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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum:  Den 9 december 2022 

Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 10.30 

Plats:   Sessionssalen, brandstationen i Lund, 

Glimmervägen 12 A, Lund   

Justeringsdatum:   Den 15 december 2022 

Omedelbar justering:  § 68 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 

Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 

”Anslagstavla” den 15 december 2022. 

 

Beslutande   Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande  

Björn Gudmundsson (S) Malmö Harris Cheema (S) Malmö 

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö 

Tony Rahm (M) Malmö (§§ 63-69) Birgit Hansson (S) Malmö (§§ 

70-75) 

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  

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

Leif Westin (M) Burlöv 

Johan Douglies (M) Kävlinge  

Tony Hansson (S) Eslöv 

 

Ersättare  Sven Erik Rasmusson (S) Malmö 

Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö 

Andreas Önnerfors (C) Malmö 
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Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

Christoffer Karlsson (L) Lund 

Anders Brännström (L) Burlöv  

Jörgen Andersson (M) Eslöv 

Jan Kronberg (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare Magnus Krantz (BRF)  

Emma Widvind (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 

 

 

Underskrifter: Ordförande  ___________________________
     

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Louise Rehn Winsborg (Dec 15, 2022 11:41 GMT+1)
Louise Rehn Winsborg

Susanne Jönsson (Dec 15, 2022 12:37 GMT+1)
Susanne Jönsson
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§ 63  Sammanträdets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet för öppnat. 
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§ 64  Upprop 

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

Utsänd dagordning fastställs. 
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§ 66  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 15 december 2022 kl. 11.00, justering sker digitalt.  
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§ 67  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Information ges om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad som planeras 

framöver.  

Operativ chef redogör för den senaste tidens allvarligare olyckor.  

Förbundsdirektören informerar om förebyggandeärenden som drivs bland annat på SUS 
Lund, Skräddaregården i Malmö samt på rangerbangården i Malmö. Dessutom 

informerades om personalrapport, bemanningen i Eslöv (1+4), särskilda resurser och 

samarbetet med närliggande räddningstjänster, pågående informationskampanj, central 
överenskommelse om dygnsvila samt förändringar i brandmannapensionen, 

organisations- och schemaförändring för heltidsanställda brandmän samt att arbetet 

inom ”Trygg Malmö” permanentats efter beslut i Malmö stads KS. 

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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§ 68  Rambudget 2023 

Ärendebeskrivning 

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

ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna.  

Förbundet likt medlemskommunerna och övriga samhället står inför stora ekonomiska 

utmaningar genom de osäkra omvärldsfaktorer som råder och som ständigt förändras. Till 
detta kommer hög inflation och att effekterna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR som 

träffades på det kommunala området i december 2021 och som träder i kraft 2023 vilka 

samlat påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Direktionen har därför vid sina 
sammanträden i juni och oktober beslutat att senarelägga beslutet om rambudget till 

slutligen sammanträdet den 9 december för att ge utrymme till ytterligare beredning och 

dialog med medlemskommunerna.  

Medlemsforum har vid sina sammanträden den 19 maj respektive 14 oktober samlat 

meddelat följande förutsättningar: Medlemsavgiften inför 2023 räknas upp med 5,50 % 

samt ett ytterligare tillskott med 6 000 tkr vilket ger en total medlemsavgift på 342 827 tkr. 

Medlemskommunerna anför vidare att det finns möjlighet för förbundet att ta ytterligare 

extraordinära kostnader liksom volymökningar inom det egna kapitalet. Förbundet 

uppmanas vidare i delårsrapporten efter april månad 2023 redovisa för medlemmarna hur 

den ekonomiska prognosen ser ut för året. Om det finns risk för att det egna kapitalet inte 
räcker föreslås medlemskommunerna återkomma med ett förslag till eventuell 

tilläggsavgift för 2023 i samband beslut om förslag till medlemsavgift för 2024. Fördelning 

av medlemsavgiften sker på invånarbaserad grund i enlighet med förbundsordningens 

bestämmelser.  

Förbundsdirektören har därefter haft i uppdrag att utifrån dessa ekonomiska 

förutsättningar arbeta fram ett förslag till rambudget för 2023 med förslag till inriktning. 

På basis av ovan nämnda ekonomiska förutsättningar föreslås en underbalanserad budget 

på 12 500 tkr.  

I beslutsunderlaget redovisas förslag till budget med inriktning och medel för perioden 

2023–2025.  

 

      s. 1/2 

 

 



    Diarienummer 2300-2022-002628 
Protokoll, direktionssammanträde 2022-12-09 

 

 
   

 

Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

§ 68 forts.  

 

 

Rambudgeten utgör sedan ett underlag för den verksamhetsplan med internbudget för 

nästkommande år som ska godkännas av direktionen. Verksamhethetsplan med 

internbudget har utarbetats i nära anslutning till rambudgeten och ett förslag föreligger 

för godkännande i särskilt beslut till dagens sammanträde. 

Förutsättningar kring rambudgetens upprättande har kommunicerats (MBL § 19) med 

arbetstagarorganisationerna regelbundet under året och dess innehåll 2022-11-22. 

Beslutsunderlag 

Förslag Rambudget 2023, Beslut om inriktning och medel.  

Direktionen beslutar 

att fastställa föreliggande förslag till rambudget för 2023 med inriktning och medel 

för perioden 2023–2025,  

att för att finansiera 2023 års verksamhet nyttjas 12 500 tkr av förbundets egna 

kapital  

att fastställa medlemsavgiften för basuppdrag 2023 till 342 827 tkr att fördelas 

mellan medlemskommunerna i enlighet med fastställd fördelningsmodell: 

Burlöv 11 965 tkr, Eslöv 20 947 tkr, Kävlinge 19 610 tkr, Lund 77 170 tkr och 

Malmö 213 135 tkr samt 

att förklara beslutet omedelbart justerat 
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§ 69  Verksamhetsplan med internbudget 2023 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören har parallellt med arbetet med förbundets rambudget för 2023 berett 

en Verksamhetsplan med internbudget för 2023 för direktionens godkännande. 

I verksamhetsplanen presenteras målområden med tillhörande indikatorer samt de 

fokusområden som driver och utvecklar verksamheten. I Verksamhetsplanen presenteras 
även internbudgeten som är underbalanserad i enlighet med rambudgeten. 

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 från förbundets uppdrag enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, förbundsordningen, Handlingsprogrammet och den 
rambudget som direktionen beslutar om. Riskanalyser, omvärldsbevakning, 

olycksstatistik och slutsatser från övningsverksamhet och olycksutredningar har legat till 

grund för fokusområden för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen med internbudget har 

kommunicerats (MBL § 19) med arbetstagarorganisationerna och förhandling (MBL § 11) 

har genomförts den 7 december 2022 varvid samtliga ställde sig bakom liggande förslag 

till VP 2023. Direktionen har inför sammanträde fått ta del av förhandlingsprotokollet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till verksamhetsplan 2023, diarienummer 2400-2022-002603. 

Direktionen beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till Verksamhetsplan med internbudget 2023 
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§ 70  Prislista 2023 

Ärendebeskrivning 

Det liggande förslaget till Prislista 2023 innehåller, bortsett från uppräkning av avgifter för 

2023 års prisnivå, redaktionella förändringar i form av nytt typsnitt och 

innehållsförteckning. Avgifterna har lagts in i tabeller för att skapa större överblick. Några 

poster har tagits bort eller ändrat utformning i förhållande till gällande Prislista.   

Taxor för myndighetsutövning avseende tillsyn/tillstånd i enlighet med LSO och LBE samt 

handläggningskostnad per timme för dessa ärenden (p. 3.2-3.3 i prislistan) har sitt 

ursprung i den av direktionen beslutade och i respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling fastställda avgiftsföreskriften ”Taxebestämmelser för 

myndighetsärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor”, diarienummer 2400-2020-002386-001. Enligt 
Taxebestämmelsen § 3 äger direktionen rätt att göra en årlig uppräkning av beslutade 

avgifter och handläggningskostnad per timme. Uppräkning görs i prislistan enligt PKV 

(Prisindex för kommunal verksamhet). För 2023 motsvarar uppräkningen 6 %. Direktionen 

beslutar i denna del således endast om en uppräkning av taxorna och 

handläggningskostnaden per timme i den beslutade avgiftsföreskriften. 

Beslutsunderlag 

- Förslag Prislista 2023, diarienummer 2024-2022-002632  
- Beslutad Prislista 2022, diarienummer 2400-2021-002213-002 

Direktionen beslutar 

att fastställa föreslagen Prislista för 2023, 

att fastställa uppräkningen av taxor och handläggningskostnad per timme för 

myndighetsutövning avseende tillsyn/tillstånd i enlighet med LSO och LB 
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§ 71  Internkontroll 2022 

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 2022 har direktionen beslutat att följande områden ska vara föremål för internkontroll; 

- Nyttjande av personalresurser brandmän och styrkeledare 

- Avtalshantering och upphandlingsförfarande 

Resultatet av internkontrollen presenteras i föreliggande internkontrollrapporter. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport - Nyttjande av personalresurser brandmän och styrkeledare 

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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§ 72  Mötestider för direktion 2023 

Ärendebeskrivning 

Direktionen beslutar inför varje nytt verksamhetsår om tider för nästa års 

direktionssammanträden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till mötestider som 

beretts i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till mötestider 2023 med diarienummer 2300-2022-002628-001. 

Direktionen beslutar 

att direktionen under 2023 ska sammanträda på följande tider  

 Den 20 januari kl. 09.00 (konstituerande möte) 

 Den 10 februari kl. 09.00  

 Den 17 mars kl. 09.00 
 Den 9 juni kl. 09.00 

 Den 1 september kl. 09.00 

 Den 13 oktober kl. 09.00 

 Den 15 december kl. 09.00 
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§ 73  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 

Sammanställning av delegationsbeslut fattade sedan det senaste 

direktionssammanträdet, ”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med 

diarienummer 2022-000187-006.  

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 74  Övriga frågor 

Inga övriga ärenden anmäldes eller behandlades.  
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§ 75  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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