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Förbundsordning för Västra Sörmlands
Räddningstjänst

FÖRBUNDSORDNING
FÖR VÄSTRA SÖRMLANDS
RÄDDNINGSTJÄNST
Förbundsordningen gäller fr.o.m. 2009-07-01 tills ny förbundsordning fastställs
och ersätter samtidigt tidigare antagen förbundsordning.
Förbundsordningen har antagits av räddningstjänstförbundets
förbundsdirektion 2009-02-25 och fastställts av kommunfullmäktige i Vingåkers
kommun 2009-06-08 och av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun 200905-18.

1 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Katrineholms och Vingåkers kommuner
(förbundsmedlemmar).
2 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Västra Sörmlands Räddningstjänst, nedan kallat
förbundet. Förbundet har sitt säte i Katrineholm.
3 § Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.
4 § Ändamål mm
Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam
organisation för att utföra räddningstjänstverksamhet.
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 skadehjälpande insatser.
Förbundet kan också, mot särskild ersättning och/eller avtal, åta sig andra
frivilliga uppgifter som har anknytning till räddningstjänstverksamhet. Exempel
på sådana uppgifter är akuta sjukvårdsinsatser, organtransporter,
restvärdesräddning, sanering, larmförmedling, teknisk service och utbildning.
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Förbundet ska fastställa ett handlingsprogram för sin verksamhet.
5 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande och verkställande organ. Ytterligare organ som direktionen finner
nödvändiga får tillsättas.
För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de
lagar och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna
förbundsordning, bilagda reglemente för direktionen, bilagda reglemente för
revisorerna samt Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet.
6 § Förbundsdirektionens sammansättning
Direktionen, som också utgör sådan nämnd som sägs i 3 kap 11 § Lag om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778), ska bestå av nio ledamöter och nio personliga
ersättare. Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare.
Vingåkers kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare. Ledamöter och
ersättare ska utses bland ledamöter och ersättare i respektive kommuns
fullmäktige.
Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en
ordförande och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och
vice ordföranden med följande villkor: Ordföranden ska vara en
direktionsledamot från Vingåkers kommun. Vice ordföranden ska vara en
direktionsledamot från Katrineholms kommun.
7 § Närvarorätt
Direktionen får bestämma att förtroendevald från förbundsmedlemmarna, som
inte är ledamot eller ersättare, har rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten. Förbundsmedlemmarnas kommunalråd och
minoritetsföreträdare/oppositionsråd har närvaro- och yttranderätt vid
direktionens sammanträden. Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning
mot enskild.
Räddningschef och ekonom har närvaro- och yttranderätt vid direktionens
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Övrig personal har efter kallelse närvaro- och yttranderätt vid behandling av
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
I enlighet med 7 kap 9 § Kommunallagen så äger personalföreträdare rätt att
närvara vid beredning av ärenden som rör förhållande mellan förbundet som
arbetsgivare och dess anställda.
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8 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse
 Ledamot i direktionen
 Räddningschefen samt
 Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
9 § Arvoden och ersättningar
Arvode och ersättningar till direktionens ledamöter och ersättare ska utgå enligt
Vingåkers kommuns Bestämmelser om ekonomisk ersättning för
förtroendevalda.
Följande årsarvoden ska utgå inom förbundet (% av riksdagsledamöternas
årsarvode):
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot i AU

13 %
8%
5%

Respektive medlemskommun svarar för ersättning till revisorerna som en del i
kommunrevisionsuppdraget.
10 § Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll och andra kungörelser, liksom
kungörelse om budgetsammanträde ska ske på Katrineholms kommuns och
Vingåkers kommuns anslagstavlor.
11 § Budgetprocess
Förbundet och medlemskommunerna ska sammanträda för att diskutera
inriktning för budgetarbetet. Medlemmarna ska före april månads utgång ha
enats om, och angivit, budgetram.
När budgeten fastställts beslutar direktionen om sin detaljbudget enligt
grunderna i 16 §.
12 § Allmänhetens frågestund
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden
med förbundsdirektionen:



när direktionen behandlar årsredovisningen
när direktionen behandlar budgeten

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet
av det sammanträde då budgeten ska fastställas. Platsen där förslaget finns
tillgängligt ska anges i kungörelsen (8 kap 10 § kommunallagen).
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Allmänhetens frågestund hålls innan direktionen behandlar det ärende där frågor
från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning
inte förekomma.
Direktionen ansvarar för att årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten
på Katrineholms stadshus och Vingåkers kommunkontor från och med den dag
då den inkommit. Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems
anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig.
13 § Styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Kommunerna ska inom ett år efter varje mandatperiod fastställa Uppdrag till
VSR angående räddningstjänstverksamhet.
Direktionen ska rapportera till medlemskommunerna på det sätt som anges i
Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet.
Därutöver ska förbundet informera medlemmarna kring frågor av principiell
beskaffenhet eller större vikt. Innan förbundsdirektionen fattar beslut om investeringar utöver budget, ska samråd ske med förbundsmedlemmarna.
14 § Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser
Förbundet får uppta lån från annan än medlemskommunerna till högst ett
sammanlagt belopp av 15 miljoner kronor eller det belopp som
medlemskommunerna lämnar sitt medgivande till.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser och inte heller
förvärva fastigheter utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
15 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till förbundets
verksamhet.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första
stycket tillämpas.
16 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat
sätt, finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Bidragen ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna där kostnadsfördelningen
av det totala bidraget baseras på befolkningsmängd i respektive kommun den 1
november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från
befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Samma
fördelning ska ske för borgensåtagande eller andra förbindelser för
förbundsmedlemmarna.
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Om en förbundsmedlem önskar att verksamheten i något avseende ska utformas
eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma
risk- eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild
avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttages av medlemmen.
17 § Övre gräns för räddningstjänstkostnader
För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnader
för räddningsinsats, får förbundet ersättning av respektive kommun för den del
av räddningskostnaderna som överstiger 2 basbelopp för varje tillfälle.
Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt som framgår av för vad tid
gällande allmänna råd i serien ”Meddelande från Räddningsverket”.
18 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal
med medlem överlåta sitt ansvar enligt lagen såvitt avser den beredande och
verkställande funktionen och att vara arkivdepå. Om förbundet upplöses ska
dessa arkivhandlingar överlämnas till Katrineholms kommuns arkivmyndighet.
19 § Revision
Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar utser bland
kommunrevisorerna vardera två revisorer för samma mandatperiod som
ledamöter och ersättare i direktionen.
Revisionen sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen
och revisionsreglemente enligt bilaga till förbundsordningen.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, överlämnas till respektive
kommunfullmäktige senast under februari månad, som var och en beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
20 § Ändringar av förbundsordningen och reglementen
Ändringar och tillägg i förbundsordningen fastställs av respektive
förbundsmedlems fullmäktigeförsamling. Direktionen får väcka fråga om
ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.
21 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan behandlas
av direktionen, som därefter kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet.
Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av respektive kommuns
kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut har
fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av samtliga medlemmar.
22 § Utträde och likvidation
Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap, ska förbundet träda i
likvidation och upplösas tre år efter uppsägningen.
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Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
I § 16 angivna fördelningsgrunder ska tillämpas vid skifte av förbundets
behållna tillgångar vid upplösning av förbundet. När förbundet har trätt i
likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller annat lämpligt
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas
direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och
vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
23 § Tvister
Uppstår tvist mellan förbundet och förbundsmedlem ska tvisten lösas genom
allmän domstol.
_________________

FÖRBUNDSORDNING. BILAGA 1.
UPPDRAG
FÖR VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST

Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret

Samordning

Samordning

Lagrum

Kommentar

1 kap 6 §

VSR har ansvaret för att samordna statliga och kommunala
myndigheters verksamhet i
fråga om räddningstjänst och
skydd mot bränder.

3 kap 1 §

Kommunerna har ansvaret för
att samordna skyddet mot
olyckor. Syftet är att skapa en
samsyn mellan olika statliga,
kommunala och privata aktörer
inom t ex trafiksäkerhet, planoch byggsektorn, miljöförvaltningen, folkhälsoverksamheten,
kommunskydd, räddningstjänstverksamhet och skydd mot
extraordinära händelser.

LEH 2 kap 7 §

VSR ska delta i arbetsgrupper/
råd som verkar inom de olyckstyper där VSR har erfarenheter
från räddningsinsatser. Exempel
på sådana olyckor är trafikolyckor, miljöolyckor, drunkning,
naturolyckor och suicid.
VSR tillhandahåller kompetens
inom området.
Tillsyn

3 kap 1 §

VSR ansvarar för tillsyn av
enskildas ansvarstagande.

Information

1 kap 7 §

VSR ansvarar för att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser
som finns samt upplyser om
varning och information vid
allvarliga olyckor.

1

Underlätta för den
enskilde

3 kap 2 §

2

Underlätta för den
enskilde

I begreppet underlätta ingår
information och rådgivning till
den enskilde samt i mån av
resurser utbildning.
VSR underlättar för den
enskilde att ta sitt ansvar– utan
att inkräkta på annan myndighets ansvar inom alla typer av
olyckor som omfattas av
begreppet räddningstjänst.

Rengöring och
brandskyddskontroll

3 kap 4 §

VSR svarar beslut i fråga om
sotningstaxor, utförandeavtal
och därtill hörande frågor. VSR
svarar för att medge dispens för
egen sotning. VSR ansvarar för
tillsyn av sotningsverksamheten.

Räddningstjänst

3 kap 7 §

VSR svarar för att genomföra
effektiva räddningsinsatser som
påbörjas inom godtagbar tid,
vilket beslutas vid antagande av
handlingsprogram för räddningstjänst.

Räddningstjänst

3

VSR ska genomföra räddningsinsatser så att det skapas ett
mervärde för de drabbade.

Skadeavhjälpande
4
insatser

VSR ska utföra insatser mot
andra olyckor än de som faller
under begreppet räddningstjänst
under förutsättning att VSR kan
åstadkomma ett mervärde för
den drabbade.

Olycksförloppsutredning

3 kap 10 §

VSR ansvarar för att alla olyckor
som föranlett räddningsinsats
utreds m.a.p. orsak, förlopp och
insats.

Alarmering

6 kap 10 §

VSR ansvarar för att det finns
anordningar för alarmering av
räddningstjänsten, vilket sker
via SOS AB.

Den enskildes förebyggande skyldigheter enligt denna lag begränsas till området brand. Detta uppdrag är således
också begränsat till området brand.
2 Även om uppgiften ligger utanför lagstiftningens ram kan kommunerna välja att addera det som en uppgift om det
gagnar tryggheten. Detta är ett sätt att effektivisera kommunens samlade trygghetsskapande arbete.
3 Förutom vid själva räddningsinsatsen kan VSR stödja drabbade efter en olycka genom efterföljande arbete. Detta
stöd ligger utanför lagstiftningens krav men är ett uttryck för kommunernas ambition.
4 Denna uppgift är bredare än de lagstadgade kraven på kommunerna. VSR ska utföra insatser mot andra olyckor än
de som faller under begreppet räddningstjänst. Avsikten med denna uppgift är att öka tryggheten i kommunerna..
1

Räddningstjänst
höjd beredskap

Kommunernas
förebyggande
åtgärder i egenskap av enskild

8 kap 2 §

VSR ansvarar för tillkommande
uppgifter som ankommer på
kommunerna under höjd beredskap.

2 kap 1,2,3 §

Kommunerna har ett egenansvar för sitt eget brandskydd i
likhet med alla andra företag
och individer. VSR ska tillhandahålla all brandskyddsutbildning åt kommunerna efter beställning från respektive kommun. Ersättning för utbildning
ingår inte i kommunbidraget.
VSR kan även tillhandahålla
övrig olycksförebyggande
utbildningar efter beställning

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Uppdrag
Lagrum

Kommentar

Tillstånd

17-19 §§

VSR ansvarar för tillståndsprövning gällande hantering och
överföring av explosiva varor
och hantering av brandfarliga
varor.

Återkallande av
tillstånd

20 §

VSR ansvarar för återkallande
av tillstånd i förekommande fall.

Tillsyn

21 §

VSR ansvarar för utövande av
tillsyn över efterlevnaden av
givna tillstånd.

Beslut om föreläggande och förbud

25 §

VSR ansvarar för att meddela
förelägganden och förbud i förekommande fall.

Fastställande av
avgifter

27 §

VSR ansvarar för att fatta beslut
om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning m.m.
enligt aktuell lag.

VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Uppgift
VSR:s ansvar

Lagrum

Kommentar

Tillsyn

15 §

Länsstyrelsen svarar för tillsynen. VSR ska biträda.

Information till
allmänheten
(högre kravnivå)

14 §

VSR biträder kommunerna i
arbetet med att informera
personer som löper risk att
påverkas av en allvarlig kemikalieolycka.

FSO 6 §

VSR ansvarar för att upprätta en
plan för räddningsinsatser enligt
förordning om skydd mot
olyckor.

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret

Kommunens plan
för räddningsinsatser (högre
kravnivå)

Lag (2006:544) om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret
Analys och planering

Lagrum

2 kap 1 §

Kommentar

Kommunen har det direkta
ansvaret för dessa frågor.
VSR tillhandahåller kompetens
inom området.

Krisledningsnämndens verksamhet

2 kap 2-6 §§

Räddningschef eller den som
räddningschefen utser har mandat att sammankalla krisledningsgrupp och ingår i kommunernas krisledningsorganisation.

Delta i arbetsgrupper

2 kap 7 §

Kommunen har ett geografiskt
områdesansvar för att olika
aktörer samverkar planeringsoch förberedelsearbetet samt att
aktörernas olika åtgärder och
information samordnas. VSR
deltar i detta förberedelsearbete.

Utbildning, övning

Kommunen har det direkta
ansvaret. VSR kan biträda vid
utbildning och övning.

Rekrytering, utbildning och övning

VSR ansvarar för att egen
personal utbildas och övas. VSR
ansvarar även för rekrytering
och övning av annan personal
för räddningstjänst under höjd
beredskap.
Rapportering

Kommunen har det direkta
ansvaret. VSR kan biträda.

Höjd beredskap

Kommunen ansvarar för att förvara, vårda, underhålla, och
redovisa den skyddsutrustning
för allmänheten och den räddningstjänstmateriel för krig som
ställs till kommunens disposition
av staten. Materielen är
avskrivna 2014 och tillfaller då
kommunerna som överlämnar
materiel till VSR.
Kommunerna ska vidare underhålla och provade de aggregat
för utomhusalarmering, som
behövs för höjd beredskap. VSR
utför arbetet genom avtal.

Plan – och bygglag (2010:900)
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret
Biträda kommunens planprocess
Biträda kommunens byggprocess

Lagrum

Kommentar

VSR utgör remissinstans i planfrågor.
VSR biträder kommunen i byggprocessen, vilket inkluderar till
exempel byggsamråd, granskning av brandskyddsdokumentation och säkerhetsbesiktning.

Biträda kommunens bygg5
process

VSR ska aktivt delta i samhällsplaneringen genom att följa
samhällsutvecklingen och föreslå lösningar, peka på behov
och brister som behöver hanteras samt delta i arbetsgrupper.

VA-lagen
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret

Lagrum

Biträda kommunen vid dimensionering av antal
brandposter

Kommentar

Kommunen svarar var och en
för att erforderligt antal väl fungerande brandposter finns.
Kommunerna var och en tillhandahåller aktuella kartor som
utvisar brandposternas läge.

Förvaltningslagen 1986:223
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan myndighet som bär
ansvaret
Vid förfrågan
biträda andra
myndigheter

Lagrum

Kommentar

6§

VSR utgör remissinstans i tillståndsärenden m.a.p. till exempel offentlig tillställning (ordningslag), LSS-verksamhet (lag
om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och alkoholservering (alkohollag). VSR
bistår även Polismyndigheten
med sakkunnighetsutlåtanden.

En viktig komponent i det olycksförebyggande arbetet är riskhantering i samhällsplaneringen. VSR ska upptäcka
risker i samhällsplaneringen och finna åtgärder för att minska dessa. VSR ska utgöra remissinstans till ansvarig
nämnd. VSR har inte någon slags veto, men ska å andra sidan inte heller avstå från att peka på samhällsplanering som
innebär förhöjda risker.
5

Mål
Effektmål
Effektmålen beskriver de effekter i samhället som kommunerna förväntar sig av VSR. Målen
beskriver vilka resultat VSR ska åstadkomma och utgör en komplettering till tabellen ovan
som beskriver VSR:s uppgifter.

Mål

Beskrivning/Förklaring

1

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats
ska minska över tid.

Med hänsyn till lagstiftningens nationella mål och kommunernas uppdrag
till VSR är detta det yttersta och
logiska resultatet.

2

Kunskapen och förmågan hos allmänheten
om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor som kan föranleda
räddningsinsats ska kontinuerligt öka.

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.

För andra olyckor (som inte leder till
räddningsinsats) ska kommunerna
beskriva sina aktiviteter och mål i
respektive kommuns handlingsprogram.

3

Räddningstjänstens första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor 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.

4

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

Ekonomiska mål
En sund ekonomi präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans. Det är dessutom VSR:s uppgift att hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar.

5

VSR ska ha ett positivt årligt resultat

Målet handlar om vilken balans förbundet har över sina intäkter och
kostnader under året (resultatperspektivet)

6

VSR ska ha god budgetföljsamhet så att
avvikelsen budget utfall är högst 2 %

Målet handlar om vilken kontroll
förbundet har över den ekonomiska
utvecklingen (kontrollperspektivet)

7

VSR ska ha god prognossäkerhet så att
avvikelse prognos utfall är högst 1 %

Målet handlar om vilken kontroll
förbundet har över den ekonomiska
utvecklingen (kontrollperspektivet)

8

VSR ska ha god betalberedskap vilket motsvarar minst en månads betalningar

Målet handlar om att VSR på kort
sikt ej ska behöva vidta drastiska
åtgärder för att möta ekonomiska
problem (riskperspektivet)

Rapportering
Rapporteringen till kommunerna ska ligga i linje med detta uppdrags innehåll och struktur.
Budget och ekonomisk redovisning ska vara på en sammanfattande nivå. VSR ska åtskilja
rapporteringen till direktionen från rapporteringen till kommunerna på ett sätt som ligger i linje
med respektives ansvar.

Medgivanden
För att utnyttja en organisations fulla energi kan det vara värdefullt att lossa på bromsar eller
det som kan uppfattas som bromsar. Här följer medgivanden som bör vara värdefulla för
VSR:s effektivitet.

VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så
medger

När VSR gör en räddningsinsats
minskar av naturliga skäl beredskapen för en andra samtidig insats.
Detta kan hanteras genom att kalla
in RIB-styrkor. Uppstår ytterligare
en samtidig olycka minskar beredskapen för en tredje insats och så
vidare. VSR får sänka beredskapen
i relation till mål nr 3 med hänsyn till
sannolikhet för ett andra larm eller
andra viktiga omständigheter

VSR ska utveckla samverkan med andra kommuner i
syfte att öka effektivitet och kvalitet.

Syftet är att genom någon form av
samverkan öka effektivitet. Samverkan kan röra samordning inom ett
visst ansvarsområde eller total
samverkan inom visst geografiskt
område. Samverkan ska inte medföra utvidgning av uppdraget.

