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PROTOKOLL     
Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  
 

Mötesdatum:  Den 12 mars 2021 
Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 10.30 

Plats:   Digitalt möte 
Justeringsdatum:   Den 30 mars 2021 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 

Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 
”Anslagstavla” den 31 mars 2021. 

 

Beslutande    Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande  

Björn Gudmundsson (S) Malmö 
Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö 

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö 

Tony Rahm (M) Malmö 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  

Fanny Johansson (S) Lund Ulf Nymark (MP) Lund 

Mats Lithner (L) Burlöv  
Anders Lindvall (M) Kävlinge  

Tony Hansson (S) Eslöv 
 

Ersättare   Harris Cheema (S) Malmö 

Birgit Hansson (S) Malmö 

Sven Erik Rasmusson (S) Malmö 

Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö 
Andreas Önnerfors (C) Malmö 

Christoffer Karlsson (L) Lund 

Leif Westin (M) Burlöv 

Jörgen Andersson (M) Eslöv 
Gert Malmros (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare  Thomas Nilsson (Ledarna)  
Gustaf Sandell (Sveriges Ingenjörer)  

Jonas Härle (Kommunal) 

 
Övriga närvarande  Martin Gertsson, förbundsdirektör  

   Annie Borgström, nämndsekreterare 

   Anders Brodin, ekonomichef 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

Louise Bengtsson, enhetschef enheten för 

samhällssäkerhet & stab 

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf 

räddningschef 
Lynn Ranåker, analysstrateg (§§ 17-21)  

 

 
Underskrifter: Ordförande  ___________________________

  

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 
  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Louise Rehn Winsborg (Mar 30, 2021 15:13 GMT+2)
Louise Rehn Winsborg

Susanne Jönsson (Mar 30, 2021 16:11 GMT+2)
Susanne Jönsson
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 10  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 11  Upprop 

Efter att samtliga kallade ropats upp konstateras närvaro enligt ovan.  
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§ 12  Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 13  Val av justerare och tid för justering av protokoll 

Louise Rehn-Winsborg utses, att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

Det beslutas att justering ska ske den 30 mars 2021 kl. 12.00, justering sker digitalt.  
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 14  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad 

som planeras framöver. 

 

En utvärdering av den genomförda omorganisationen är klar och presenteras i korthet. 
 

En ny överenskommelse mellan de skånska räddningstjänsterna är ute för 

undertecknande hos skånes räddningschefer. Överenskommelsen innebär i korthet att 
räddningscheferna i Skåne är överens om att ha återkommande chefsmöten och att 

närmsta brandbil ska larmas oavsett vilken kommun som larmar. Nu kan förbundet gå 

vidare i frågan om avtal om specialresurser mellan räddningstjänsterna. RSNV samarbetet 

är givande. 

 

Medlemsforum hölls den 9/3. Inget besked gavs om medlemsavgift inför 2022. Ett nytt 

medlemsforum ska hållas i maj. Lunds kommun samordnar arbetet. Lunds kommun har 
även tagit på sig att samordna välkomnandet av en eventuell ny förbundsmedlem. Frågan 

har aktualiserats av att Svedala kommun visat intresse för att ingå i förbundet och utrett 

frågan. Frågan är utredd på tjänstemannanivå men inte avgjord politiskt, den ska först 
behandlas i Svedala kommunstyrelse. 

 

Medarbetardagar och julfest planeras för 2021. Den 19 och 26 november är preliminära 
datum.  

 

Covid-19 – Inom Rsyd hanteras den smittspridning som sker genom restriktioner som 

inskränker verksamheten. Parallellt planeras för en återgång till normal verksamhet när så 
är möjligt. Nästan all operativ personal har fått sin första vaccinationsspruta. 

Vaccinationsvilligheten är hög.  

 
 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 15  Arbetsordning för direktionen 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om att arbetsutskottet uppmärksammat behovet av en tydligare 

instruktion för direktionens sammanträden. Den instruktion som återfinns i 

förbundsordningen är kortfattad och kan kompletteras för att tydliggöra vilka regler som 

gäller och därmed  underlätta för ordföranden och övriga ledamöter vid sammanträdena.  
 

Arbetsutskottet har vid sammanträdet den 26 februari 2021 uppdragit åt 

nämndsekreteraren att påbörja arbetet med en arbetsordning. Denna ska beredas vid ett 

extra arbetsutskottssammanträde den 30 april 2021och sedan läggas fram för direktionen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, beslut AU 2021-02-26, § 9 beslut om arbetsordning. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen samt  

 

att  hanteringen ska ske i enlighet med arbetsutskottets beslut av den 26 februari 
2021 med tillägget att direktionen ska ges möjlighet att inkomma med 

synpunkter på arbetsordningens innehåll innan arbetsutskottets sammanträde 

den 23 april 2021 samt att  
 

att arbetsordningen ska  läggas fram för beslut i direktionen efter att den beretts i 

arbetsutskottet. 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 16  Information om upplåning via Malmö stad 

Ärendebeskrivning 

Anders Brodin, ekonomichef föredrar ärendet. Direktionen beslutade 2020-03-31 om att 

lånefinansiera framtida investeringar företrädesvis via medlemskommunerna samt 

ansöka om en låneram på 170 mnkr. Efter vidare beredning tillsammans med Malmö stad 

skickade förbundet in en ansökan till Malmö stad 2020-06-12 om en låneram på 170 mnkr. 
Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2021-02-04 § 39 att bifalla ansökan om 

låneram på 170 mnkr. I de vidare tjänstemannakontakterna med Finansavdelningen/ 

Internbanken Malmö stad framkommer att Malmö önskar en enkel lånehantering med få 
lån samt att dessa har viss volym, lägst 10 mnkr. Som komplement till lån har förbundet 

också diskuterat en ”checkkredit” för att utjämna ”korta likviditetstapp”. 

 

I de samtal förbundet för nu är vi inriktade på ett första lån på 12 mnkr för att finansiera 

delar av de investeringar förbundet hittills gjort 2020-2021 i fordon och 

räddningsutrustning samt en del i närtid kommande nya investeringar. Till detta kommer 

upplägg av viss checkkredit där beloppet inte är klart. 
 

Nästa upplåning därefter beräknas behöva ske under andra halvåret för att finansiera det 

nya andningsskyddet som i närtid går till upphandling. Den praktiska hanteringen föreslås 
ske av ekonomichefen och förbundsdirektören med rapport till AU på nästkommande 

sammanträde. Direktionen informeras i samband med delårsrapporteringen.  

Beslutsunderlag 

PM med diarienummer 2400-2020-000724-003. 

Direktionen beslutar 

att att godkänna den lämnade informationen 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 17  Beslut om remissvar till MSB  

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Förändringarna i lagen innebär bland annat att kraven på kommunernas 

handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Kommunernas handlingsprogram 

ska bli tydligare, mer konkreta, hålla högre kvalitet och vara jämförbara. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har bemyndigande att utfärda föreskrifter om 

kommunernas handlingsprogram om innehåll och struktur. Föreskrifterna är nu ute på 

remiss och Räddningstjänsten Syd avser att svara på remissen. Remissvar ska vara MSB 
tillhanda senast den 15 april 2021.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 26 februari 2021 att föreslå för direktionen att ställa sig 

bakom det som redovisats om remissvaret samt att ge arbetsutskottet mandat att slutligt 

godkänna det remissvar som ska lämnas till MSB.  

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 1490-2021-000362 och protokollsutdrag beslut AU 2021-02-26, § 

8 beslut om remissvar. 

Beslutsgång 

Ulf Nymark, (MP) Lund, yrkar bifall till liggande förslag.  

Direktionen beslutar 

 

att ställa sig bakom det som redovisats om remissvaret vid dagens sammanträde 
samt 

 

att  ge arbetsutskottet mandat att slutligt godkänna det remissvar som ska lämnas 

till MSB efter det att direktionen fått ta del av det slutliga remissvaret. 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 18  Beslut om Internkontrollplan 2021 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottssammanträdet den 26 februari 2021 beslutade arbetsutskottet att 

föreslå följande områden för direktionen som internkontrollområden för 2021;  

”1. Risk för bristande måluppfyllnad vid avsaknad av besked om långsiktig finansiering” 

och ”5. Risk att tillräcklig miljöhänsyn inte tas”.  
 

Direktionen för Räddningstjänsten Syd fattar slutligt beslut vilka områden som ska vara 

föremål för internkontroll genom att fastställa en internkontrollplan för innevarande 
verksamhetsår. Resultatet av internkontrollen presenteras för direktionen i en 

internkontrollrapport vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 2600-2021-000313, ”Riskinventering inför beslut om 

internkontrollplan 2021” med diarienummer 2600-2021-000313 och protokollsutdrag § 10, 

beslut om Internkontroll, AU 2021-02-26. 

Yrkanden 

Rickard Åhman-Persson framför ett tilläggsyrkande  

 

att direktionen utöver föreslagna områden beslutar att området "3. Risk att 
arbetsmiljö påverkas negativt av pågående pandemi" granskas i 

internkontrollplan 2021. 

Direktionen beslutar 

att ställa sig bakom liggande förslag till internkontrollsområden för 2021;  

”1. Risk för bristande måluppfyllnad vid avsaknad av besked om långsiktig 

finansiering” och ”5. Risk att tillräcklig miljöhänsyn inte tas” samt 

               s.1/2 
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

 

 

 

 
att ställa sig bakom Rickard Åhman Perssons tilläggsyrkande att området "3. Risk 

att arbetsmiljö påverkas negativt av pågående pandemi" granskas i 

internkontrollplan 2021. 
 

att direktionen ska tillställas fastställda internkontrollplanen  
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Ordförandes signatur:  Justerandes sign:  Sekrerares sign:               Utdragsbestyrkande:

  

§ 19  Beslut om årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning 

Lynn Ranåker, analysstrateg och Anders Brodin, ekonomichef, föredrar ärendet.  

 

I liggande förslag till årsredovisning för Räddningstjänsten Syd redogörs för förbundets 
verksamhet, ekonomiska resultat och ställning för 2020. Det ekonomiska resultatet för 2020 

blev ett underskott på 4 862 tkr med ett motsvarande negativt balanskravsresultat på 4 955 

tkr. Ekonomiska mål i övrigt är i stort uppfyllda och ekonomisk buffert finns för delfinansiering 

av framtida investeringar.  

 
Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte 

granskningsrapport kommer att upprättas. Revisionssammanträde kommer att hållas den 12 
mars 2021 efter direktionens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Missiv och förslag till årsredovisning med diarienummer 2400-2021-000277. 

Direktionen beslutar 

att  fastställa årsredovisning för 2020 enligt framlagt förslag med beaktande av att 
synnerliga skäl föreligger i enlighet med kommunallagens 11 kap 13§ varvid 

det negativa balanskravsresultatet inte ska regleras, 

 
att beslutet ska justeras omgående samt 

 

att årsredovisningen ska översändas till medlemskommunerna. 
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§ 20  Godkänna beslut fattade i delegation 

Ärendebeskrivning 

Direktionen har att godkänna beslut fattade av delegerade tjänstemän inom förbundet 

sedan det senaste direktionssammanträdet. 

Beslutsunderlag 

En sammanställning av de beslut som fattats i delegation sedan det senaste 

direktionssammanträdet har skickats ut till direktionen inför dagens sammanträde. 

Direktionen beslutar 

att godkänna framlagda beslut fattade i delegation samt  
 

att besluten fortsättningsvis ska innehålla en kort beskrivning av beslutet. 
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§ 21  Sammanträdet avslutas  

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sändlista: 
Direktionen för Räddningstjänsten Syd   

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd  

Personalrepresentanter Räddningstjänsten Syd   

Medlemskommunernas styrelser  
Revisorerna    

Revisorernas sakkunniga biträde (EY)  
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