över sin egen tid. Välmående 
personal som arbetar inom omsorgen är helt avgörande för alla som får omsorg.  

Personalen förtjänar goda arbetsvillkor. Katrineholms kommuns arbete att vara en attraktiv arbetsgivare 
skulle också gynnas av detta förslag.   

 

Kristdemokraterna föreslår alltså att: 

- utreda möjligheten att de delade turerna blir frivilliga 
- utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt ta ut i 

ledighet. 

 

Marian Loley   Joha Frondelius 

Kristdemokraterna   Kristdemokraterna 

Ledamot kommunfullmäktige  Ledamot kommunfullmäktige 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-21 
Vår beteckning 

KS/2021:341 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om nej till gupp 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till service- och tekniknämndens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-03-07 
Vår beteckning 

KS/2021:341 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Svar på motion om nej till gupp 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i 
följande yrkande: 

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar 
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som föreslår att motionen ska 
avslås. 

Enligt det inkomna yttrandet är syftet med farthinder att skapa trygga och säkra gång-, 
cykel- och mopedpassager. Trafikverkets krockvåldskurva visar tydligt att risken för att 
dödas eller skadas allvarligt vid påkörning ökar kraftigt i hastigheter över 30 km/h. Detta i 
kombination med vetskapen om när bilister lämnar företräde visar tydligt att arbetet med 
passager måste sträva efter hastighetssäkring.  

Vidare framgår att det finns undersökningar som visar att genom att gå från icke 
hastighetssäkrad till hastighetssäkrad passage så minskar antalet allvarligt skadade cyklister 
och fotgängare kraftigt (Trafikverket 2012b:45). Det finns med andra ord en stor potential 
att minska antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta med 
hastighetssäkring av passager. En hastighetssäkring där biltrafiken håller en hastighet på 30 
km/h görs bäst genom farthinder i anslutning till passagen. Olika typer av farthinder 
används beroende på bland annat antalet körfält, trafikflöde och gatans utformning. 

Ärendets handlingar 
 Beslut från service- och tekniknämnden, 2022-02-24 

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-14 

 Motion från Sverigedemokraterna om nej till gupp, 2021-10-20 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framkommit i 
remissvaret. 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-03-07 

Vår beteckning 

KS/2021:341 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-02-24 1 (1) 

   

 

§ 9    STN/2021:235  311 

Svar på motion om nej till gupp  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen 
utmynnar i följande yrkande: 

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar 
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.” 

Ett yttrande har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag – motion om nej till gupp, 2022-02-15 

 Yttrande över motion om nej till gupp, 2022-02-14 

 Motion från Mica Vemic (SD), 2021-10-20 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
infrastrukturchef Johnny Ljung. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (4) 

Datum 

2022-02-14 
Vår beteckning 

STN/2021:235 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Infrastruktur 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-571 48 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Yttrande över motion om nej till gupp 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i 
följande yrkande: 

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar 
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.” 

Ärendets handlingar 
 Motion från Mica Vemic (SD), 2021-10-20 

Ärendebeskrivning 
Gång, cykel & mopedpassager (GCM-passager) i Katrineholms kommun är konstruerade 
enligt Trafikverkets Vägar och Gators Utformning (VGU), samt 
branschstandardöverenskommelsen mellan svensk kollektivtrafik, Arbetsmiljöverket och 
SKL som styr utformningen av platågupp/ramplutningar. Det krävs en hög ramplutning 
enligt dessa branschstandardskrifter för att säkra hastigheten på personbilstrafiken till 30 
km/h. 

Fysisk upphöjning är det som Trafikverket definierar som ”god trafiksäkerhet” vid GCM-
passager, vilket har etappmål i Nollvisionen. Bara cirkulationsplatser uppfyller alltså inte 
mål i Nollvisionen för GCM-passagerna. Katrineholm har nu 36 % säkra GCM-passager, 
målet i Nollvisionen 2020 var 35 %.  

Bakgrund och förutsättningar: 

I regeringens transportpolitiska mål fastslås att transportsystemets viktigaste funktion är 
tillgängligheten. Katrineholms trafiksystem ska därför vara tillgängligt för alla, oavsett 
trafikslag. För att göra trafiksystemet mer tillgängligt för alla stadens invånare prioriteras 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

Trafikolyckor utgör ett stort folkhälsoproblem som framförallt skapar stort personligt 
lidande men också stora samhällskostnader. Varje år sker olyckor där oskyddade trafikanter 
skadas allvarligt och många av dessa sker vid passager. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-14 

Vår beteckning 

STN/2021:235 

 

Till följd av det stora folkhälsoproblemet samt de stora kostnader som trafikolyckor innebär 
så har Katrineholm som målsättning att antalet dödade och allvarligt skadade fotgängare 
och cyklister i staden ska minska. Denna målsättning utgår från regeringens Nollvision, där 
dödsolyckor inte ses som acceptabelt i Sveriges trafiknätverk. För nollvisionen beslutades 
2009 att etappmål 2020 skulle antas. Detta innebär att två delmål ska nås till år 2020: 

1. Halvering av antalet döda i trafiken jämfört med år 2007. Det innebär att antalet 
dödade i trafiken år 2020 får vara max 220 personer.  

 År 2020 omkom 204 personer, vilket är under målvärdet och då har Sverige 
nått målet för antal döda. 

2. Minskning av antalet allvarligt skadade med 25 % jämfört med år 2007. Det innebär 
att antalet allvarligt skadade i trafiken år 2020 får vara max 4 100 personer.  

 År 2020 skadades ca 3600 personer allvarligt vilket är under målvärdet och 
då har Sverige nått målet även för allvarligt skadade. 

Regeringen har under 2020 beslutat om ett nytt halveringsmål. Det nya målet innebär att 
antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2030, baserat på medelvärden av utfallen 2017–
2019. Målet är också att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % fram till 2030. 

I faktiska tal innebär det max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i 
vägtrafiken år 2030. 

För att nå dessa delmål som beskrivits ovan har Trafikverket tagit fram 10 indikatorer mot 
målen: 

1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät 

2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 

3. Nykter trafik 

4. Bältesanvändning 

5. Hjälmanvändning, cykel och moped 

6. Säkra personbilar 

7. Säkra motorcyklar (ABS) 

8. Säkra statliga vägar 

9. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort 

10. Drift och underhåll av cykelvägar 

Just i detta yttrande är framförallt punkt 9, Säkra gång-, cykel och mopedpassager i tätort av 
intresse. Trafikverket har satt som mål att 35 % av passager på huvudvägnätet ska vara 
hastighetssäkrade år 2020. I de svenska kommuner som har inventerat sina passager är i 
genomsnitt 25 % av alla passager längs huvudvägnätet hastighetssäkrade år 2015.  

Det finns undersökningar som visar att genom att gå från icke hastighetssäkrad till 
hastighetssäkrad passage så minskar antalet allvarligt skadade cyklister och fotgängare 
kraftigt (Trafikverket 2012b:45). Det finns med andra ord en stor potential att minska 



 Tjänsteskrivelse Sida 3 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-14 

Vår beteckning 

STN/2021:235 

 

antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta med hastighetssäkring 
av passager. Även hastighetsdämpande åtgärder riktade mot cyklister ska beaktas. 

Krockvåldskurva Trafikverket 2012c:3: 

 

Ser vi till Trafikverkets krockvåldskurva är det tydligt att risken för att dödas eller skadas 
allvarligt vid påkörning ökar kraftigt i hastigheter över 30 km/h. En hastighet under 30 km/h 
innebär att allvarligt skadade oskyddade trafikanter minskar med så mycket som 80 % vid 
kollisioner (jämfört påkörning vid 30 km/h och 70 km/h). Utvecklingen av nya personbilar 
har gjort att bilarnas fronter utformats för att minska skadorna vid påkörning av oskyddade 
trafikanter. Detta gäller främst vid hastigheter under 50 km/h. Vid högre hastigheter är 
krockvåldet så stort att frontens utformning inte har så stor betydelse. Den flacka lutningen 
på de nya kurvorna beror delvis på brister i dataunderlaget. Bättre data skulle sannolikt ge 
en brantare kurva i hastighetsintervallet 30-50 km/h. 

Enligt statistik från Trafikverket lämnar cirka 70 % av alla bilister företräde för cyklister vid 
hastigheter under 30 km/h – även när bilisterna inte har väjningsplikt. Detta kan jämföras 
med att knappt 40 % av bilister som håller hastigheter mellan 46-60 km/h lämnar företräde 
för gång- och cykeltrafikanter (Trafikverket 2012c). 

Krockvåldskurvan och vetskapen om när bilister lämnar företräde visar tydligt att arbetet 
med passager måste sträva efter hastighetssäkring. En hastighetssäkring där biltrafiken 
håller en hastighet på 30 km/h görs bäst genom farthinder i anslutning till passagen. Olika 
typer av farthinder används beroende bland annat på antalet körfält, trafikflöde och gatans 
utformning. 



 Tjänsteskrivelse Sida 4 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-14 

Vår beteckning 

STN/2021:235 

 

Förvaltningens bedömning 
Guppen upplevs olika och vissa känns mer höga/vassa, vilket till viss del beror på olika 
projektörer och entreprenörer som påverkat utförandet. Katrineholms kommun lyder 
under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan inte välja projektörer och 
entreprenörer efter önskemål.  

Internt har vi lärt oss hur de ska byggas och blivit bättre på att styra projektörerna och har 
även börjat gjort dom något snällare än vad branschstandard säger, tex ut ur 
cirkulationsplatser, för att på så sätt lyssna på Katrineholmarna som önskat snällare gupp. 
På breda stora raka gator där man är van att köra fort behövs det gupp enligt 
branschstandard för att säkra till 30 km/h, när det är korta avstånd mellan 
hastighetsdämpande åtgärder så som vi har nu på en del gator, så är vår uppfattning att 
det inte behövs lika ”skarpa” gupp för att hålla nere farten på dessa sträckor.  

Vi har också som mål att ha alla upphöjda överfarter skyltade ”Cykelöverfart” med rätt 
målning, en cykelpassage är inte skyltad alls och vi får förutsätta att gällande tidigare 
nämnda branschstandarder ska fortsätta följas.  

Att kalla farthindren onödiga och ta bort dem ser vi uteslutet ur säkerhet- och ekonomiskt 
perspektiv.  

Johnny Ljung 
Avdelningschef Infrastruktur 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 



                                                                                       

 

     2021-10-20 

Motion:  Nej till gupp 

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med 

högre hastighet än 30 km i timmen. Mindre rondeller utgör i sig farthinder, därför behövs 

inga ytterligare farthinder i form av gupp i anslutning till dessa. 

En cykelöverfart kan vara upphöjd utan skarpa farthinder, markerad med röd asfalt och 

tydliga skyltar och vägmarkeringar. Se bild 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att – Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar 

cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager. 

  

Mica Vemic 

SD Katrineholm 
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-21 
Vår beteckning 

KS/2021:342 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion - Underhåll av 
kommunal mark 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till service- och tekniknämndens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-21 
Vår beteckning 

KS/2021:342 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion - Underhåll av kommunal mark 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Elsie Egestål (SD) har lämnat en motion om underhåll av den kommunala marken mittemot 
Medborgarhuset längs Sturevägen i Valla. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Att kommunen skärper underhållet av ovan nämnda mark. 

Att kommunen anlägger en fin gräsmatta på ovan nämnda mark.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som beslutade på sammanträde 
den 24 februari 2022 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Service- och tekniknämnden skriver i sitt yttrande att det aktuella markområdet ägs av 
kommunen och att den är klassad som en slaghacksyta. Detta innebär bland annat att 
markytan klipps med traktor och klippaggregat två gånger per år vilket ger en lägre kostnad 
än till exempel en gräsyta som behöver cirka 20 klippningar per år. Vidare skriver service- 
och tekniknämnden att gällande nedskräpning på det berörda området så finns alltid 
möjligheten att anmäla in ärenden till kommunens tjänst för felanmälan och att 
förutsättningar för att undvika nedskräpning finns på den aktuella platsen i form av 
papperskorgar i direkt anslutning till den aktuella marken eller på andra sidan gatan.  

Ärendets handlingar 
 Service- och tekniknämndens beslut, § 8, 2022-02-24 

 Bilaga - Utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan 

 Motion – Underhåll av kommunal mark 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framkommit i 
remissvaret. 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: Elsie Egestål (SD), Akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-02-24 1 (2) 

   

 

§ 8    STN/2022:21   

Svar på motion om underhåll av kommunal mark  

Service-och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av inkommen motion. Det aktuella 
markområdet som motionen hänvisar till ägs och sköts av kommunen. Markområdet är i 
nuvarande skötselplan klassat som en så kallad slaghacksyta vilket innebär att den klipps 
med traktor och klippaggregat två gånger per år. Ytan likställs med övriga liknande 
slaghacksytor i kommunen. För aktuella slaghacksytor i Valla och två jämförande 
exempel från del av centrala Katrineholm, se bilaga. 

En markyta som slaghackas två gånger per år medför lägre kostnader jämfört med 
skötsel i form av gräsklippning som behöver cirka 20 klippningar per år. En gräsyta som 
slaghackas bidrar också till att öka den biologiska mångfalden, vilket är en av 
kommunplanens målsättningar, även om den typen av markyta inte alltid uppfattas mer 
vacker för ögat.  

Vad gäller nedskräpning på det berörda området så finns alltid möjligheten att anmäla in 
ärenden till kommunens tjänst för felanmälan. Förutsättningar för att undvika 
nedskräpning finns på den aktuella platsen med papperskorgar direkt i anslutning till 
den aktuella slaghacksytan eller på andra sidan gatan vid grusplanen. Sker nedskräpning 
i samband med en uthyrning i intilliggande lokal, är det viktigt för förvaltningen att få 
kännedom om detta så att den som hyrt lokalen kan få möjlighet att städa upp aktuellt 
område. 

Förvaltningen ser inte att denna yta bör klassas om till en yta med mer intensiv skötsel. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag – motion om underhåll av kommunal mark, 2022-
02-15 

 Yttrande över motion gällande underhåll av kommunal mark, 2022-02-
08  

 Motion från Sverigedemokraterna om underhåll av kommunal mark 

 Bilaga, utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun. 

Beslutet skickas till:  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-02-24 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Akten 



Bilaga, utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan 

 
Aktuella slaghackytor i Valla 2022-02-10 

 

 

 

Aktuella slaghacksytor i Katrineholm Norr-Öster 2022-02-10

 



 

Aktuella slaghacksytor i Katrineholm Söder 2022-02-10 



                                                                                       

 
 

     2021-10-20 

 

Motion:  Underhåll av kommunal mark 

 

”Visst är det en härlig tid när det är sommar och det växer och frodas. Men ibland kan det bli 

lite för mycket av det goda.” …finns att läsa på kommunens hemsida med uppmaning till 

invånarna att underhålla sina tomter. Däremot ser kommunens mark mittemot 

Medborgarhuset längs Sturevägen i Valla bedrövlig ut. Den fula växtligheten beskrivs 

närmast som en urskog längs Vallas huvudgata. Den här skamfläcken brukar slås av två 

gånger på sommaren, men ibland bara en gång.  

Ibland frestas personer att slänga aluminiumburkar och annat skräp in på området. Barn som 

springer barfota på sommaren riskerar att skada sig på glasbitar och andra föremål, vilket 

också hundar kan göra. Ibland förekommer fester i Medborgarhuset, bröllop och annat. Det 

är ingen trevlig syn som gästerna ser på andra sidan gatan.  

Det rör sig många barn, ungdomar och vuxna till förskola och skola förbi kommunens 

misskötta område. Sturevägen fortsätter vidare till livsmedelsaffären vilket också innebär att 

många promenerar utmed vägen. Det aktuella området har Vallaborna fått stå ut med i flera 

decennier.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att kommunen skärper underhållet av ovan nämnda mark. 

Att kommunen anlägger en fin gräsmatta på ovan nämnda mark. 

  

Elsie Egestål 

SD Katrineholm  
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Datum 

2022-03-23 
Vår beteckning 

KS/2022:101 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen  
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Redovisning av obesvarade motioner mars 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade 
motioner till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 23 mars 
2022 fanns sammanlagt 11 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. Den 
äldsta motionen väcktes i september 2021.  

 

Ärendets handlingar 
 Sammanställning över obesvarade motioner – mars 2022 
 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Sammanställning av obesvarade motioner – mars 2022 
Diarienummer Ärenderubrik Motionär Väckt i KF Remissinstans Prel KF 

KS/2021:152 Motion om att delade 
turer gör en del personal 
sjuka 

Marian Loley (KD) 

Joha Frondelius (KD) 

2021-06-14 VON 2022-04 

KS/2021:292 Motion om 
koldioxidbudget 

Tony Rosendahl (V) 

Anita Johansson (V) 

Thomas Selig (V) 

2021-09-20 SBF 2022-09 

KS/2021:341 Motion om Nej till gupp Mica Vemic (SD) 2021-10-25 SBF 2022-04 

KS/2021:342 Motion - Underhåll av 
kommunal park 

Elsie Egestål (SD) 2021-10-25 STN 2022-04 

KS/2021:345 Motion om behov av 
pendlarparkeringar 

Inger Fredriksson (C) 

Ann-Charlotte Olsson (C) 

Victoria Barrsäter (C) 

Anders Görlevik (C) 

Claudia Grathwohl (C) 

2021-10-25 STN 2022-10 

KS/2021:383 Motion om arbetsskor till 
vård- och 
omsorgspersonal 

Joha Frondelius (KD) 

Mariana Loley (KD) 

John G Ogenholt (KD) 

2021-12-13 VON 
PU 

2022-12 

KS/2021:384 Motion om fritidscheck 
för barn och ungdomar 

Joha Frondelius (KD) 

Marian Loley (KD) 

John G Ogenholt (KD) 

2021-12-13 KULN 
STN 
BIN 

2022-12 

KS/2021:385 Motion om handlingsplan 
för att ta tillvara äldres 
kompetens 

Joha Frondelius (KD) 

Marian Loley (KD) 

John G Ogenholt (KD) 

2021-12-13 PU 2022-12 

KS/2021:395 Motion från 
Sverigedemokraterna om 
Fria bussresor för 
personer över 65 år 

Mica Vemic (SD) 2021-12-13 SBF 2022-12 

KS/2022:91 Motion om arbetsmiljön 
inom LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade) 

Joha Frondelius (KD) 

Marian Loley (KD) 

John G Ogenholt (KD 

2022-03-21 - 2023-03 

KS/2022:92 Motion om skydd av 
produktiv jordbruksmark 

Ann-Charlotte Olsson (C) 2022-03-21 - 2023-03 
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Vår beteckning 
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen  
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Internkontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna 
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen av utförda internkontroller 
för 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter. Genom att systematiskt identifiera och 
hantera de största riskerna i verksamheten minskar risken för avsiktliga och oavsiktliga fel i 
verksamheterna. 

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att, även om det finns utvecklingsområden, så 
håller nämndernas arbeten med internkontrollen generellt en hög nivå och uppmanar 
nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. 

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens beslut 2022-02-15, § 5, samt internkontrollrapport 2021 

 Socialnämndens beslut 2022-02-22, § 9, samt internkontrollrapport 2021 

 Kulturnämndens beslut 2022-02-16, § 4, samt internkontrollrapport 2021 

 Viadidaktnämndens beslut 2022-02-22, § 4, samt internkontrollrapport 2021 

 Service- och tekniknämndens beslut 2022-02-24, § 4, samt internkontrollrapport 2021 

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-02-24, § 12, samt internkontrollrapport 2021 

 Bygg- och miljönämndens beslut 2022-02-09, § 15, samt internkontrollrapport 2021 

Emma Fälth 
Utredare 
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2022-03-21 
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KS/2022:78 - 1.5.2 - 
Mäta 
verksamhetskvalitet 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akt 



Bildningsnämnden 

 
 
Internkontroll-
rapport 
2021 
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Sammanfattning 
Under 2021 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av kontrollerna fanns 
kvar från 2020 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering. 
Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om 
åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt 
gällande rutiner. 

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2021 visar på att det, trots genomförda 
åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. Inom de kontrollmoment som 
berör närvaroregistrering och registrering av lektioner kan det konstateras att det inte fanns några 
större avvikelser under våren. Dock kan det konstateras att det finns stora brister i registreringen 
under hösten då ett nytt system för registrering av frånvaro införts i samband med byte av 
lärplattform. Båda kontrollmomenten behöver kvarstå 2022. 

Inom området incidentrapportering behöver kontrollområdet kvarstå men kontrollmomentet 
behöver omformuleras till 2022 års internkontrollplan. Kontrollmomentet bör istället omfatta att 
kontrollera om det finns adekvata underlag för att göra analyser på huvudmannanivå. Även inom 
området arbetsmiljö behöver kontrollområdet kvarstå men kontrollmomentet omformuleras. 
Momentet föreslås vidgas till att kontrollera om enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt 
sätt. 

Inom området debitering bedöms att rutinerna kring debitering av försvunnen/förstörd utrustning 
fungerar. Även inom området tillgänglighet bedöms rutinerna för tillgänglighetsanpassning av 
material på webben som fungerande. Inom området GDPR anses arbetet fungera på ett 
tillfredställande sätt och kontrollerna är idag en del i det ordinarie arbetet. Dessa kontrollmomentet 
föreslås därför utgå 2022. 

Inom övriga områden behöver kontrollerna kvarstå även om det i vissa fall skett förbättringar. Detta 
för att riskerna ska minimeras ytterligare. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att 
kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 
• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 
• Värdering av risk och väsentlighet 
• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 
• Framtagande av kontrollmetoder 
• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 
• Genomförande av kontrollmoment 
• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 
• Uppföljning av åtgärder 
• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 
• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Avvikelserapportering 

Kontrollmoment: Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolik och allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-10 

Resultat: Den kontroll som genomfördes på övergripande nivå i december 2021 visar att antalet, i 
Stella, rapporterade incidenter varierar mellan enheterna. Flera enheter har inte rapporterat in 
några incidenter alls. Kontrollen visar också att det finns brister och otydligheter i systemet som 
behöver åtgärdas för att det ska vara möjligt att göra analyser på huvudmannanivå. 

Kontrollen på övergripande nivå har kompletterats med kontroller på verksamhetsnivå och åtgärder 
har tagits fram kopplade till de olika verksamhetsområdena. 

I granskning av likabehandlingsplaner uppkommer en möjlig förklaring till att antalet inrapporterade 
incidenter varierar mellan enheterna. Där står att endast allvarliga kränkningar ska rapporteras till 
huvudman, vilket är en felaktighet utifrån skollagen. I intervju med två rektorer vars skolor har 
oförklarliga skillnader i antal rapporterade incidenter framkommer att det skulle kunna bero på hur 
man tolkar det som står i likabehandlingsplanen eller om man mer har skollagens text i fokus. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång med rektorerna och förtydligande så att alla rapporterar på 
likvärdigt sätt. 2020-01-01 2021-06-30 

 Förtydliga för rektorer och medarbetare när en incidentrapport ska ske 
utifrån skollagens krav och när det ska ske är utifrån arbetsmiljökrav. 2021-01-01 2021-06-30 

 Uppföljning av anmälningar i Stella på verksamhetschefsnivå. 2022-01-15 2022-04-01 

 Rättelse av felaktigt underlag i likabehandlingsplanen. 2022-01-01 2022-03-31 

 Genomgång på verksamhetsmöte inför att ny plan skrivs så att vi tolkar 
uppdraget på ett likvärdigt sätt. 2022-05-01 2022-08-31 

Kontrollområde: Debitering 

Kontrollmoment: 1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen 
utrustning 

Riskvärdering 

9 
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Riskkommentar 

Möjlig och kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-10-15 

Resultat: Kontrollen visar att i de fall en dator eller iPad försvunnit eller gått sönder görs en 
bedömning om detta var på grund av oaktsamhet eller ej. Bedöms det som oaktsamhet skickas en 
faktura till eleven eller vårdnadshavaren. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Se till att befintliga rutiner är kända genom att informera om rutinerna i 
de olika nätverk som berörs. 2021-01-04 2021-06-30 

Kontrollområde: Sjukskrivningstal 

Kontrollmoment: Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolik och kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-16 

Resultat: Kontrollen visar att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av sjukskrivningar på 
de kontrollerade enheterna. 

Stickprov genomfördes inom verksamhetsområde grundskola f-6. Vid stickproven kontrollerades att 
chef hade: 

1. Öppnat ett rehabiliteringsärende 
2. Dokumenterat i systemet 
3. Följt upp ärendet i systemet (exempelvis genom plan för återgång i arbete och/eller 

kontinuerlig dialog med anställd som befinner sig i sjukskrivning) 

   

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 En plan är lagd för att representant för HR vid minst två tillfällen per 
termin träffar rektor enskilt och bland annat går igenom sjuktalen och 
aktuella rehabärenden i Adato för att säkerställa kvaliteten i arbetet med 
sjuktalen. 2020-01-01 2021-12-31 

Kommentar 

Den 16/1 hade HR-konsult genomgång kring Adato på verksamhetsmöte. Därefter uppmanades var och en att ta kontakt 
med HR-konsulten vid behov. Ytterligare genomgångar behövs per rektor. 

 Utbildningsinsats i samarbete med representant från HR-enheten i syfte 
att genomlysa respektive skolenhets rutiner kring olika HR-frågor. 2021-01-01 2021-03-31 
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Kontrollområde: Myndighetsutövning 

Kontrollmoment: Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att 
elever i behov av särskilt stöd får det 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-16 

Resultat: Stickprov bland den grupp elever som haft flera ämnen där hen inte når målen över minst 
två terminer visar att de har åtgärdsprogram som följs upp regelbundet. 

I kvalitetsdialog när skolorna redovisar hur många elever som riskerar att inte nå motsvarande F, 
hur många som har extra anpassningar och hur många som har särskilt stöd framkommer dock att 
inte samtliga elever som riskerar F eller motsvarande har extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång av regelverk och tolkningar när åtgärdsprogram ska 
upprättas genomförs med rektorer F-6 och grundsärskolan. 2020-01-01 2021-12-31 

 Gemensamt tolka styrdokumenten ytterligare. 2022-01-01 2022-06-30 

 Se hur Unikum kan stödja processen att följa varje elevs lärande, sätta in 
och följa upp stöd när det är aktuellt. 2022-01-01 2022-06-30 

Kontrollmoment: Elever med frånvaro - följer rektor systematiskt upp elever med frånvaro 
(sker uppföljning minst en gång per månad, utreds frånvaro vid behov, sker anmälan till 
huvudman vid startad utredning) 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-16 

Resultat: Kontrollen visar att alla enheter gör uppföljning en gång per månad. Enheterna gör 
utredningar och sätter in åtgärder, men svårigheterna uppkommer vid stor oroande frånvaro. 

Under hösten har bildningsförvaltningen bytt närvarosystem till Skola24. Bytet av system gör det 
svårt att få en övergripande bild av frånvaron och det syns också i hur skolorna använt sig av 
Skola24. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Förtydliga rutinerna gällande anmälan av frånvaro till huvudman 2020-01-01 2021-04-30 

Kommentar 

Delvis, frånvaroutredningen presenterad för 7-9 men behöver även presenteras för F-6. 

 Utveckla arbetet med hur vi framgångsrikt kan sätta in åtgärder vid 
oroande frånvaro under längre tid. 2022-01-01 2022-12-31 

 Få tillgång till sammanställning av oroande frånvaro ut Skola24. 2022-01-01 2022-06-30 
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Kontrollmoment: Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikt och kännbart 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-17 

Resultat: Under våren visade kontroll att närvaroregistrering till stor del skedde på merparten av 
lektionerna på merparten av kommunens skolor. I samband med att kommunen under året bytt 
lärplattform har också systemet för närvaro/frånvaroregistrering bytts ut. Kontroll i december visar 
att det finns stora brister i närvaro/frånvaroregistrering. Anledningarna till detta behöver utredas. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Uppföljning med respektive chef utifrån andel registrerade lektioner och 
beslut om åtgärder utifrån varje enhet. 2018-02-09 2020-12-31 

 Särskilda insatser för de enheter som redovisar närvaro vid mindre än 
90% av lektionerna. 2021-01-01 2021-02-28 

Kontrollmoment: Uppföljning av inställda lektioner 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikt och kännbart 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-21 

Resultat: Skolenheterna i år 7-9 och gymnasiesärskolan ställer nästan aldrig in lektioner. På 
gymnasieskolan förekommer det att lektioner ställs in. Omfattningen är oklar. 

I samband med att kommunen under året bytt lärplattform har också systemet för 
närvaro/frånvaroregistrering bytts ut. Kontroll i december visar att det finns stora brister i 
närvaro/frånvaroregistrering. Anledningarna till detta behöver utredas. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Uppföljning av rutin för att registrera inställda lektioner i Skola24. 2022-01-15 2022-04-01 

Kontrollmoment: Skolpliktsbevakning (närvarokontroll) 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolik och allvarlig 
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Kommentar 

Datum för kontroll: Varje vecka 

Resultat: Skolpliktsbevakningen visar att Katrineholms kommun har ett stort antal skolpliktiga elever 
folkbokförda som inte har någon känd skolgång. Vid läsårsstart kan det vara så många som över 60 
barn. Under september månad sjunker antalet eftersom många återvänder till Sverige från utlandet. 
Ett drygt 20tal brukar dock kvarstå på bevakningslista. Många av dessa befinner sig utomlands enligt 
uppgift. Detta är ofta svårt att säkert styrka detta. En eller båda vårdnadshavarna befinner sig i 
Sverige varför Skatteverket inte skriver ut dem. Förvaltningen meddelar regelmässigt Skatteverket 
och Försäkringskassan och begär utredning. 

Bildningsförvaltningen har arbetat för ett närmare samarbete med Socialtjänsten och KFAB för att 
kunna upptäcka bidragsfusk. Efter initiala svårigheter att få igång detta finns nu en arbetsgrupp 
etablerad. 

Flera elever befinner sig på utredningshem enligt LVU. Här drar utredningar ut på tiden med flera 
månader och skolgång, godkänd av Skolinspektionen, saknas på vissa av de utredningshem som 
Socialtjänsten upphandlat. Detta har påtalats och förvaltningens hållning är att eleverna ska ha 
skolgång även under utredningstiden. 

Bildningsförvaltningen har i utarbetat tydliga rutiner för arbetet och hur skolplikten ska följas upp. 

  

Kontrollmoment: Likabehandling - alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner 
uppladdade på webben 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolik och kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-14 

Resultat: Alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner uppladdade på webben. Flertalet 
påminnelser har dock behövt skickas till en del chefer. 

  

Kontrollområde: GDPR 

Kontrollmoment: Finns upprättade registerförteckningar på enheterna 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-10-27 

Resultat: Bildningsförvaltningen har för närvarande sina registerförteckningar i Excel-format. Några 
finns inlagda i Draftit. Förvaltningen avvaktar kommunens och Sydarkiveras arbete med 
informationshanteringsplanen och informationsklassning innan eventuella förändringar görs i 
förvaltningens nuvarande hantering av registerförteckningarna. Förvaltningens intention är att väva 
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ihop informationshanteringsplanen, informationsklassningen och registerförteckningen så att detta 
hänger ihop på ett överskådligt och lättarbetat sätt. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Bevaka kommunens och Sydarkiveras arbete med 
informationshanteringsplanen och informationsklassning för att se om vilka 
eventuella förändringar som behöver göras i förvaltningens nuvarande 
hantering av registerförteckningarna. 2021-11-07 2022-06-30 

Kontrollmoment: Finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella leverantörer 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-05 

Resultat: Under 2021 har GDPR-samordnaren fortsatt säkerställa att bildningsförvaltningen har 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknade med befintliga leverantörer. Fler biträdesavtal har slutits 
under året som gått och kunskapen om vikten av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal har 
fortsatt öka i verksamheten. Fortfarande ser vi att vi behöver jobba med att öka kunskapen i 
gymnasieskolan under kommande år. 

Bildningsförvaltningen har haft ett stort antal leverantörer som under året bytt ut sina 
underbiträden (en konsekvens av Schrems II). Detta har inneburit att bildningsförvaltningen 
ytterligare har stärkt skyddet av personuppgifter för elever och personal. Behandling av 
personuppgifter i tredje land är därför en fråga som förvaltningen arbetat och arbetar mycket aktivt 
med i dialog med leverantörer. Vid upphandlingar av nya system och digitala tjänster har 
förvaltningen tydligare ställt ökade krav på dataskydd. Införandet av "Whitelist" har synliggjort för 
verksamheten vilka leverantörer som är godkända och vilka förvaltningen har tecknat pub-avtal 
med, vilket underlättar när verksamheten behöver kontrollera om en tjänst är godkänd att 
användas och om pub-avtal finns tecknat. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Öka kunskapen som personuppgiftbiträdesavtal inom gymnasieskolan. 2022-01-01 2022-12-31 

Kontrollområde: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kontrollmoment: Har alla enheter regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljö och de 
prioriterade områden i sunt arbetsliv tas upp 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig och allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-22 
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Resultat: Kontroll visar att APT genomförs på samtliga arbetsplatser och punkten arbetsmiljö finns 
med på dagordningen. 

Dock visar kontrollen att arbetsmiljöpunkten ofta behandlas mycket summariskt och det är brister i 
dialog och innehåll på flera håll. 

Vissa enheter men långt ifrån alla har arbetat vidare med de prioriterade områdena inom Sunt 
arbetsliv, skrivit riskbedömningar och åtgärdat. 

På flera håll hänvisas till pandemin som ett hinder för arbetet. 

Kontrollområde: Ekonomi 

Kontrollmoment: I vilken omfattning används elevernas digitala utrustning i undervisningen 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Möjlig/Kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-21 

Resultat: Kontroll i AirWatch visar att majoriteten av elevernas utrustning är aktiv. Ytterligare kontroll 
har skett i samband med 1-1 utredningen. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Säkerställa tillförlitligheten i resultatet. 2021-01-01 2021-03-31 

Kontrollområde: Tillgänglighet 

Kontrollmoment: Tillgänglighetslagen - webbsidorna på katrineholm.se och dokument på 
katrineholm.se är anpassade till tillgänglighetslagen 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig och Allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-26 

Resultat: Kontrollen visar att samtlig information som bildningsförvaltningens ansvarar för på 
katrineholm.se är anpassad till tillgänglighetslagen. Detta gäller både webbsidor och dokument. 
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§ 5    BIN/2021:2  019 

Internkontrollrapport 2021  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2021 års internkontroller samt 
vidaresänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av 
kontrollerna fanns kvar från 2020 eftersom de kontroller som då utfördes visade på 
brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser 
myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att 
närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.  

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2021 visar på att det, trots 
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. Inom de 
kontrollmoment som berör närvaroregistrering och registrering av lektioner kan det 
konstateras att det inte fanns några större avvikelser under våren. Dock kan det 
konstateras att det finns stora brister i registreringen under hösten då ett nytt system 
för registrering av frånvaro införts i samband med byte av lärplattform. Båda 
kontrollmomenten behöver kvarstå 2022.  

Inom området incidentrapportering behöver kontrollområdet kvarstå men 
kontrollmomentet behöver omformuleras till 2022 års internkontrollplan. 
Kontrollmomentet bör istället omfatta att kontrollera om det finns adekvata underlag för 
att göra analyser på huvudmannanivå. Även inom området arbetsmiljö behöver 
kontrollområdet kvarstå men kontrollmomentet omformuleras. Momentet föreslås 
vidgas till att kontrollera om enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt sätt.  

Inom området debitering bedöms att rutinerna kring debitering av försvunnen/förstörd 
utrustning fungerar. Även inom området tillgänglighet bedöms rutinerna för 
tillgänglighetsanpassning av material på webben som fungerande. Inom området GDPR 
anses arbetet fungera på ett tillfredställande sätt och kontrollerna är idag en del i det 
ordinarie arbetet. Dessa kontrollmomentet föreslås därför utgå 2022.  

Inom övriga områden behöver kontrollerna kvarstå även om det i vissa fall skett 
förbättringar. Detta för att riskerna ska minimeras ytterligare.  

Ärendets handlingar 

 Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2021. 

Bildningsnämndens överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
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§ 9    SOCN/2021:6  759 

Socialnämndens internkontrollrapport 2021  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2021. 

2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka 
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från 
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 

Socialnämndens internkontrollplan för 2021 omfattade både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska kontroller inom sju områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av 
genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak 
fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-02-14 

 Internkontrollrapport socialnämnden 2021 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Johanna Karlsson (S), 
Thomas Selig (V) och Anders Gölevik (C) samt verksamhetsstrateg Sara Gibro, 
förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Johanna Säfström. 
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Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akten 
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Sammanfattning 
Socialnämndens internkontrollplan för 2021 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska 
kontroller inom sju områden och tjugo kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har 
varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom 
socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns 
utvecklings- och förbättringsområden. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Intern kontroll är en process i flera steg: 

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 
 Värdering av risk och väsentlighet 
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 
 Framtagande av kontrollmetoder 
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 
 Genomförande av kontrollmoment 
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 
 Uppföljning av åtgärder 
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Fakturahantering 

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Hitta eventuella fel och brister vid fakturahantering 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-01-26 

Resultat: Fullständig kontroll av leverantörsfakturor avseende placering. From juni är rutinen för 
återsökning av moms ändrad. Moms läggs på direkt vid kontering i Raindance, detta underlättar 
både arbetet och kontroll. 
Från slutet av november har momsen blivit fel på fakturor avseende vuxna. För litet belopp har 
återsökts, saknas totalt ca 100 tkr. Rättning görs i januari 2022. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Lägga på moms direkt vid kontering av faktura i ekonomisystemet. 2021-01-01 2021-05-31 

Kommentar 

Sker från och med juni 2021. 

 Avstämning bör göras månadsvis för att kontrollera att rätt belopp 
återsökts. Rutinen behöver ses över för att återsöka maxbelopp. Där 
lokalkostnader är specificerade på faktura kan annan momssats sökas. 
Kontrollera om detta ger större intäkt. 2022-01-26 2022-03-31 

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Användningen av inköpskort sker enligt kommunens 
riktlinjer och kvitton finns till samtliga inköp 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minimera risken att inköp sker på fel sätt och av fel saker. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-15 

Resultat: Förvaltningen följer kommunens riktlinjer för inköp med kort. Kort används endast då 
andra alternativ för inköp inte är möjligt eller försvårar hanteringen. Kvitto redovisas vid inköp. 
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Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i 
verksamheten 

Kontrollmoment: Att hälsoundersökning (fysisk, psykisk och oral) initieras samband med 
placering av barn och unga. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Säkerhetsställa barn och ungas hälsa vid nya placeringar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 211217 

Resultat: 76 % av alla placerade barn är hälsoundersökta 

41 % av de placerade barnen är undersökta för Tandhälsa 

  

Kontrollmoment: Uppföljning av att gjorda vårdplaner hålls 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Gjorda vårdplaner håller tidsplan 

Kommentar 

Datum för kontroll:211215 

Resultat: Det framkommer att det finns brister i utformandet av vårdplanerna. Det har påbörjats en 
översyn över processen. Kontrollmomentet kommer att formas om och förtydligas i planen för 
2022. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Det pågår en översyn av vårdplaner och dess efterlevnad. 2022-01-28 2022-12-31 

Kontrollmoment: Efterlevs rutinerna för egenkontroll, tillbud, avvikelserapportering, 
klagomål och Lex Sarah 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll:2112015 

Resultat: Ny rutin togs fram under 2021. Det pågår arbete med att ta fram it-stöd för att hantera 
avvikelser, klagomål och synpunkter samt Lex Sarah i verksamhetssystemet. Utöver det tas det fram 
informationsmaterial för nyanställda samt till APT:er. 
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Kontrollmoment: Följs rutin vid uppsägning av HVB-hem. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minska risken för onödiga kostnader och förlängd uppsägningstid. 

Kommentar 

Datum för kontroll:220115 

Resultat: Det saknas rutin, det kommer att upprättas under 2022. 

  

Kontrollmoment: Uppföljning genomförandeplaner vid externa placeringar. 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 220115 

Resultat: Vården följs upp regelbundet. Dock finns det brister i genomförandeplanerna för externt 
placerade. Under 2022 kommer kontrollmomentet förtydligas. 

  

Kontrollmoment: Uppföljning genomförandeplan vid öppenvårdsinsatser 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Resultat: Vården följs upp regelbundet. Dock finns det brister i genomförandeplanerna för externt 
placerade. Under 2022 kommer kontrollmomentet förtydligas. 

  

Kontrollmoment: Utredningstider för myndighetsutövning barn och unga samt vuxen. 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll:211215 

Resultat: Utredningstiden har ökat något under 2021. Drygt hälften av barnutredningarna 
överskrider utredningstid om fyra månader. Det pågår ett arbete med att korta utredningstiden på 
både barn- och vuxenutredningar. 
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Kontrollmoment: Uppföljning av genomförandeplaner inom ekonomiskt bistånd. 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll:220115 

Resultat: Kontroller av genomförandeplaner har genomförts kontinuerligt över året. Det är endast 
ett fåtal klienter som saknar genomförandeplan. Kontrollmomentet kommer att revideras inför 
2022. 

  

Kontrollområde: Datasäkerhet 

Kontrollmoment: Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Kontrollera att användarna loggar mot de klienter som är aktuella för deras tjänsteutövning. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 220201 

Resultat: Tidigare år har det inte fungerat att ta fram loggar men problemet åtgärdades under andra 
halvan av 2021. Dock var inte administrativt möjligt att ta ut loggar på alla medarbetare, så en 
korrigering av kontrollmetoden gjordes. Ett stickprov innefattande 20 slumpvalda användare i 
systemet under en slumpvald vecka under tredje tertialen 2021. 

Av de kontrollerade loggar framkom inga avvikelser. 

Kontrollmomentet kommer att flyttas över till 2022. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Invänta uppdatering eller ta hjälp av konsult på CGI för att ta fram loggar 2020-08-01 2021-10-31 

Kommentar 

Framtagning av loggar fungerar i verksamhetssystemet från om med oktober 2021. 

Kontrollmoment: SITHS kort återlämnas vid avslutad tjänst 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Kontrollera att inga obehöriga har tillgång till att logga in i diverse tjänster knutna till SIHTS-kort via 
socialförvaltningen. 

Kommentar 

Datum för kontroll:220211 

Resultat: Kontroll av SITHS-kort genomförs 2 gånger per år. Vid kontrollen 220211 var det sju kort 
som ej lämnats tillbaka vid avslutad anställning. Ansvarig chef kontaktar f.d. medarbetare för 
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återlämnande av kortet. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Se över rutin för avslut av anställning 2021-01-01 2022-03-31 

Kommentar 

Informera anställd som sagt upp sig att SITHs-kort ska återlämnas. 

Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade 
barn. 

Kontrollmoment: Kontroll av utbetalningar till uppdragstagare. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Resultat: Löpande kontroller under året har skett. Ett fåtal felaktiga utbetalningar har påträffats 
under året. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Kontroll av utbetalning till familjehem och jourhem 2020-10-01 2021-12-31 

Kommentar 

Se över rutin för avslut av familjehem/jourhem. Göra stickprovskontroll varje månad inför utbetalning. 

  

Kontrollmoment: Att rutinen för avgifter(vårdnadshavare) placerade barn följs. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Att de avgifter som vårdnadshavaren ska betala under den tid barnet är placerat hämtas in och även 
avslutas efter placeringen upphört. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 211215 

Resultat: kontroller har skett löpande under året 2021. Inga avvikelser har påträffats under året. 
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Kontrollmoment: Rutin för avslut av familjehem, kontroll att avslut följs och att ingen 
utbetalning sker efter avslut. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 211215 

Resultat: Löpande kontroller under året har skett. Ett fåtal felaktiga utbetalningar har påträffats 
under året. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Förankra rutinen för avslut av familjehem 2021-01-01 2022-03-31 

Kommentar 

Arvoderingsmodulen har påbörjats implementeras under året och kommer att pågå en bit in under 2022. 

Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet 

Kontrollmoment: Att dagliga kontroller av utbetalningsfilen från verksamhetssystemet görs 
innan utbetalning. 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Minimera fel i utbetalningsfilen. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-15 

Resultat: Kontroller görs dagligen from december 2021. Stickprov utbetalt belopp jämförs med 
norm för ekonomiskt bistånd samt kontroll av bankkonto/bankgiro. Tidigare under året har endast 
kontroll av belopp över 20 tkr gjorts innan utbetalning. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Kontroll av utbetalning från verksamhetssystem 2021-01-01 2021-03-31 

Kommentar 

Rutin är upprättad och införd from december 2021. Kontroller sker dagligen. 

Kontrollområde: Ekonomiskt bistånd 

Kontrollmoment: Att hyresutbetalningar följer gällande delegation. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 
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Riskkommentar 

Minska risken för fel utbetalningar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 210515 

Resultat: Kontrollmomentet är felaktigt formulerat, samt att frekvensen av kontroller inte varit 
rimligt ställd. En kontroll genomfördes i maj varvid det framkom att ca 50 hushåll hade för hög hyra. 
Viss har haft beslut om skäligt rådrum, några har fått högre hyra på grund av renovering vilket 
medfört högre hyra, något som legat utanför klientens kontroll. Under 2022 kommer en fördjupning 
av hyresnivåerna genomföras. Nytt kontrollmoment kommer att formuleras för 2022. 

  

Kontrollmoment: Rutin för återkrav av ekonomiskt bistånd efterföljs 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minska risken för fel i återkravshantering 

Kommentar 

Datum för kontroll: 211109 

Resultat: Rutinen för återkrav  som gäller för enheten följs. På ett möte 9/11 med alla involverade i 
processen ; från administration, ekonom, FUT-handläggare, enhetschef och verksamhetsledare för 
både enheten för ekonomiskt bistånd och administration samt berörd från ekonomikontoret, kom 
man fram till : 

- att påminnelserutiner måste skärpas till så att man kan i vissa fall gå vidare till nästa instans 

- att administrationen ska informeras om beslut ang. eftergift så att de kan avsluta ärendet 

- att man behöver tydliggöra till administratörerna vilka olika sorters ärenden på återkrav som finns 
då de kräver olika hantering om man inte fullföljer betalning 

  

Kontrollområde: Månadsrapporter 

Kontrollmoment: Att redovisa månadsrapport varje månad när inte årsredovisning, tertial- 
och delårsrapport rapporteras. Under juni och juli kommer inte månadsrapport att skrivas. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 220115 

Resultat: Månadsrapporter har tagits fram och redovisats för samtliga av de månader där 
månadsrapport ska redovisas. 

Tertial- och delårsrapport har tagits fram enligt särskilda anvisningar från ekonomiavdelning. 

Vid nämnd har ekonom redovisat förvaltningens ekonomiska läge. De månaderna nämnd har ställts 
in på grund av pandemin har rapport skickats ut till nämndsledamöter. 
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§ 4    KULN/2022:8   

Internkontrollrapport 2021  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2021 samt vidaresända 
den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd 
se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.  

Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 
Kulturförvaltningen har upprättat en internkontrollrapport utifrån genomförda 
kontroller under 2021. 

Internkontrollplan för 2021 antogs av kulturnämnden 2021-02-17.  

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 Internkontrollrapport 2021 

Överläggning 

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anne Hofstedt (M) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 



Kulturnämnden 

 
 
Internkontroll-
rapport 
2021 
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Sammanfattning 
Kulturnämndens internkontrollplan har under 2021 omfattat områdena: föreningsbidrag, 

ekonomiadministration, larmrutiner, avtalstrohet, styrdokument samt trygghet för barn och unga. 

Kontrollen av att utbetalda föreningsbidrag följer reglemente och beslut, att attestlistor är 

uppdaterade och att upphandlade avtal följs visar inga avvikelser. Larmövningar har genomförts i 

samarbete med KFAB under året på såväl Perrongen som kulturhuset Ängeln. Vad gäller 

styrdokument så finns det gällande styrdokument och t ex har en ny biblioteksplan beslutats under 

året. En fungerande rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning finns, men 

förvaltningen har identifierat ett behov av en bättre dokumentationsrutin av dessa. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 

och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 

arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 

verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 

säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 

det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 

risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 

viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 

Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 

• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 

• Värdering av risk och väsentlighet 

• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 

• Framtagande av kontrollmetoder 

• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 

• Genomförande av kontrollmoment 

• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 

• Uppföljning av åtgärder 

• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 

• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 

kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 

internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 

i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 

konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 

samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 

ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Föreningsbidrag 

Kontrollmoment: Beviljade föreningsbidrag följer reglemente och beslut 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-20 

Resultat: Kontroll genomförd av särskilt kulturstöd (diarienummer KULN/2020:74) där ansökning, 

redovisning samt beslut följer fastställt reglemente och beslut. 

Kontrollområde: Larmrutiner 

Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-22 

Resultat: 

Brandövningar på Ängeln och Perrongen genomförda 14 april. 

Kontrollområde: Ekonomiadministration 

Kontrollmoment: Uppdaterade attestlistor 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-06-01 

Resultat: Gått igenom attestlista från 20210517 som var uppdaterad. Ingen åtgärd. 

  

Datum för kontroll: 2021-11-16 

Resultat: Gått igenom attestlista från 20210915 som var uppdaterad. Ingen åtgärd. 
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Kontrollområde: Avtalstrohet 

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

2021-04-30 

2021-08-31 

2021-12-31 

Resultat: 

Inga avvikelser noterade i kontrollerna. 

Kontrollområde: Styrdokument 

Kontrollmoment: Uppdaterade styrdokument 

Riskvärdering 

8 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-17 

Resultat: Det finns gällande styrdokument och några av dessa har reviderats under året och arbete 

pågår med uppdatering av några. 

  

Kontrollområde: Trygghet för barn och unga 

Kontrollmoment: Utdrag ur belastningsregistret 

Riskvärdering 

8 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-12-07 

Resultat: 

Rutin för att ta del av utdrag ur belastningsregistret finns och fungerar, men förbättringspotential 

finns avseende dokumentationen i WinLas. 
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§ 4    VIAN/2021:44  000 

Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2021  

Viadidaktnämndens beslut 

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säker-ställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel. 

Viadidaktnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt 
sammanträde den 16 februari 2021 (§ 14). Enligt kommunens reglemente för den 
interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. För kontrollområdena skyddad 
identitet och behörighet i IT-system fanns inget att anmärka. Övriga kontrollområden 
visar att det finns utvecklings- och förbättringspotential. 

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för 
att hantera de brister som framkommit. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-01-26 

 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2021 

Överläggning 

Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Jonsson (M) 
och Gunilla Magnusson (S). 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Revisorerna 



Viadidaktnämnden

 
 
Internkontroll-
rapport 
Viadidaktnämnden 2021 
  



 

2(9) 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .........................................................................................................3 

Inledning ......................................................................................................................4 

Definition av intern kontroll .............................................................................................................4 

Kommunens årshjul och process för internkontroll .....................................................................4 

Riskvärdering ..............................................................................................................5 

Internkontrollrapport ................................................................................................6 

Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar .....................................................................6 

Kontrollområde: Avtal .......................................................................................................................6 

Kontrollområde: Skyddad identitet .................................................................................................7 

Kontrollområde: Behörighet till IT-system .....................................................................................7 

Kontrollområde: GDPR .....................................................................................................................8 

Kontrollområde: Redovisning av delegationsbeslut .....................................................................9 

Kontrollområde: Digital tillgänglighet .............................................................................................9 
 

  



 

3(9) 
 

Sammanfattning 
Viadidaktnämndens internkontrollrapport för år 2021 omfattar bland annat kontroller av 
förvaltningens hantering av avtal, behörigheter och inkomna handlingar. Rapporten omfattar även 
kontroller av att rutiner finns upprättade och efterföljs i verksamheten. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. För kontrollområdena skyddad identitet och 
behörighet i IT-system fanns inget att anmärka. Övriga kontrollområden visar att det finns 
utvecklings- och förbättringspotential. 

I många av kontrollmomenten förekommer granskning av rutiner. Resultatet visar att flera av dessa 
rutiner är i behov av uppdatering och att följsamheten till fastlagda rutiner behöver öka. Detta visar 
sig även i andra kontrollområden som inte ingår i internkontrollplanen. Viadidakt behöver därför 
under 2022 arbeta med kompetensutveckling och informationsspridning av interna rutiner. 

Under rubriken internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna 
under år 2021. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder Viadidakt har vidtagit eller planerat 
för att hantera de brister som har framkommit. Vissa åtgärder sattes i samband med redovisningen 
av 2020 års internkontroll och avrapporteras därför först i denna internkontrollrapport för 2021. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Intern kontroll är en process i flera steg: 

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 
 Värdering av risk och väsentlighet 
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 
 Framtagande av kontrollmetoder 
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 
 Genomförande av kontrollmoment 
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 
 Uppföljning av åtgärder 
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar 

Kontrollmoment: Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna 
handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolikheten är stor att fel inträffar och konsekvensen blir allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-02 

Resultat: Grundläggande styrdokument såsom dokumenthanteringsplan och arkivförteckning finns. 
En mer praktiskt inriktad gemensam rutin för förvaltningen är under utarbetande. En genomgång av 
registrerade handlingar perioden 1/8-31/10 har gjorts. Diarieföring sker främst vid stab och service, 
men i viss mån även inom arbetsmarknad och vuxnas lärande. Granskningen visar bland annat att 
det vid några tillfällen förekommit eftersläpning i diarieföringen. Vidare borde det vid några tillfällen, 
utöver att diarieföra, ha funnits skäl till att samla vissa handlingar i specifika ärenden. En förnyad 
granskning bör göras när den nya rutinen är framtagen och införd. Med den som utgångspunkt bör 
granskningen även inriktas på att bedöma om förvaltningen diarieför i tillräcklig utsträckning. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Gå igenom dokumenthanteringsplanen och verksamhetsrutiner kring 
diarieföring på ledningsgrupp och i administratörsgrupp 2020-01-01 2021-02-28 

Kommentar 

Åtgärd genomförd men verksamhetsrutiner kvarstår att fastställa. 

 Fastställande av praktiskt inriktad rutin för hantering av 
informationsflödet inom förvaltningen, från diarieföring till e-arkiv. 2021-11-17 2022-06-30 

Kontrollområde: Avtal 

Kontrollmoment: Kontroll av att verksamheterna efterföljer rutiner och arbetsformer för att 
bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-10-27 
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Resultat: Genomgång av avtal för system i förvaltningen. Hittar till exempel inget avtal för 
schemaläggning. Tidigare har kostnaden delats mellan bildningsförvaltningen och Viadidakt. 
Bildningsförvaltningen har sedan 2020 avtal med en annan leverantör där Viadidakts verksamhet 
inte ingår. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Revidera rutin för hantering av avtal och sprid den till samtliga berörda. 2021-01-20 2021-02-28 

Kommentar 

Ett första utkast till reviderad rutin är framtagen av handläggarna. Rutinen lyfts med cheferna för genomgång. 

 Fortsätta arbetet med att efterleva rutinerna och arbetsformerna för 
hantering av avtal i verksamheterna 2021-10-27 2022-04-30 

Kontrollområde: Skyddad identitet 

Kontrollmoment: Kontroll av att verksamheten efterföljer rutiner för att hantera individer 
med skyddad identitet. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-12 

Resultat: Förvaltningen bedöms ha rutiner för att hantera individer med skyddade identiteter. Under 
året har också ett arbete gjorts för att förtydliga dessa rutiner inom vuxnas lärande. Verksamhetens 
bedömning är att upprättade rutiner följs. Vidare finns information på Viadidakts hemsida om att 
personer med skyddade identiteter inte ska registrera studerandekonton eller göra 
webbansökningar, de hänvisas istället till att kontakta förvaltningen. 

  

Kontrollområde: Behörighet till IT-system 

Kontrollmoment: Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits 
sina behörigheter till förvaltningens IT-system. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Systemen är numera molnbaserade vilket gör att konsekvensen är allvarlig då det går att komma åt 
systemen överallt. Risken är sannolik då upplägg sker manuellt och det inte finns någon koppling till 
avslut i PA-system. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-10-27 
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Resultat: Ingen med avslutad anställning har tillgång till Viadidakts verksamhetssystem. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Utarbetande av mall att använda vid avslutningssamtal för att 
dokumentera användarbehörigheter som behöver avslutas manuellt när 
personal slutar 2020-01-01 2021-03-31 

Kommentar 

Åtgärden beslutades i samband med att kontrollen genomfördes. 

Kontrollområde: GDPR 

Kontrollmoment: Kontroll att personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättade och uppfyller 
GDPR kraven 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen kan bli allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-02 

Resultat: PUB-avtal finns upprättade och uppfyller krav. 

  

Kontrollmoment: Kontroll hur personuppgifter behandlas i gemensamma lagringsytor, för att 
kontrollera att rätt personuppgifter sparas med rätt skydd. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolikt att fel inträffar och konsekvensen kan bli allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-10 

Resultat: Finns några dokument innehållande personuppgifter som personnummer, betyg, lön, 
närvaro som behöver ses över när de ska gallras. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Se över om personuppgiftsbehandlingar gällande introduktionskurs och 
omstart (sfi) kan behandlas inne i verksamhetssystemet Alvis. 2021-01-22 2021-03-31 

Kommentar 

Åtgärd genomförd men med bedömning att dessa arbetsuppgifter inte kan hanteras i Alvis. 
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Kontrollområde: Redovisning av delegationsbeslut 

Kontrollmoment: Kontroll att delegationsbeslut redovisas till nämnd enligt 
delegationsordningen. Samt att det finns underliggande dokumentation vad gäller beslut i 
elevärenden. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken att det inträffar är möjlig och konsekvensen är kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-01 

Resultat: Under perioden januari-oktober genom delegationsprotokoll fattade delegationsbeslut, 
beslutsserie VIAN Del, har återredovisats till nämnd i enlighet med delegationsordningen (VIAN Del 
§§ 1-7). I merparten av de i statistikform redovisade delegationsbesluten inom kommunal 
vuxenutbildning har det vid tidpunkten för sammanträdet funnits en underliggande dokumentation 
över fattade beslut att tillgå digitalt. För några av de inte lika frekvent förekommande ärendetyperna 
har dock underliggande sammanställning inte varit tillgänglig. Bristerna uppmärksammats för 
ansvarig chef i samband med granskning. 

  

Kontrollområde: Digital tillgänglighet 

Kontrollmoment: Uppfyller upprättade dokument Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken är möjlig och konsekvensen kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-01 

Resultat: Avgränsad automatiserad tillgänglighetstest av Viadidakts webbsida genomförd utan att 
några fel identifierats (test via www.funka.com). Ett par kallelser till viadidaktnämnden, som 
publiceras på Katrineholms kommuns webbplats, har granskats med hjälp av testverktyg som 
Myndigheten för digital delaktighet rekommenderar. Testerna, som förvisso inte är heltäckande, 
visade inga större fel för granskade filer. Manuell stickprovsgranskning av upprättade 
grundhandlingar, det vill säga de dokument som sedan sammanfogas till kallelse, visar att det 
alltjämt finns behov av att öka kompetensen i hur skrivelser ska utformas för att uppnå fullgod 
tillgänglighet. Exempel på fel som förekommer är upprepade blanksteg och att bildobjekt saknar 
alternativ text med kortfattad beskrivning av vad bilden föreställer. 
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§ 4    STN/2021:34  009 

Internkontrollrapport 2021  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd 
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde.  

Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom det egna området och årligen, i samband med att 
årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen av planen till 
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet 
enligt av service- och tekniknämnden beslutad internkontrollplan för 2021. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-02-
08 

 Internkontrollrapport service- och tekniknämnden 2021 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Akten 



Service- och tekniknämnden 
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Sammanfattning 
Service- och tekniknämndens internkontroll omfattar områdena: systematiskt brandskyddsarbete, 

krishanteringsorganisation, ekonomiadministration, delegationsordning, ID-kort och nycklar, 

försäljning av tillgångar och inventarier, samt tillbud och skador. 

  



  

4(10) 

 

 

Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 

och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 

arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 

verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 

säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 

det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 

risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 

viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 

Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 

• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 

• Värdering av risk och väsentlighet 

• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 

• Framtagande av kontrollmetoder 

• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 

• Genomförande av kontrollmoment 

• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 

• Uppföljning av åtgärder 

• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 

• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 

kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 

internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 

i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 

konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 

samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 

ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete 

Kontrollmoment: Kontrollera att ansvar för och rutiner kring det systematiska 

brandskyddsarbetet är uppdaterade och att ansvariga chefer och brandombud är 

införstådda med vilket deras ansvar är. 

Riskvärdering 

12 poäng (3x4) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande. 

Resultat: 

• Brandskyddsombud och brandskyddsansvarig finns utsedda i organisation. 

• SBA-handboken är framtagen och uppdaterad i organisationen. 

• Systematiskt brandskyddsarbete har genomförts i enlighet med plan.  

• De flesta av brister som har upptäckts är alla åtgärdade. 

Avvikelser: 

• I samband med renoveringar och nybyggnationer i bland annat Oppundahallen och på 

Backavallen finns ett antal restpunkter från projekten som är under åtgärdande. 

Kommentar: 

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Krishanteringsorganisation 

Kontrollmoment: Att rutiner är kända i verksamheten samt att larmlistor och liknande är 

uppdaterade. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande. 

Resultat: 

Larmlistor är uppdaterade under året. Krisledningsorganisationen har varit aktiverad under delar av 

pandemin och även partiellt vid befarad översvämningsproblematik under året, vilket givit tillfällen 
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att öva. Förvaltningen kommer att se över rutinerna utifrån de erfarenheter som erhållits under 

arbetet med hanteringen av pandemin. 

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Investeringar" 

Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

2022-01-12 

Resultat: 

Kontroll utfördes på projekt: 310001, 310019, 310023, 310024 310026, 310042 

Kommentar: 

Inga specifika avvikelser identifierades. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Avtalstrohet" 

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande 

Resultat: 

Under året har totalt 60 stycken stickprovskontroller genomförts. Av dessa har 54 stycken skett 

enligt gällande avtal och detta motsvarar 90%. Summan av de inköp som skett utanför avtal är 

2 718 kr. 

Kommentar: 

Information kommer att ges inom organisationen om vikten av att inköp görs inom avtal. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 
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Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Kundfakturering" 

Kontrollmoment: Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande 

Resultat: 

Av samtliga stickprovskontroller under året, 60st, var 53 stycken skickade inom en månad och detta 

motsvarar 88%. 

Kommentar: 

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Attest" 

Kontrollmoment: Attestlistor är aktuella. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande 

Resultat: 

Ingen månatlig kontroll har genomförts då listorna uppdateras vid förändringar. Om behörighet ej 

finns i systemet kan ingen attest utföras. 

Anmärkning: 

Attestlistorna uppdateras löpande vid förändringar. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Delegationsordning 

Kontrollmoment: Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna 

beslutsfunktioner. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 

2021-12-17 

Resultat: 

Delegationsordningen reviderades i november 2019. Organisationsstrukturen har inte förändrats 

under 2021 och delegationsordningen har bedömts som relevant i förhållande till organisationens 

struktur och angivna beslutsfunktioner. En översyn av delegationsordningen har påbörjats under 

året och planen är att en reviderad delegationsordning kommer att nämndbehandlas under första 

tertialet 2022. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: ID-kort och nycklar 

Kontrollmoment: Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av 

förkomna kort. 

Riskvärdering 

12 poäng (3x4) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

2022-01-12 

Resultat: 

På service- och teknikförvaltningens olika enheter har varje enhet ansvaret för avstämning av att 

nycklar och passerkort är återlämnade vid avslutad anställning, samt att kvittenser plockas bort ur 

registerpärmarna och kasseras. Under året har samtliga nycklar och passerkort återlämnats, samt 

inloggningsuppgifter i systemen spärrade vid avslutad anställning. 

Kommentar: 

Inga identifierade avvikelser. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier 

Kontrollmoment: När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt 

upparbetad rutin. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

2022-01-12 
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Resultat: 

Rutinbeskrivningen är antagen av förvaltningens ledningsgrupp. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Tillbud och skador 

Kontrollmoment: Medarbetare anmäler tillbud och skador. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Fortlöpande 

Resultat: 

Inom service- och teknikförvaltningen ska tillbud och skador anmälas i kommunens Stella-system. 

Service- och teknikförvaltningen har under året haft få anmälningar och de anmälningar som 

föranlett till åtgärder är utförda. Sannolikt finns det ett mörkertal. 

Alla enheter/avdelningar har kontinuerligt haft uppföljningar under året och samtliga händelser har 

tagits upp på arbetsplatsträffar. Chefer och arbetsledare har fortsatt haft fokus på att hela tiden 

påminna medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador. 

Avvikelser: 

I hanteringen av ett ärende på enheten Gata/anläggning har det visat sig att rutiner avseende bland 

annat riskbedömningar behöver ses över. Åtgärder har vidtagits och processen med ett pågående 

förbättringsarbete är nu igång. 

Kommentar: 

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 
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§ 12    VON/2021:9  049. Hnr 2022:276 

Redovisning av genomförd internkontroll 2021 vård- 
och omsorgsnämnden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Internkontrollrapportern redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 3/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 25 februari 2021 (§ 33). Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns 
utvecklings- och förbättringsområden. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.  

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen 
vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit. 

Ärendets handlingar 

 Förslag till internkontrollrapport för vård- och omsorgsnämnden 2021. 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt enhetschef Lars Hernevid. 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, intranätet, akten 

 



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2022

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontroll-
rapport 
Vård- och omsorgsnämnden  

2021 

Datum: 2022-02-07 

Dnr: VON/2021:9-049. Hnr 2022:207. Hnr 2022:277 

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24, § 12  
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Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrolplan för 2021 har särskilt fokuserat på kontrollmoment 
som innebär att säkra kvalitet för verksamhetens brukare. Exempelvis korrekt hantering av privata 
medel, delaktighet i genomförandeplan, att vårdplaner är aktuella och olika typer av uppföljning av 
avvikelsehantering. Internkontrollplanen har också innehållit kontrollmoment som rör arbetsmiljö 
och hantering av GDPR. 

Ett kontrollmoment som rör kontroll av behörigheter i verksamhetssystem har inte kunnat genom-
föras i full skala. Kontrollmomentet kommer att förändras inför 2022. 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt visar uppföljningen att 
det inom delar av förvaltningens verksamheter fortsatt finns ett behov av att utveckla hanteringen 
av avvikelser, tillbud och arbetsskador i våra verksamhetssystem. 

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för 2021. I före-
kommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat för att hantera 
de brister som framkommit. Redovisningen av resultaten utgår från de kontrollområden som 
angavs i interkontrollplanen 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbets-
rutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksam-
heten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller 
oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Intern kontroll är en process i flera steg: 

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 
 Värdering av risk och väsentlighet 
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 
 Framtagande av kontrollmetoder 
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 
 Genomförande av kontrollmoment 
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 
 Uppföljning av åtgärder 
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommun-
ledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Privata medel särskilt boende och gruppbostäder 

Kontrollmoment: Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs. 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: April-december 2021. 

Resultat 

Enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har kontrollerat samtliga brukares kassor, 
samt att rutinen privata medel följs. 

Avvikelser som framkommit vid internkontrollen är t.ex. att några av kassorna inte stämde med 
saldot, ofullständiga kassablad, saknade kvitton och överenskommelse som behöver förnyas eller 
saknats. 

Åtgärder har vidtagits där avvikelser funnits, t.ex. samtal med kontaktpersoner och god man, 
genomgång av rutinen på APT eller enskilda samtal med medarbetare. Det som också kan nämnas 
är att flertalet enheter inte hade några avvikelser alls. 

Kontrollområde: Privata utförare i Katrineholms kommun 

Kontrollmoment: Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt 
lagom om valfrihet Hemtjänst". 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under året. 

Resultat 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner görs kontinuerligt under året, de brister som upptäckts 
har åtgärdats. Särskild uppföljning av utförarnas arbete med avvikelser under året gjordes i 
december där respektive utförare fått återkoppling på avvikelsearbetet. Även kvalitetsgranskning av 
dokumentation skedde vid samma tillfälle. 
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En hemtjänstutförare har avslutats under året då de ej kunnat leva upp till de krav som ställs i för-
frågningsunderlaget. 

Kontrollområde: Medborgarfunktionen 

Kontrollmoment: Aktgranskning 

Riskvärdering 

9. 

Riskkommentar 

Möjlig risk för bristande kvalitet i utredningar. Kan få kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Hösten 2021. 

Resultat 

För aktgranskningen, som utgår från rättssäkerhet, har utredningar avseende nya beslut om avlös-
ning inom äldreomsorgen enligt SoL stått i fokus. Granskningen har omfattat totalt 13 ärenden där 
insatsen kontaktperson granskats enligt LSS och SoL. Av de ärenden som granskats avser 8 beslut 
flickor/kvinnor och 5 beslut pojkar/män. Sammantaget avser 11 beslut bifall (7 enligt LSS och 4 enligt 
SoL) och 2 beslut avslag. 

Resultat av aktgranskningen visar att utredningarna över lag uppfyller de rutiner som finns kring 
insatsen, däremot uppfyller de inte helt och hållet krav som ställs i lag. 

Granskningen kommer fram till att ett förtydligande behöver ske angående av som ska ingå i utred-
ning om avlösning. Att fundera vidare på i utredningsförfarandet är att innehållet i utredningen 
måste utgå från syftet/målet med insatsen. Bedömningar i förhållande till lagstiftningarnas portal-
paragrafer (tillgodosett på annat sätt/kan tillgodoses på annat sätt) behöver utvecklas.   

Kontrollområde: Avvikelsehantering 

Kontrollmoment: Övergripande statistik på samtliga avvikelser 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Förekomst av brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Månadsvis och total samanställning januari 2022. 

Resultat 

Varje månad dras statistik ut från verksamhetssystemet, som dels syftar till en övergripande kontroll 
av eventuella lex Sarah och lex Maria-rapporter. Dels använder utredare i samråd med enhetschefer 
statistik för att se att inga enheter har många obearbetade avvikelser.  Totalt sett har förvaltningen 
2021 något fler avvikelser än 2020. 3897 avvikelser inrapporterades, och 2689 har bearbetats och 
avslutats vid årets slut. Av samtliga avvikelser under 2021 står 990 avvikelser som ej bedömda, vilket 
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motsvarar cirka 25% av avvikelserna. Andelen ej bedömda avvikelser som är rapporterade som HSL-
avvikelser är 422 st. Merparten av dessa avvikelser är från årets sista tre månader, främst decem-
ber. Det är framför allt tre enheter som har betydligt högre grad av ej bearbetade avvikelser. Vid en 
av dessa enheter har en särskild handlingsplan tagits fram för att förbättra arbetet med hanteringen 
av avvikelser.  Av de avvikelser som finns i systemet vid utgången av 2021, avslutade eller under 
bearbetning, har 2681 stycken minst en åtgärd registrerad.  

Kontrollområde: Kontroll av användare och behörigheter 

Kontrollmoment: Granskning av att aktuella användare ligger i våra verksamhetssystem, 
samt att de har rätt behörighet 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Granskningen ej genomförd under 2021. 

Resultat 

Granskningen har inte genomförts på det sätt som planerats under 2021. Dock har särskilda kon-
troller av avslutade användare införts och där säkerställer vård- och omsorgsförvaltningen på ett 
säkert sätt att dessa avslutas. Kontrollområdet bör kvarstå men kontrollmomentet behöver ändras 
till att vara helomfattande och möjligt att genomföra. Plan för detta finns. 

Kontrollområde: Medarbetare och arbetsmiljö 

Kontrollmoment: Hantering av arbetsskador och tillbud 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjligt att rapporterade ärenden blir liggande innan de hanteras. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Kontinuerligt under året och sammanställning i Januari 2022 

Resultat 

Granskning av statistik har genomförts av utredare. Granskningen visar att ca 30% av de arbets-
skador och tillbud som rapporterats under året inte har hanterats i Stella, som är det system där 
arbetsskador och tillbud skall hanteras. Huvuddelen av dessa är från årets sista två månader. 
Kontrollpunkten bör kvarstå till kommande år. 
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Kontrollmoment: Genomförande av skyddsrond 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjligt att skyddsronder inte genomförs årligen på alla arbetsplatser. Allvarligt för arbetsgivarens 
förmåga att bedöma och förebygga risker i arbetet. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-23. 

Resultat: Utredare har översiktligt gått igenom inkomna skyddsronder för 2021. Verksamheterna 
har i de flesta fall genomfört skyddsronder under 2021. I de få fall de inte genomförts är de inplane-
rade att göras innan årsslut. Sammanställningen av skyddsronder till internkontrollen har bidragit 
till att aktualisera genomförandet. Tre enheter/hus meddelar att de av olika skäl inte kommer att 
kunna genomföra skyddsronder under 2021, och har fått dispens för detta av verksamhetschefer 
för att göra dem tidigt 2022 istället. 

Kontrollområde: Särskilda boenden inom äldreomsorg 

Kontrollmoment: Kontroll av att bemanning nattetid följer framtagna rutiner 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjligt att framtagna rutiner inte följs. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Pågående under året. 

Resultat: En utveckling av kontrollmomentet har gjorts under året. Två större tillsyner, som inne-
fattar både dag- och nattpersonals kännedom om och följsamhet till rutiner, har genomförts. 
I samband med detta har även en större analys gjorts av enheternas arbete med avvikelser och 
genomförandeplaner. Arbetssättet har fungerat väl och kan utvidgas till att omfatta fler av förvalt-
ningens verksamheter under det kommande året. På en av de granskade verksamheterna fram-
kommer att kunskapsnivån kring gällande rutiner är något varierande mellan arbetsgrupperna på 
boendet. I granskningen framkommer två genomförandeplaner som inte är fullständiga. Åtgärder 
planeras för de uppkomna bristerna. I övrigt framkommer att kännedom om gällande rutiner ligger 
på en hög nivå och att arbetet med avvikelser och genomförandeplaner fungerar tillfredställande. 
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Kontrollområde: Delaktighet 

Kontrollmoment: Kontroll av att brukare varit delaktiga vid upprättande av genom-
förandeplan 

Riskvärdering 

9. 

Riskkommentar 

Möjlig risk att brukare ej varit delaktiga i upprättande av genomförandeplaner. Kan få kännbara 
konsekvenser i form av att vården och omsorgen inte utformas utifrån den enskildes behov och 
önskemål. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-22. 

Resultat 

Av de totalt 905 genomförandeplanerna som är aktuella har det i 31,5 % av planerna angetts att 
brukaren varit delaktig. Rutan för delaktighet ska i princip alltid vara ikryssad, eftersom vi förutsätter 
att brukarna ska göras delaktiga i upprättandet. Uppfattningen är att det egentligen bara är i undan-
tagsfall som personen verkligen inte är delaktig i upprättandet men personalen missar att fylla i 
rutan i planen. En åtgärd är att fortsätta arbetet med att informera om hur genomförandeplanen 
skall upprättas, och hur man skall hantera om brukaren bara kunnat vara delaktig i väldigt liten 
mån. Kontrollpunkten behöver kvarstå och eventuellt utvidgas inför kommande år.  

Kontrollområde: Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kontrollmoment: Kontroll av att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt 

Riskvärdering 

12. 

Riskkommentar 

Möjlig risk att personuppgifter redovisats/lagrats på ett för obehöriga åtkomligt sätt, även om stöd 
för behandling av personuppgifter finns. Kan få allvarliga konsekvenser till följd av att personupp-
gifter röjs. 

Kommentar 

Datum för kontroll:2022-01-04. 

Resultat 

Stickprov har genomförts på tio olika månadsrapporter i Stratsys. Inga personuppgifter förekommer 
i dessa. Stickprov har genomförts på 20 dokument som ej sekretess- eller gdpr- markerats i lex. 
Sökning gjordes på dokument upprättade under mars respektive oktober, tio dokument i vardera 
månad kontrollerades. Inga personuppgifter förvaras så att obehöriga kommer åt dem. 
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Kontrollområde: Aktuella vårdplaner 

Kontrollmoment: Kontroll att inga vårdplaner är äldre än ett år 

Riskvärdering 

9. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2021-11-22. 

Resultat 

Journalgranskning har genomförts av legitimerad sjuksköterska och rehabpersonal. Totalt har 157 
planer granskats, av dessa bedöms 119 som aktuella. För att anses som aktuell skall de vara upp-
följda och uppdaterade under det senaste året.
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Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning sker i rätt tid och i  
enlighet med delegationsordningen. I 3 av 13 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid 
det vill säga, inte "skyndsamt".  
 
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 miljöärenden (varav 15 
avloppsärenden) och 15 byggärenden. Samtliga ärenden är debiterade och debiterade 
enligt antagen taxa.  
 
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel. Här 
granskas samtliga överklagade ärenden där dom kommit från överinstans under året. I 
ett fall har överprövande myndighet bedömt att formfel föreligger.  
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 

och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 

arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 

verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 

säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 

det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 

risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 

viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 

Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 

• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 

• Värdering av risk och väsentlighet 

• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 

• Framtagande av kontrollmetoder 

• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 

• Genomförande av kontrollmoment 

• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 

• Uppföljning av åtgärder 

• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 

• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 

kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 

internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 

i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 

konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 

samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 

ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1–3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4–8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9–12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13–16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Ekonomisk uppföljning 

Kontrollmoment: Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt 

taxa 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 25 jan. 

Resultat: Samtliga kontrollerade ärenden korrekt debiterade. (45 ärenden) 

  

Kontrollområde: Rättssäkerhet 

Kontrollmoment: Kontroll av att beslut inte innehåller formfel. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Risken är möjlig och väsentligheten allvarlig. 

Kommentar 

Datum för kontroll:24 jan 2022 

Resultat: Av samtliga nio beslut som överprövats av högre instans innehåller ett beslut formella fel 

(HAL.2021.1759), beslutet uppfyller inte förvaltningslagens krav på tydlighet. 

  

 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång av resultatet av interkontrollen med samtliga medarbetare. 2022-01-25 2022-02-28 

Kontrollområde: Rättidsprövning 

Kontrollmoment: Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid. 

Riskvärdering 

9 
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Riskkommentar 

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 25 januari 2022 

Resultat: Under 2021 har 13 överklaganden inkommit. Ett byggärende har ej blivit rättidsprövat. Av 

övriga 12 ärenden har 10 rättidsprövats inom en vecka, i medeltal efter 6 dagar, medianvärdet ligger 

dock på en dag. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång av resultatet av internkontrollen med samtliga medarbetare 2022-01-25 2022-02-28 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

      Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-23 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna 

Samrådsyttrande avfallsplan 2023-2032 

Kommunstyrelsens ordförande, beslutar på kommunstyrelsens vägnar, att anta bygg- och 
miljönämndens yttrande som sitt eget och översänder till Sörmland Vatten och Avfall AB. 
(KS Del/2022 §21) 

Dnr KS/2021:403-452 

Hemvärnet 

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 16) 

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 31) 

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 34) 

Dnr KS/2022:3-9.3.4 

Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut gällande förmögenhetsbrottsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. (KS 
Del/2022 § 21) 

Tilldelningsbeslut gällande ansvarsförsäkring (LOU/LUF), fartygsförsäkring samt 
kommunförsäkring. (KS Del/2022 § 22) 

Dnr KS/2022:63-2.6.4 
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Datum 

2022-02-25 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2021-11-23 - § 134/21 - Aktivitetsplan 2022 inom kulturplan Sörmland 2019-2022. 

Hnr 2021:2901 

Nyköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-02-08, § 6 – Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård. 

Hnr 2022:311 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-02-15, § 6/22 – Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet. 

Hnr 2022:433 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022 02 15, § 11/22 – Distansdeltagande vid gemensamma nämnders sammanträden – 
förlängd tidsperiod. 

Hnr 2022:434 

Bygg- och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2022-03-09, § 21 
– Detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten 3:1. 

Hnr 2022:534 

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Gemensamma 
patientnämnden 2022-02-17 har anslagits på Regionen Sörmlands hemsida. 

Kommunstyrelsens medel till förfogande 

Idrott för Alla Katrineholm har översänt en redovisning över beviljat bidrag till Summer 
Camp 2021. 

Dnr KS/2021:178-045 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-25 

Vår beteckning 

  -   

 

Kulturföreningen DUD har översänt en redovisning över beviljat bidrag till pjäsen Innan det 
är försent. 

Dnr KS/2021:196-045 

Västra Sörmlands konstförening har översänt en redovisning av beviljat bidrag till inköp av 
konst till Vintersalongen 2021. 

Dnr KS/2021:198-045 

Övrigt 

Katrineholms kommun har svarat på Boverkets Bostadsmarknadsenkät. 

Dnr KS/2022:360-249 

Region Sörmland har översänt Målbild - Tillsammans för barnens bästa i Sörmland 2021-
2023. 

Hnr 2022:617 
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