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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum:  Den 15 oktober 2021 

Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 11.00 

Plats:   Sessionssalen, Brandstationen i Lund, 

Glimmervägen 12 A, Lund   

Justeringsdatum:   Den 22 oktober 2021 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 

Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 

”Anslagstavla” 22 oktober 2022. 

 

Beslutande    Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande  

Björn Gudmundsson (S) Malmö 

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö 

Tony Rahm (M) Malmö Andreas Önnerfors (C) 

Malmö 

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  

Fanny Johansson (S) Lund 

Mats Lithner (L) Burlöv vakant 

Johan Ericsson (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 
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Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

Ulf Nymark (MP) Lund 

Christoffer Karlsson (L) Lund 

Leif Westin (M) Burlöv 

Jörgen Andersson (M) Eslöv 

Gert Malmros (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare  Gustaf Sandell (Sveriges Ingenjörer)  

 

Övriga närvarande  Martin Gertsson, förbundsdirektör  

   Annie Borgström, nämndsekreterare 

   Anders Brodin, ekonomichef 

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf 

räddningschef 

Joakim Goldman, distriktschef Centrum & Burlöv 

Elin Axelsson, analysstrateg  

 

 

Underskrifter: Ordförande  ___________________________
     

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Susanne Jönsson (Oct 22, 2021 12:40 GMT+2)
Susanne Jönsson

Louise Rehn Winsborg (Oct 22, 2021 12:49 GMT+2)
Louise Rehn Winsborg
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§ 36  Sammanträdets öppnande 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 
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§ 37  Upprop 

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

Utsänd dagordning fastställs med den justeringen att p. 11 stryks då den förekommer två 

gånger.  
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§ 39  Val av justerare och tid för justering av protokoll 

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

Det beslutas att justering ska digitalt kl. 11:00 den 22 oktober 2021  . 
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§ 40  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad 

som planeras framöver. 

Kostnadstäckning specialresurser - Arbetet med att avtala med fler räddningstjänster om 

specialresurser går vidare. Särskilda avgifter planeras att läggas fram för beslut i 

december.  

Organisationsjustering - En distriktschefstjänst mindre från november. 

HP - Nuvarande beslutades augusti 2020, utformades för att vara i linje med ny 
lagstiftning. Föreskrifterna som nu beslutats var betydligt mer detaljerade än vi förväntat 

oss vilket vi nu får anpassa oss utifrån. Det är fråga om en revidering av nu gällande HP, 

inte ett omarbetat HP. Eftersom det är en revidering och inte ett helt nytt HP avser vi inte 
samråda. Vi avser att revidera framkomsttidsmålet så att det blir begripligare, mer 

rättvisande och i linje med nya föreskrifter. Det reviderade handlingsprogrammet planeras 

komma för direktionsbeslut i december.  

Svedala kommun överväger huruvida de ska söka medlemskap i Rsyd. Svedala utreder 

frågan.  

Malmö internationella forum – vi har haft en ökad beredskap och anpassat oss efter de 

framkomlighetsproblem som uppstått. Vi bedömer att vi haft goda förutsättningar men vi 

har inte behövt utnyttja beredskapen.  

Medarbetardagar slutet av november. Inbjudan har gått ut till samtliga i direktionen.  

 

 

Direktionen godkänner den lämnade informationen.    
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§ 41  Provtagning på tidigare brandstation 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar.  

Miljöförvaltningar förelägger verksamhetsutövare och fastighetsägare att provta och 

sanera på fastigheter där det kan misstänkas att det finns föroreningar i marken, till 

exempel brandstationer. 

Rsyd kan komma att föreläggas att ta prover och på de fastigheter som vi bedrivit 

verksamhet på.   

Efter beslut i AU kommer frågan att samrådas i medlemsforum. 

 

 

Direktionen godkänner den lämnade informationen  
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§ 42  Beslut om övertagande av fordon Malmö leasing 

Ärendebeskrivning 

I samband med bildandet av Räddningstjänsten Syd beslutades att samtliga fordon som 

tidigare räddningstjänster brukade, skulle ägarmässigt föras över till Vagnparken i Skåne 

AB, VISAB, senare namnändrat till Malmö Leasing AB. Förbundet skulle sedan 

långtidshyra/ leasa dessa fordon samt tillkommande fordon från bolaget. 

Sedan 2015 har förbundet efter beslut börjat förvärva och äga fordon. 2018 fick Malmö 

Leasing AB nya ägardirektiv vilka bland annat innebar att bolaget framöver endast skulle 

tillhandahålla leasing till Malmö stad helägda bolag och stadens förvaltningar. I anslutning 
till detta klargjordes att planerade beställningar skulle fullföljas till förbundet. Samtidigt 

klargjordes möjligheten för förbundet att överta kvarvarande fordon. I slutet av 2020 

levererades de sista fordonen. Ett övertagande av kvarvarande 35 fordon innebär en mer 

enhetlig och ekonomiserad fordonshantering av förbundets totala fordonspark som i 

september 2021 uppgår till ca 100 fordon. Finansiering av förvärvet sker genom lån inom 

befintlig låneram i Malmö stads internbank. 

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 2400-2021-001789-002 och ”PM Övertagande av fordon från 

Malmö Leasing” med diarienummer 2400-2021-001789-001. 

Direktionen beslutar 

att Räddningstjänsten Syd ska förvärva kvarvarande fordon som förbundet idag 

långtidshyr/leasar av Malmö Leasing till restvärdet per 30 november 2021, 

att finansiera förvärvet på ca 65 mnkr med lån inom befintlig låneram i Malmö 

stads internbank samt, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra förvärvet 
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§ 43  Godkännande av delårsrapport 2 2021 

Ärendebeskrivning 

Vid direktionens sammanträde i januari 2021 fastställdes verksamhetsplanen för år 2021. I 

planen anges förbundets, mål, inriktning och resurser. Budgeten för 2021 är 

underbalanserad med 8 500 tkr. Uppföljning av förbundets verksamhet skall ske i 

samband med delårsrapporter och årsredovisning. Förbundet ska enligt 

förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. 

Resultatrapporten för januari – augusti 2021 redovisar ett överskott på 2 690 tkr med ett 

negativt balanskravsresultat på 1 484 tkr. För år 2021 som helhet prognostiseras ett 

underskott på 50 tkr med ett negativt balanskravsresultat på 4 000 tkr. 

Revisionen har gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten. Revisionsmöte är 

planerat till den 19 oktober. 

I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 2400-2021-001628 och förslag till delårsrapport 2 2021 med 

diarienummer 2400-2021-001628-001. 

Direktionen beslutar 

att fastställa föreliggande delårsrapport 2, 2021 samt att 

att tillställa delårsrapporten till förbundsmedlemmarna 

Protokollsanteckning 

Nima Gholam Ali Pour, (SD) Malmö, inkommer med en skriftlig protokollsanteckning, 

bilaga 1. 
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§ 44  Fastställelse av rambudget 2022 

Ärendebeskrivning 

I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget för förbundet inom de 

ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för 

det nästkommande året ska fastställas av direktionen i form av en rambudget före juni 

månads utgång. Efter vårens beredning av medlemsavgiften mellan förbundet och 
medlemskommunerna avslutades först under maj månad så beslutade arbetsutskottet att 

senarelägga beslutet om rambudget till ordinarie sammanträde i oktober för att 

möjliggöra fortsatt beredning av en balanserad budget. 

Inriktningen för medlemsavgiftens uppräkning baseras på en modell med löne- och 

priskompensation kompletterad med en möjlig komponent för befolkningsförändring. 

Inför 2022 har medlemskommunerna meddelat vid extra medlemsforum den 18 maj att en 

total uppräkning sker med 5 %. ,vilket ger en total medlemsavgift för basuppdrag om 319 

267 tkr. Fördelning av medlemsavgiften sker på invånarbaserad grund. 

Förbundsdirektören har därefter haft i uppdrag att utifrån dessa ekonomiska 

förutsättningar arbeta fram ett förslag till rambudget för 2022 med förslag till inriktning. 

Förbundet avser även i närtid se över målet för eget kapital. 

 

Förutsättningar kring rambudgetens upprättande har informerats (MBL § 19) med 
arbetstagarorganisationerna regelbundet under året och dess övergripande innehåll 2021-

09-28. Efter arbetsutskottets möte den 2021-10-01 har förslaget kommunicerats i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 2400-2021-001788-001 och förslag till Rambudget 2022 – beslut 

om inriktning och medel med diarienummer 2400-2021-001788. 

 

    

      s. 1/2 
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forts. § 44 

Direktionen beslutar 

att fastställa föreliggande förslag till rambudget för 2022 med inriktning och 

medel för perioden 2022-2024, 

att fastställa medlemsavgiften för basuppdrag 2022 till 319 267 tkr att fördelas 

mellan medlemskommunerna i enlighet med fastställd fördelningsmodell: 
Burlöv 11 015 tkr, Eslöv 19 475 tkr, Kävlinge 18 262 tkr, Lund 71 899 tkr och 

Malmö 198 616 tkr samt 

att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta en verksamhetsplan för 2022 med 
internbudget samt återkomma med densamma till direktionens sammanträde 

i december 2021 för godkännande 
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§ 45  Antagande av arbetsordning för direktionen 

Ärendebeskrivning 

Förbundsjuristen har på uppdrag av direktionen tagit fram ett förslag till arbetsordning för 

direktionen. Förslaget har beretts i arbetsutskottet och presenterats för direktionen som 

haft tillfälle att yttra sig och inkomma med synpunkter. 

Arbetsutskottets beredning är avslutad varför direktionen föreslås anta liggande förslag till 

arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Förslag till arbetsordning. 

Direktionen beslutar 

att anta liggande förslag till arbetsordning för direktionen 
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§ 46  Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

De delegationsbeslut som direktionen beslutat ska återrapporteras till direktionen 

redovisas. Direktionen har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som fattats 

av delegaterna sedan det senaste direktionssammanträdet. 

Beslutsunderlag 

En sammanställning av delegationsbeslut fattade sedan det senaste 

direktionssammanträdet, ”Sammanställning delegationsdelegationsbeslut” med 

diarienummer 2990-2021-001899-001, har tillställts direktionen i samband med kallelsen 

till dagens sammanträde.  

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 47  Direktionens sammanträdestider 2022 

Ärendebeskrivning 

Direktionen sammanträder sex gånger per verksamhetsår. I slutet av året har direktionen 

att fastställa kommande års sammanträdestider. 

Arbetsutskottet har tagit fram ett förslag till sammanträdestider 2022 som presenteras för 

direktionen vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till direktionens sammanträdestider; 

• Fredag 4 februari 2022  

• Fredag 18 mars 2022  

• Fredag 17 juni 2022  

• Fredag 2 september 2022 

• Fredag 14 oktober 2022  

• Fredag 9 december 2022  

 

Sammanträdena förslås, om inget annat anges, äga rum i Sessionssalen på brandstationen 

i Lund, kl. 09.00 - 12.00.  

Direktionen beslutar 

att fastställa direktionens sammanträdestider för 2022 i enlighet med 

arbetsutskottets förslag 
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§ 48  Övrigt 

Ordföranden hälsar Andreas Önnerfors (C) (Malmö) välkommen som ersättare i 

direktionen. 

Nima Gholam Ali Pour (SD) (Malmö) ber förvaltningen om information kring införandet av 

det nya HR-systemet ”Medvind”. Förbundsdirektören kommer ta upp den som en 

informationspunkt vid kommande direktionssammanträde.  

Samtliga ledamöter och ersättare i direktionen har getts tillgång till Rsyds intranät. Några 

ledamöter har upplevt problem med inloggning på Intranätet samt på styrelsens digitala 

arbetsyta. Det beslutas därför att en medarbetare från IT ska finnas på plats i samband 

med avslutat direktionssammanträde i december för att lämna support.  
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§ 49  Sammanträdet avslutas  

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sändlista: 

Direktionen för Räddningstjänsten Syd   

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd  

Personalföreträdare Räddningstjänsten Syd   

Medlemskommunernas styrelser  

Revisorerna    

Revisorernas sakkunniga biträde (EY)  
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