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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum:  Den 4 februari 2022 

Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 11.45 

Plats:   Digitalt sammanträde   

Justeringsdatum:   Den 11 februari 2022 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 
Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 

”Anslagstavla” den 11 februari 2022. 

 

Beslutande    Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande  

Björn Gudmundsson (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 

Leif Westin (M) Burlöv 

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 

Andreas Önnerfors (C) Malmö 

Ulf Nymark (MP) Lund 
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Christoffer Karlsson (L) Lund 

Mats Lithner (L) Burlöv  

Jörgen Andersson (M) Eslöv 

Gert Malmros (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare  Magnus Krantz (BRF)  

Thomas Nilsson (Ledarna)  

Magnus Alkeland (Kommunal)  

 

Övriga närvarande  Martin Gertsson, förbundsdirektör  

   Annie Borgström, nämndsekreterare 

   Anders Brodin, ekonomichef 

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf 

räddningschef 

Louise Bengtsson, enhetschef enheten för 

samhällssäkerhet & stab 

Maria Thögersen, HR chef 

Lisa Fornman, brandingenjör (§ 7) 

Frida Olin, brandingenjör (§ 7) 

 

 

Underskrifter: Ordförande  ___________________________
     

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Louise Rehn Winsborg (Feb 11, 2022 13:58 GMT+1)
Louise Rehn Winsborg

Susanne Jönsson (Feb 11, 2022 17:40 GMT+1)
Susanne Jönsson
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§ 1  Sammanträdets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet för öppnat. 
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§ 2  Upprop 

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

Utsänd dagordning fastställs. 
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§ 4  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 11 februari kl. 12. justering sker digitalt.  
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§ 5  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Sedan december är verksamheten drabbad av pandemirelaterad hög personalfrånvaro. 

Detta hanteras med övertid, att tidsmässigt skjuta fram intern övnings- och 

utbildningsverksamhet samt att inte som planerat starta upp dagstyrkan efter 

julledigheterna utan istället nyttja den personalen i övrig verksamhet. Vi skönjer en 
försiktig förbättring, frånvaron bland brandmän och styrkeledare förefaller nu minska, om 

än en svag trend.  

Räddningstjänsterna i Skåne, undantaget Båstad som istället söker samverkan uppåt 
västra Götaland, är överens om att framöver vara en så kallad räddningsregion, med 

namnet Räddningsregion Södra Sverige.  

Räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som alltid ska fungera. 
Räddningstjänsten gör inga egna bedömningar av omvärldsläget eller det 

säkerhetspolitiska läget. Däremot kan vi konstatera att statliga myndigheter håller 

aningen tätare kontakter än brukligt med räddningstjänsten, och uppmanar till vaksamhet 

på till exempel IT-störningar som kan vara avsiktliga.  

Ulrika Lindmark berättar om nyårsnatten – traditionellt en natt med ökat inflöde av 

händelser och inkommande larm. En annan insats som sticker ut är den vid branden i 

småbåtshamnen i Limhamn. På grund av rökutvecklingen varnades allmänheten genom 
ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Vid den stormvarning som nyligen 

utfärdades utökades beredskapen för att kunna matcha ett ökat hjälpbehov.  

Björn Gudmundsson ställer frågan om vi vid något tillfälle haft svårighet att upprätthålla 
beredskapen. Martin Gertsson svarar att dagtidsstyrkan inte är i drift, vilket är en 

beredskapspåverkan. Björn Gudmundsson ställer frågan om Skånesamverkan behöver 

vara begränsad till Skåne. Martin Gertsson svarar att den inte behöver det, vilket bland 

annat förklarar namnvalet Räddningsregion Södra Sverige, men att till Skåne angränsande 
räddningstjänster redan har hittat regionala samarbeten som de föredrar. Undrar också 

kring Skånesamverkan – är den begränsad till Skåne? Martin Gertsson svarar; Beredskapen 

har påverkats men inte insatsmässigt i nämnvärd omfattning. Dock har 
övningsverksamheten påverkats såtillvida att flera övningar skjutits upp och att övningar 

genomförts under beredskap vilket annars inte är brukligt.  

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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§ 6  Information om nytt HR-system 

Ärendebeskrivning 

HR-chefen berättar om upphandlingen och implementeringen av Rsyds nya HR-system. 

Upphandlingens mål har varit att få en sammanhållen och kvalitetssäkrad process som 

innefattar bemanningsplanering-, tidredovisning till utbetalning av lön. Föregicks av 

kartläggning av befintliga processer, problemområden, besök hos andra räddningstjänster 
med likvärdigt system samt dialog med potentiella leverantörer på marknaden. Anbud 

tilldelades Visma och implementering inleddes men fick pausas till förmån för byte av 

lönesystem. Därefter följde en intensiv implementeringsperiod som bjöd på flera oväntade 
utmaningar, bland annat uppsättningsfel från Vismas sida. Utmaningarna har föranlett 

utebliven betalning till leverantör. Implementeringsprojektet är nu i en slutfas med god 

förhoppning om att samtliga utmaningar är lösta innan projektavslut.  

Bytet av system har för organisationen inneburit att gå från lågt ansvar till att hantera 

kedjan med tidredovisning till högt, samt att viss funktionalitet blivit något mer komplex 

på grund av att det nya systemet är integrerat till skillnad från de gamla systemen som 

innebar omfattande handpåläggning.  

Direktionen ställer frågor som besvaras av HR-chefen. 

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.  
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§ 7  Samhällssäkerhet föredrar ärenden   

Ärendebeskrivning 

Brandingenjörerna Lisa Fornman och Frida Olin från samhällssäkerhet gör en presentation 

av några av de ärenden som är vanligt förekommande i den förebyggande verksamheten 

såsom tillsyn, tillstånd och förbud och förelägganden med stöd av LSO och LBE.  

Direktionen tackar för den lämnade informationen.  
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§ 8  Information om resultatindikation bokslut 2021 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen föredrar ärendet.  

Nu föreligger ett preliminärt resultat för 2021. Revisorerna har gjort en första granskning 

för att säkerställa koncernrapporteringen. Arbetet med årsredovisningen pågår. Redovisat 

resultat uppgår till ett överskott på 4 372 tkr. När justering görs för icke realiserade 
värdeförändringar på förbundets finansiella placeringar samt reavinster för sålda fordon 

och inventarier uppkommer ett negativt balanskravsresultat på - 484. Det är detta resultat 

som ska jämföras med det för 2021 budgeterade negativa resultatet på - 8 500 tkr.  

Med ovan redovisade resultat kommer förbundet att ha ett eget kapital per 2021-12-31 

uppgående till ca 21 987 tkr varav 7 145 tkr utgör balanserad icke realiserad 

värdeförändring på finansiella placeringar.  

Direktionen kommer att besluta om årsredovisning 2021 på kommande sammanträde den 

18 mars.  

Direktionen ställer frågor som bevaras av ekonomichefen.  

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen. 
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§ 9  Mål för god ekonomisk hushållning 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Syd ska i enlighet med 11 kap 1 § i kommunallagen (2017:725) anta mål 

för god ekonomisk hushållning i verksamheten. Förbundets mål för god ekonomisk 

hushållning följer handlingsprogramsperioden. Föreliggande förslag till mål är en 

uppdatering av nu gällande mål fastställda av direktionen 2019-12-11 och berör främst: 

Koppling till handlingsprogramsperiod, 

Tydliggörande av eget kapital och dess storlek, 

Borttagande av avkastning på likviditet, 

Investeringsramar och finansiering av investeringar inklusive upplåning via 

medlemskommunerna. 

Finansiering av fordonsanskaffningar. 

En statlig utredning har under hösten 2021 lagt ett betänkande kring en god kommunal 

hushållning. Går utredningens förslag igenom kan det framöver bli aktuellt med mer 

omfattande justeringar av förbundets mål och struktur för god hushållning. 

Beslutsunderlag 

Mål för god ekonomisk hushållning i Räddningstjänsten Syd för perioden 2020–2023 

uppdatering, diarienummer 2400-2022-000136. 

Direktionen beslutar 

att fastställa uppdaterade ”Mål för god ekonomisk hushållning i 

Räddningstjänsten Syd för perioden 2020–2023”. 
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§ 10  Val av ny AU-ledamot 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Mats Lithner (Burlöv) avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 

direktionen för Räddningstjänsten Syd har kommunfullmäktige i Burlöv kommun beslutat 

att välja Leif Westin i hans ställe och att Mats Lithner inträder som ersättare för Leif Westin.  

Efter dialog med Leif Westin och Mats Lithner samt samråd i arbetsutskottet föreslås att 
Leif Westin (Burlöv), väljs till ny ledamot i arbetsutskottet och därmed ersätter Mats 

Lithner (Burlöv). 

Direktionen beslutar 

att Leif Westin (Burlöv) ersätter Mats Lithner (Burlöv) som ledamot i direktionens 

arbetsutskott 

att  omedelbart justera ärendet 
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§ 11  Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna  

Ärendebeskrivning 

Richard Åhman Persson (SD) Malmö har inkommit med ett nämndinitiativ från 

Sverigedemokraterna. Ärendet föredras av Richard Åhman Persson.  

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ Sverigedemokraterna, diarienummer 2300-2022-000188. 

Direktionen beslutar 

att uppdra åt förbundsdirektören att presentera ett förslag till hur nyckeltal 

avseende förbundets personal kan redovisas vid direktionssammanträdena 
och att förslaget ska beredas i arbetsutskottet innan det redovisas för 

direktionen vid kommande sammanträde.  
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§ 12  Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

De delegationsbeslut som fattats av förbundets tjänstemän ska anmälas till direktionen 

vid varje ordinarie sammanträde. Direktionen har att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 

”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2990-2022-00087-001.  

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 13  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmäldes eller behandlades.  
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§ 14  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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