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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum   Den 10 februari 2023 

Sammanträdet påbörjades Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades  Kl. 10.30 

Plats   Sessionssalen, brandstationen i Lund, 

Glimmervägen 12 A, Lund   

Justeringsdatum   Den 16 februari 2023 

Justerare   Anders Nilsson (Malmö) 

   Johan Douglies (Kävlinge) 

Plats för justering  Digital justering 

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

”Anslagstavla” 17 februari 2023 

Beslutande     

Ledamöter  Anders Nilsson (S) Malmö 

Birgit Hansson (S) Malmö 

Björn Gudmundsson (S) Malmö 

Tony Rahm (M) Malmö 

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö 

Lina Olsson (S) Lund 

Camilla Ländin (C) Lund 

Tony Hansson (S) Eslöv 

Johan Douglies (M) Kävlinge 

Leif Westin (M) Burlöv 

 

Tjänstgörande ersättare  Sven-Erik Rasmusson (S) Malmö för Björn Gudmundsson  

Louise Rehn Winsborg (M) Lund för Lina Olsson 

Håkan Bjelkengren (M) Eslöv för Tony Hansson 
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Övriga närvarande 

Ersättare  Shler Murad Bradostin (S) Malmö 

Malin Ahlström (M) Malmö 

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö 

Showan Shattak (V) Malmö 

Tekla Lundin Makungu (L) Lund 

Sara Dahlgren (S) Kävlinge 

Jörgen Segerhag (M) Burlöv  

 

Tjänstemän  Martin Gertsson, förbundsdirektör  

  Annie Borgström, nämndsekreterare 

  Anders Brodin, ekonomichef 

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf räddningschef 

Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge & Malmö centrum 

 

Personalföreträdare Magnus Krantz (BRF)  

Imran Khan (Vision)  

Kushtrim Rugova (Ledarna) Paavo Frick (Ledarna) 

 

Underskrifter Ordförande  ___________________________
     

Anders Nilsson 

 

  Justerare   ___________________________ 

    Johan Douglies  
 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Johan Douglies (Feb 16, 2023 14:43 GMT+1)

Anders Nilsson (Feb 17, 2023 08:21 GMT+1)
Anders Nilsson
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§ 11  Upprop  

Ordföranden genomför upprop av ledamöter och ersättare och konstaterar närvaro enligt 

ovan.   
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§ 12  Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs med tillägg av p. 8 – Initiativärende, väckt av Johan Douglies.  

 

Direktionen diskuterar frågan om att lägga en ”övrigt”-punkt till dagordningen till 

ordinarie sammanträden. Det beslutas att det ska finnas en ”övrigt”” punkt. Under denna 

punkt ska inga beslutsärenden få föras upp. 
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§ 13  Val av justerare och tid för justering av protokoll 

Johan Douglies utses, att jämte ordföranden justera protokollet. 

Det beslutas att justering ska ske digitalt den 16 februari kl. 11.00. 
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§ 14  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad 

som planeras framöver.  

Operativa chefen föredrar senaste tidens bränder i Malmö. Rickard Åhman Persson önskar 

föra till protokollet att han anser att presentkort bör delas ut av Rsyd till privatpersoner 

som på egen hand släckt bilbränder.  

Staffanstorps kommun har efter en trafikolycka som krävde insatser med ”tung räddning” 

fakturerats i enlighet med av direktionen beslutade avgifter. Staffanstorps kommun 

bestrider fakturan, förbundet avser att gå vidare med rättsliga åtgärder. 

Det centrala avtalet har reviderats vilket påverkar möjligheten att schemalägga personal 

för hela räddningstjänstbranschen.  

Det ekonomiska resultatet för 2022 är ett underskott på 8 097 tkr, med ett positivt 
balanskravsresultat på 8 838 tkr. Balanskravsresultatet ska ställas i relation till 

budgeterat 0-resultat. 

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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§ 15  Beslut om föreläggande enligt LSO 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Syd har genomfört tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) på Trafikverkets verksamhet på Malmö godsbangård (fastigheten Järnvägen 1:1). 

Tillsynen syftar till att kontrollera att Trafikverket fullgör de skyldigheter som följer av att 

Trafikverkets verksamhet på Malmö godsbangård är klassad som farlig verksamhet enligt 
LSO kap. 2 § 4. Hösten 2015 genomförde Räddningstjänsten en tillsyn på Malmö 

godsbangård, vilket resulterade i ett beslut om föreläggande 2016. I april 2021 

genomfördes en ny tillsyn på Trafikverket vilket delvis var en uppföljning av föreläggandet 

från 2016. 

I den riskanalys som Trafikverket genomfört identifieras tio dimensionerande scenarier, 

vilka utgör värsta troliga scenarier som kan inträffa på Malmö godsbangård. Tre av de 

dimensionerande scenarierna medför dödsfall och allvarliga skador på människor i 
centrala Malmö inom ett par minuter efter att en olycka inträffat. Räddningstjänsten Syd 

har bedömt den samlade förmågan att genomföra skadeavhjälpande åtgärder för att 

hantera de dimensionerande scenarierna och har identifierat att det saknas 
förutsättningar för att genomföra tillräckliga konsekvensreducerande åtgärder. 

Räddningstjänsten Syd kan trots en grundlig analys inte identifiera genomförbara 

konsekvensreducerande åtgärder som motsvarar behovet i två av de dimensionerande 

scenarierna. Detta föranleder förslag till beslut om förbud av en del av verksamheten på 

fastigheten. 

För att kunna hantera övriga dimensionerande scenarier kan Räddningstjänsten Syd 

konstatera att det i dagsläget saknas förutsättningar för att genomföra tillräckliga 
konsekvensreducerande åtgärder. I dessa fall har Räddningstjänsten Syd identifierat de 

åtgärder som krävs för att på ett tillräckligt sätt genomföra de skadeavhjälpande åtgärder 

som krävs för att hantera de dimensionerandescenarierna på ett tillräckligt sätt. Samråd 
inför upprättande av förslag till beslut har skett med MSB, Miljöförvaltningen och 

säkerhetsavdelningen i Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 

Kommuniceringsunderlag inför beslut om förbud samt föreläggande för att hindra och 

begränsa allvarliga skador vid en olycka på Malmö Godsbangård på fastigheten Järnvägen 

1:1 i Malmö kommun med diarienummer 2021-000381-009-001, daterat 2023-01-31. 

Direktionen beslutar 

att  uppdra åt förbundsdirektören och arbetsutskottet att vidta åtgärder i linje med 

det som föredragits i ärendet samt 
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att  uppdra åt förbundsdirektören att återkoppla ärendets vidare utveckling till 

direktionen  
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§ 16  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 

”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2990-2023-000223-

001. 

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 17  Initiativärende 

Ärendebeskrivning 

Johan Douglies inkommer med ett initiativärende - Se Bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Se bilaga 1. 

Direktionen beslutar 

att uppdra åt arbetsutskottet att bereda frågan 
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§ 18  Övrigt 

Rickard Åhman Persson framför att Räddningstjänsten Syd bör vara ute i samhället och 

marknadsföra verksamheten.  
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§ 19  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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Initiativärende 

Förbundsdirektören får i uppdrag att identifiera delar av verksamheten som inte är lagstyrd som 

skulle kunna tas bort. I uppdraget ingår att redovisa kostnadsbesparingar och konsekvenser för 

respektive del. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Syd står inför betydande ekonomiska utmaningar framöver. En situation som 

delas av medlemskommunerna. I många av kommunerna har nämnderna fått besparingskrav i 

innevarande budget med förvarning om att det kommer att fortsätta kommande år. Det är utifrån 

detta sannolikt att Räddningstjänsten Syd inte kommer att få en uppräkning av medlemsavgifterna 

som motsvarar kostnadsökningarna. 

Förbundet har under de senaste åren hållit nere kostnaderna och effektiviserat verksamheten med 

begränsad påverkan på förmågan att utföra uppdraget. Detta sätt att spara kommer förr eller senare 

till en punkt då det inte längre är möjligt att minska kostnaderna utan att det får reell påverkan på 

hur uppdraget utförs. 

Inom alla organisationer är det vanligt att man fortsätter göra saker som när de infördes var rätt men 

som med tiden saknar den relevans de hade när de infördes. Det kan också handla om saker som 

fortfarande är bra men som inte är av lagen tvingande att de görs.  

För att direktionen ska kunna prioritera rätt om behov av besparingar uppstår behövs ett underlag på 

vilka verksamheter som förbundet utför men inte är skyldiga att utföra och vad konsekvenserna är av 

att ta bort dem. 

Johan Douglies (m) Tony Rahm(m) Leif Westin(m) Camilla Ländin(c) 

Kävlinge Malmö Burlöv Lund 

Malin Ahlström(m) Louise Rehn Winsborg(m) Jörgen Segerhag(m) 

Malmö Lund Burlöv 

Tekla Lundin Makungu(l) Håkan Bjelkengren(m) 

Lund Eslöv 

Bilaga  1
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