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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum:  Den 3 december 2021 

Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 11.00 

Plats:  Sessionssalen, brandstationen i Lund, 

Glimmervägen 12 A, Lund   

Justeringsdatum:   Den 8 december 2021 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 

Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 

”Anslagstavla” 9 december 2021. 

 

Beslutande    Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande  

Björn Gudmundsson (S) Malmö ersätts av Harris 

Cheema (S) Malmö 

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö 

Tony Rahm (M) Malmö 

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  

Fanny Johansson (S) Lund 

Mats Lithner (L) Burlöv ersätts av Leif Westin (M) 

Burlöv 

Johan Ericsson (M) Kävlinge  

Tony Hansson (S) Eslöv 

 

Ersättare   Birgit Hansson (S) Malmö 

Sven Erik Rasmusson (S) Malmö 

Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö 

Andreas Önnerfors (C) Malmö 
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Ulf Nymark (MP) Lund 

Christoffer Karlsson (L) Lund 

Jörgen Andersson (M) Eslöv 

Gert Malmros (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare  Magnus Krantz (BRF)  

Thomas Nilsson (Ledarna)  

Magnus Alkeland (Kommunal)  

Gustaf Sandell (Sveriges Ingenjörer)  

Britt-Marie Andersson (Vision)  

 

Övriga närvarande  Martin Gertsson, förbundsdirektör  

   Annie Borgström, nämndsekreterare 

   Anders Brodin, ekonomichef 

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf 

räddningschef 

Emil Mårtensson, controller  

 

 

Underskrifter: Ordförande  ___________________________
     

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Louise Rehn Winsborg (Dec 8, 2021 11:32 GMT+1)
Louise Rehn Winsborg

Susanne Jönsson (Dec 9, 2021 09:39 GMT+1)
Susanne Jönsson
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§ 50  Sammanträdets öppnande  

Ärendebeskrivning 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat.  
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§ 51  Upprop 

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

Utsänd dagordning fastställs. 
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§ 53  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 8 november 2021 kl. 11.00, justeringen sker digitalt.  
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§ 54  Förbundsdirektören informerar  

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet. 

Vid medlemsforum 10 november behandlades bland annat frågorna om förorenad mark, 

fastigheter samt att man avser att ha ett förslag till medlemsavgift för 2023 klart vid 

medlemsforum i mars 2022. Vidare konstaterades på medlemsforum att det inte är 

aktuellt vare sig för Svedala kommun eller SÖRF:s medlemskommuner att gå med i Rsyd.  

Arbetsmiljöverket har tillsynat verksamheten i Genarp utan anmärkningar.  

Ernst & Young är fortsatt revisionskonsult till Rsyds förtroendevalda revisorer.  

Räddsam, mötesformen för Skånes räddningschefer, fortsätter finnas utan 
Kommunförbundet Skånes medverkan. Räddsam har kommit överens om att Skåne ska 

ses som en gemensam räddningsregion, om än med tre ingående 

räddningsledningssystem.  

Samverkan har sökts med alla skånska räddningstjänster för att få till stånd avtal om 

särskilda resurser. Särskilt har Rsyds grannar uppmärksammats på behovet av och 

fördelarna med sådana avtal. I nuläget har Rsyd sådana avtal med Bromölla, Hässleholm, 

Kristianstad, Landskrona, Osby, Perstorp, RSNV (Helsingborg, Bjuv, Ängelholm, 

Örkelljunga), Svalöv och Östra Göinge. 

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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§ 55  Information om HR-systemet Medvind 

Föredragande tjänsteman har fått förhinder till dagens sammanträde. Ordföranden 

beslutar att ärendet ska bordläggas till nästa direktionssammanträde i februari 2022. 
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§ 56  Beslut om Handlingsprogram  

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta 

handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten.  

Räddningstjänsten Syds förbundsordning (§ 14.1) föreskriver att direktionen har att 

fastställa handlingsprogrammet och att handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan 
med förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i 

samverkan med förbundsmedlemmarna. 

Nu gällande handlingsprogram antogs av direktionen för Räddningstjänsten Syd den 28 
augusti 2020 (direktionssammanträde 2020-08-28, § 54) efter att det upprättats i 

samverkan med medlemskommunerna och samråtts med berörda aktörer. 

Vid årsskiftet 2020/2021 meddelades nya föreskriftskrav och ändringar i LSO trädde ikraft 
som bl.a. innebar en tydligare reglering kring hur kommunernas handlingsprogram för den 

förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utformas från och med 2022-01-

01. I syfte att anpassa Räddningstjänsten Syds handlingsprogram till de nya 

föreskriftskraven har en omarbetning företagits och en reviderad utgåva ligger för 
antagande i direktionen. Omarbetningen har innefattat en omdisponering av text, 

redaktionella ändringar och en ökad detaljnivå avseende bl.a. förmåga. Omarbetningen 

har inte inneburit förändringar av principiell art i förhållande till gällande 
handlingsprogram varför liggande förslag till handlingsprogram inte samråtts. Förfarandet 

är förankrat med medlemskommunerna i medlemsforum och samrådsgruppen. 

Det nya Handlingsprogrammet föreslås börja gälla den 1 januari 2022. 
Handlingsprogrammet har kommunicerats med arbetstagarorganisationerna enligt 

medbestämmandelagen (§ 19) 2021-11-23. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsprogram med referensdokument 

      s. 1/1 
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Protokollsanteckning 

Tony Hansson (Eslöv)  begär att få inkomma med en skriftlig protokollsanteckning. 

Ordföranden godkänner framställan. Tony Hansson inkommer med protokollsanteckning, 

se bilaga 1. 

Direktionen beslutar 

att anta liggande förslag till Handlingsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      s. 2/2 § 56 
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§ 57  Beslut om Verksamhetsplan 2022 

Ärendebeskrivning 

Direktionen fastställde vid sitt sammanträde den 15 oktober 2021 förbundets rambudget 

för 2022 med planering 2023-2024 med beslut om inriktning och medel. 

Förbundsdirektören fick i uppdrag att återkomma med en Verksamhetsplan med 

internbudget för 2022 till direktionens decembersammanträde för godkännande. 

Räddningstjänsten Syds uppdrag beskrivs i förbundsordningen som tar sin grund i lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. 

I verksamhetsplanen presenteras målområdena med tillhörande indikatorer samt de 
fokusområden som driver och utvecklar verksamheten. I Verksamhetsplanen presenteras 

även internbudgeten som är balanserad. Internbudgeten är förhållandevis snäv och det 

finns relativt små marginaler för att vid behov vidta kostnadsökande åtgärder i 
verksamheten. Vidare verksamhetsplanering för måluppfyllelse sker i de aktivitetsplaner 

som respektive enheter och distrikt tar fram. 

Räddningstjänstens Syds verksamhetsplan utgår således från förbundets uppdrag enligt 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, förbundsordningen, Handlingsprogrammet och den 
rambudget som direktionen beslutat om. Riskanalyser, olycksstatistik och slutsatser från 

övningsverksamhet och olycksutredningar har legat till grund för fokusområden för 

verksamhetsåret. Verksamhetsplanen med internbudget har kommunicerats och 
förhandlats enligt medbestämmandelagen (§§ 11 och 19) med 

arbetstagarorganisationerna. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022, diarienummer 2400-2021-002105-002, protokoll från MBL-

förhandling 2021-11-12. 

Direktionen beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till Verksamhetsplan med internbudget 2022 
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§ 58  Beslut om Prislista 2022 

Ärendebeskrivning 

Prislistan för Räddningstjänsten Syd innehåller fasta prissättningar för tjänster och 

materiel där detta inte regleras i andra avtal. Exempelvis avser detta vissa uppdrag för 

operativa insatser, automatlarm, utbildning, uthyrning av lokaler och fordon. 

Avgifter för nyttjande av specialresurser finns från och med 2022 angivna i prislistan och 
gäller för de beställare som saknar avtal med Räddningstjänsten Syd. Avgifterna grundar 

sig på kostnaden för att upprätthålla förmågan och har tagits fram i samråd med 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Utöver med Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Bjuv, 
Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga) har Räddningstjänsten Syd för tillfället avtal med 

följande kommuner/räddningstjänster i nuläget: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 

Landskrona, Osby, Perstorp, Svalöv, Östra Göinge och Hovedstadens beredskab (de 

danska kommunerna Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, 

Rødovre och København). På samma sätt som andra räddningstjänster bedöms vara 

beroende av Räddningstjänsten Syds särskilda resurser är även Räddningstjänsten Syd vid 

stora och komplicerade insatser beroende av andra räddningstjänsters resurser. 
Räddningstjänsten Syd menar att när det gäller särskilda resurser är avtalsförhållande att 

föredra framför tillämpande av prislistans avgifter och har understrukit detta i 

kommunikationen med räddningscheferna vid de grannräddningstjänster som valt att inte 
teckna avtal eller ens diskutera frågan. Förbundet avser att under 2022 särskilt följa 

utfallet av avgifter för specialresurser. 

Prislistan revideras årligen utifrån beräknad och viktad kostnadsökning avseende löner 

samt KPI (Konsumentprisindex). För 2022 motsvarar uppräkningen 1,8 %. Vissa justeringar 

har skett av priser för 2022 utifrån bland annat ny användning/ upprustning av digital 

teknik samt en anpassning till den nya överenskommelsen mellan Skånes 

räddningschefer. 

Taxor för myndighetsutövning avseende tillsyn/tillstånd i enlighet med LSO (Lagen om 

skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor) inom förbundet är 

uppräknade enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) med 2,1 % och återfinns som 

bilaga i prislistan. 

Taxor för automatlarm är uppräknade enligt KLK (Konjunkturstatistik, löner för 

kommuner). För 2022 motsvarar uppräkningen 2,91 %. 

      s. 1/2  
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Beslutsunderlag 

Förslag Prislista Rsyd 2022. Dnr: 2400-2021-002213-001 

Beslutsgång 

Tony Hansson (Eslöv) yrkar bifall till beslutet, Johan Ericsson (Kävlinge) Louise Rehn 

Winsborg (Lund) och Susanne Jönsson (Malmö) ansluter sig till bifallsyrkandet. 

Direktionen beslutar 

att fastställa föreslagen prislista för 2022 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

s. 2/2 § 58 
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§ 59  Internkontroll 2021 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Räddningstjänsten Syd har enligt förbundsordningen till uppgift att 

kontrollera att verksamheten regelbundet följs upp, detta sker bland annat genom s.k. 

internkontroll. 

För genomförandet av internkontrollen svarar förbundsdirektören som årligen ger staben 
för analys och verksamhetsutveckling i uppdrag att genomföra en riskanalys av 

verksamheten i syfte att skapa en medvetenhet kring hur det upplevs att arbetsmetodik, 

måluppfyllnad och risk- och säkerhetshantering fungerar i organisationen. Utifrån 
resultatet av riskanalysen väljer direktionen för Räddningstjänsten Syd ut ett eller ett par 

områden för internkontroll 

För 2021 har direktionen beslutat att följande områden ska vara föremål för internkontroll; 

• Risk för bristande måluppfyllnad vid avsaknad av besked om långsiktig finansiering 

• Risk att arbetsmiljö påverkas negativt av pågående pandemi 

• Risk att tillräcklig miljöhänsyn inte tas (avgränsning släckskum) 

 

Resultatet av internkontrollen presenteras i föreliggande internkontrollrapporter. 

Beslutsunderlag 

• Internkontrollrapport Arbetsmiljö under pandemin, 

• Internkontrollrapport Konsekvenser av avsaknad av besked om långsiktig 

finansiering av verksamheten,  

• Internkontrollrapport Miljöhänsyn vid hantering och användning av släckskum 

Direktionen beslutar 

att godkänna föreliggande internkontrollrapporter samt 

att uppdra åt förbundsdirektören att återrapportera till direktionen vilka åtgärder 

som vidtagits i anledning av det som framkommit i internkontrollen 
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§ 60  Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

De delegationsbeslut som direktionen beslutat ska återrapporteras till direktionen. 

Direktionen har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som fattats av 

delegaterna sedan det senaste direktionssammanträdet. 

Beslutsunderlag 

”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2990-2021-001899-

002. 

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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    Diarienummer 2300-2021-002276 
Protokoll, direktionssammanträde 2021-12-03 

 

 
   

 

Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

§ 61  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes eller behandlades.  
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    Diarienummer 2300-2021-002276 
Protokoll, direktionssammanträde 2021-12-03 

 

 
   

 

Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

§ 62  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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      Bilaga 1 

 

Protokollsanteckning § 56, direktionssammanträde 2021-12-03 

 

Eslöv har sedan förbundets start växt från 30.000 till snart 35.000 och med högre bostadshus sedan 
förbundet bildades. Eslöv fortsätter växa, framför allt tätorten. Det är av största vikt att förbundet 
snarast uppgraderar insatsstyrkan i Eslöv till en numerär om 5 personer för att kunna genomföra 
invändig insats direkt vid ankomst. 
 

Tony Hansson (S) Eslöv 
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