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Inledning 

En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Allas självklara rätt till trygghet och 

säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer 

som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka.  

I våra medlemskommuner kostar olyckorna årligen cirka 4 miljarder kronor, 150 människor 
omkommer och 5 000 skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Olyckorna drabbar 
människor, företag, organisationer och våra kommuner, vissa mer än andra.  
 
Vår vision är att det inte ska inträffa några olyckor. Därför är vårt förebyggande arbete mycket viktigt. 
Att förebygga olyckor, stora som små, är nödvändigt för att både minska lidandet och kostnaderna. 
Det förebyggande arbetet ska också ha en social dimension, såsom beskrivet i handlingsprogrammet, 
eftersom vi tror på värdet av mänskliga möten och förtroendeskapande aktiviteter som verktyg för att 
öka säkerheten i samhället. När en allvarlig olycka trots allt inträffar ska vi kunna erbjuda snabba och 
professionella räddningsinsatser. Det ligger i många olyckors natur att de är svåra att förutsäga både till 
frekvens och omfattning. Det kräver en redundant, flexibel och resilient organisation med både 
kompetens och beredskap för det oväntade.  
 
Räddningstjänsten Syd har sedan förbundsbildningen 2006 gjort en betydande utvecklingsresa och varit 
föregångare i många avseenden; inte minst när gäller arbetet med mångfald och jämställdhet och 
metoderna för det förebyggande arbetet. Samtidigt som utvecklingstakten varit hög i många frågor har 
andra stått tillbaka. Under 2018 behöver ett fortsatt utvecklingsarbete genomföras, där vi baserat på 
slutsatser och lärdomar från de gångna åren gör justeringar och omtag inom vissa områden. 
Organisationen och dess styrning behöver förtydligas, medarbetarnas delaktighet och inflytande i 
organisationen behöver öka, den operativa förmågan behöver i några avseenden utvecklas och 
förstärkas och samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer i samhällets 
krishanteringssystem framför allt på regional nivå behöver utvecklas.  
 
Samtidigt som kommunerna förväntas ha ett ansträngt ekonomiskt läge de kommande åren står 
förbundet inför ökande kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Detta ställer krav på 
oss att försöka effektivisera verksamheten, bland annat genom mer samarbeten med andra.  
 
 
Föreliggande rambudget med inriktning utgör den politiska styrningen av förbundet vad avser tolkning 
av handlingsprogrammet, fastställande av medlemsavgifter samt fördelning av kostnader. Dokumentet 
omsätts i en verksamhetsplan och internbudget som mer i detalj beskriver mål och uppdrag.  
 

 

Linda Kazmierczak 

förbundsdirektör  
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1. Inriktning 

I handlingsprogrammet för 2016-2019 beskrivs förutsättningarna för Räddningstjänsten Syds 

verksamhet.  

Uppdraget för både organisationen och den enskilde medarbetaren, arbetsformer samt mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet utgör basen för kommande år där fokus än mer handlar om att utnyttja hela 

organisationens kapacitet och förmåga, om att samarbeta och samproducera med ännu fler aktörer och 

att utveckla ännu fler vägar att nå vision och effektmål. Detta kräver prioriteringar, styrning och ett 

gott ledar- och medarbetarskap. 

 

 

 
Bild 1, Målpyramid 
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2. Strategier och inriktningar 

Strategierna beskriver hur förbundet ska nå visionen om ett olycksfritt samhälle på lång sikt, 3-5 år.  
 
För att nå visionen är Räddningstjänsten Syds strategier de kommande åren: 
 

 Fler ska göra mer. Vi ska genom vår kompetens och med våra resurser bidra till att fler i 
samhället gör mer för att förebygga och hantera olyckor. Vi ska verka för samarbeten över 
gränser både internt och externt, t ex med frivilligorganisationer, och bidra till att vi använder 
samhällets samlade resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.  
 

 Vi ska bli en lärande organisation. På riktigt.  
 

Båda strategierna kräver fördjupad kommunikation internt och förståelse för både förbundets roll i 
samhället och medarbetarnas roll och ansvar i förbundet. All utveckling och lärande vilar på en kultur 
som är nyfiken, prövande, tillåtande och ödmjuk inför uppdraget. Som medarbetare och ledare har 
man ett ansvar att medverka i denna utveckling och detta lärande. 

Särskilda utvecklingsområden för handlingsprogramsperioden är: 

 Fördjupa samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer för att öka måluppfyllelsen 
och värdet av förbundets verksamhet. 
 

 Arbetet med utökning av antalet medlemskommuner ska fortsätta. 
 

 Utveckla det olycksförebyggande arbetet vad avser metoder och partners, framförallt vad avser 
information, råd och annat stöd till den enskilde. 
 

 Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder, taktik, ledning, nya aktörer 
och resurser. 
 

 Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och service utifrån såväl myndighetsrollen som 
den stödjande och räddande rollen. 
 

 Förbättra organisationens effektivitet och flexibilitet för att kunna möta nya riskbilder och 
utmaningar inom ramen för vårt uppdrag 
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3. Omvärlden och faktorer som påverkar inriktningen 2018-2019 

Nedan följer några områden som har identifierats och förutspås påverka förbundets utveckling och 

handlingsmönster för perioden 2018-2019. 

Den nationella säkerhetsstrategin I januari 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för 

Sveriges säkerhet, med syfte att tydligt inrikta samhällets samlade säkerhetsarbete mot ett antal 

prioriterade områden. Dessa områden är bland annat klimatförändringarna, informations- och 

cybersäkerhet och arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism. I strategin framhålls behovet 

av ett brett perspektiv på säkerhet och nödvändigheten i att alla samhällsaktörer arbetar gemensamt 

med att förebygga och möta både långsiktiga och omedelbara hot. Strategin anger också tydligt att den 

samlade förmågan att förebygga, motstå och hantera kriser och krig måste stärkas för att vi ska klara av 

de komplexa och snabbt föränderliga hotbilder och risker vi lever med idag.  

Räddningstjänsten har en mycket viktig roll i att omsätta den nationella strategin i handling för att 

värna om medborgarnas säkerhet. Dels utgör räddningstjänsten själv en samhällsviktig verksamhet som 

måste fungera även vid kriser, avbrott i samhällets försörjningssystem eller höjd beredskap och 

krigsfara. Samtidigt är räddningstjänsten precis som många andra verksamheter mycket teknikberoende 

och sårbar för t ex cyberhot. Det ställer höga krav på vår förmåga till sårbarhetsanalyser, 

kontinuitetsplanering och redundans.  

För att kunna åstadkomma ett koordinerat agerande vid stora olyckor och kriser krävs gemensamma 

rutiner mellan en mängd olika aktörer för allt från hur vi ska larma varandra, dela lägesbilder och 

analyser, kommunicera enhetligt och ta ut gemensam inriktning för hanteringen. I strategin skriver 

man: ”Att säkerhetshoten blir alltmer komplexa ställer högre krav på robusta ledningsfunktioner.  

Välkoordinerade ledningsprocesser och en utvecklad samhällskommunikation är en grundläggande 

förutsättning för att snabbt kunna ge samhällets bild av ett händelseförlopp och stödja nationella 

beslutsprocesser”. En hel del arbete återstår i regionen för att få till dessa gemensamma rutiner och 

robusta ledningsfunktioner, och Räddningstjänsten Syd bör vara en pådrivande och aktiv part i detta.  

Räddningstjänsten berörs också på flera sätt av återuppbyggnaden av det civila försvaret, som också 

det utgör en del av den nationella säkerhetsstrategin. Dels behöver vi återuppbygga vår egen förmåga 

för de uppgifter räddningstjänsten har vid höjd beredskap, dels är vi en del i den krisberedskap, 

robusthet och motståndskraft som det civila försvaret ska bygga på.  

Kontinuitetsplanering. Som samhällsviktig verksamhet som själv riskerar att drabbas hårt av 

omfattande kriser eller samhällsstörningar, är det nödvändigt för räddningstjänsten att ha god 

uppfattning om sina sårbarheter och att planera för att kunna upprätthålla verksamheten även vid 

samhällsstörningar av olika slag. Under 2018-2019 måste således ett arbete med att kartlägga 

räddningstjänstens beroenden (exempelvis av el, vatten, IT) och sårbarheter (till exempel för 

personalbortfall vid pandemi) prioriteras. 

Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst. Som ett efterspel av 

Västmanlandsbranden och den efterföljande utredningen Ansvar, samverkan, handling har regeringen i 

februari 2017 tillsatt en utredning av hur den kommunala räddningstjänsten kan effektiviseras. 

Utredningen ska presenteras i juni 2018 och ska då lämna förslag till hur brandförebyggande arbete och 

räddningstjänst ska kunna utföras på mer likvärdigt och effektivt sätt. Likaså ska utredningen se över 

och lämna förslag till hur kommunerna ska få bättre förutsättningar att rekrytera deltidsanställda 

brandmän, och hur samverkan inom räddningstjänstområdet kan förstärkas, utvecklas och bli mer 

enhetligt.  
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Utredningen om en samordnad alarmeringstjänst. Regeringen tillsatte i november 2015 en 

utredning för att analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att 

samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Utredaren ska ur ett effektivitets- 

och kvalitetsperspektiv analysera vilken organisationsform som förordas. Utredningen ska ta vid där 

den tidigare ”Alarmeringstjänstutredningen” slutade och utreda vidare. Av direktiven framgår att 

alarmeringstjänsten ska ha en regional organisationsnivå för att säkerställa hjälporganens behov av 

samverkan och samordning vid hantering av olyckor och kriser. Vidare anförs bland annat att en 

teknisk plattform behöver införas för en förbättrad samordning mellan berörda aktörer. 

Utredningstiden har förlängts och ska presenteras senast den 31 december 2017.  

Förändrad riskbild. Den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befinner sig på en förhöjd hotnivå (3) 

alltsedan hösten 2010 (men har varit uppe på nivå 4 under en period). Säkerhetspolisen konstaterar att 

de konflikter som driver terrorismen inte kommer att lösas i närtid och att terrorismen inte kommer att 

minska. Detta påverkar hotbilden även i Sverige, som så sent som 7 april utsattes för ett terrorattentat 

på Drottninggatan i Stockholm. Risken för terrordåd är en påtaglig risk för räddningstjänstens 

personal, som i ett sådant läge ska arbeta på en skadeplats där förloppet inte är förutsägbart på samma 

sätt som vid en brand eller trafikolycka, och där skadeutfallet kan vara mycket stort. Här krävs att vi 

ökar vår kunskap och i samverkan med polis och ambulans hittar fram till rutiner och ledningsförmåga 

för den typen av händelser.  

Även klimatförändringarna innebär en förändring av riskbilden, där väderrelaterade händelser kan få 

stora kortsiktiga konsekvenser och bli föremål för omfattande olyckshantering. Skyfall och kraftiga 

regn förväntas öka i intensitet och öka risken för översvämningar och höga flöden. Även stigande 

havsnivåer, där Skåne är särskilt utsatt, riskerar att leda till översvämningar och därtill erosion och 

inträngning av saltvatten. Omvänt ger ökad värme och torka risk för mer bränder i skog och mark, och 

låga grundvattennivåer som kan äventyra vår vattenförsörjning. Den globala uppvärmningen 

tillsammans med andra naturkatastrofer skapar även sekundära effekter genom klimatflyktingar som 

enligt Migrationsverket förväntas öka under den kommande åren.  

Arbetsmiljön för räddningstjänstens personal. Brandmän arbetar i en kontaminerad miljö med 

giftig rök, och utsätts för situationer med främmande och obekanta kemiska föreningar. Kraven på 

skyddsutrustning och möjligheter till sanering måste vara höga. Räddningstjänsten Syd har drivit arbete 

enligt Skellefteåmodellen ”Friska Brandmän”. Detta arbete måste fortsätta för att förbättra kunskap 

och rutiner. Även nya hotbilder, främst risken för terrorattentat men även ökad förekomst av smällare 

eller handgranater vid bilbränder, ställer frågan om den operativa personalens arbetsmiljö på sin spets; 

en fråga vi måste hantera tillsammans med polis och ambulans som också förväntas agera på dessa 

osäkra skadeplatser.  

Räddningspersonal i beredskap (RiB) Organisationsformen RiB står inför flera utmaningar.  Färre 

och färre arbetar idag på bostadsorten, varför det är svårt att rekrytera deltidsbrandmän med beredskap 

under dagtid. Dessutom är det centralt framförhandlade avtalet RiB 17 omstritt, vilket lett till 

uppsägningar över hela landet.  

Även om utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst ska se över och i juni 2018 ge förslag till hur 

förutsättningarna för rekrytering av deltidsbrandmän kan förbättras, så behöver förbundet aktivt 

utveckla arbetet med både rekrytering och kompetensförsörjning av deltidsbrandmän.  
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Utbildning för räddningstjänstens personal. Att fånga kompetensbehov, ha rätt förmåga och att 

kompetensutveckla våra medarbetare är en strategiskt viktig fråga i framtiden. Myndigheten för 

samsällskydd och beredskap, MSB, genomför en översyn av utbildningarna inom området. Tidiga 

indikationer från detta arbete är att räddningstjänsterna framöver behöver ta ett större ansvar för 

fortbildning och vidareutbildning än vad vi historiskt varit vana vid. Utmaningarna finns såväl inom 

det förebyggande området som inom det skadeavhjälpande området. Att utveckla vår kompetens inom 

myndighetsutövning, ledning av räddningsinsatser och inom våra särskilda insatsförmågor är några 

exempel på identifierade behov. En särskild utmaning de närmaste åren är att hitta samarbetsytor för 

kompetensutveckling mellan blåljusmyndigheter och andra aktörer som verkar inom kris-och 

olycksområdet.  

Agenda 2030. Räddningstjänsten Syd har undertecknat Linköpingsviljan i samband med Brand 2017, 

och därmed gjort ett aktivt och synligt ställningstagande om vårt ansvar och våra intentioner att arbeta 

mot de globala målen för hållbar utveckling. Detta ska integreras i Räddningstjänsten Syds 

verksamheter i flera avseenden. En viktig del är vårt miljöarbete, där vi i takt med ökade miljökrav 

också har ökade kostnader. En annan viktig del är vårt fortsatta arbete för jämställdhet och mångfald.  

Ökande befolkning Enligt Region Skånes prognos 2016-2025 förväntas befolkningen öka konstant. 

Inom tio år beräknas folkmängden uppgå till 1 455 500 personer. De kommuner som idag växer i 

snabbast takt är Helsingborg, Lund och Malmö, följt av flera kranskommuner. Anledningen till 

ökningen är att det föds fler än det dör, men också de stora flyktingströmmarna. De senaste tio åren 

har många människor från bland annat Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea sökt sig till Sverige för 

att komma bort från krig, våld och förtryck.  

Förbundets medlemskommuner hade 31 december 2016 totalt 528 092 invånare. Enligt regionens 

prognos är motsvarande siffra för 31 december 2019 561 071 invånare vilket skulle innebära en 

befolkningsökning med 32 979 invånare under tre år. Motsvarande befolkningssiffra vid utgången av 

2024 prognostiseras till 587 267 invånare. 

Ekonomi. Den svenska ekonomin fortsätter under 2017 att utvecklas starkt; sysselsättning och 

skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt och arbetslösheten minskar under året. Utvecklingen 

förväntas dock stagnera och tillväxt och skatteunderlag bli svagare de närmsta åren. Eftersom 

kommunerna fortfarande står inför utmaningar såsom ökningen av antalet äldre och av antalet barn i 

skolan, liksom stora insatser för integration av nyanlända, ser kommunernas ekonomiska läge generellt 

ansträngt ut framöver. Räddningstjänsten Syd står också inför stora ekonomiska utmaningar i form av 

ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Vi är eniga med medlemskommunerna 

om att vi måste få möjlighet till mer långsiktighet i de ekonomiska ramarna (istället för att föra årliga 

diskussioner) och förbundet ska inför dialogen om medlemsavgifterna 2019 ha tagit fram en flerårig 

prognos och plan. Förbundet ska också med anledning av det ansträngda läget de närmsta åren försöka 

göra långsiktiga effektiviseringar.  
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4. Rambudget 2018 med planering 2019-2020 

Medlemsavgift och dess fördelning  
Förbundets intäkter består till dominerade del av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer intäkter från 

olika bas- och särskilda uppgifter, för närvarande i huvudsak från tillståndshantering, 

tillsynsverksamhet, automatlarmshantering, operativa ersättningar, utbildningstjänster och 

lokaluthyrning. 

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

kompletterad med en möjlig komponent för befolkningsförändring. 

Medlemskommunerna har under april månad meddelat att uppräkning av medlemsavgiften inför 

år 2018 sker med 2,10 % utifrån kommunernas kärva ekonomiska läge särskilt inför 2018. 

Uppräkningen är 0,47 % enheter lägre än sedvanligt index baserat på Konjunkturinstitutets prognos 

från mars 2016. Ingen kompensation ges för befolkningsförändring. 

Medlemskommunerna anför vidare att delar av förbundets egna kapital kan nyttjas för att finansiera 

delar av verksamheten ett visst år. 

Detta resulterar i följande medlemsavgift för 2018 

Medlemsavgift komponenter Belopp tkr 

Medlemsavgift 2016 basuppdrag 274 669 

Pris- och löneuppräkning 2,10 % 5 768 

Befolkningsutveckling  0 

Medlemsavgift 2018 basuppdrag 280 437 

 

Tabell 1. Uppräkning medlemsavgift 2018. 

Den totala medlemsavgiften på 280 437 tkr kommer år 2018 att ha följande fördelning mellan 

medlemskommunerna enligt fastställd fördelningsmodell: 

Medlemskommun Invånarantal 

2016-12-31 

Andel % 

invånare 

Medlemsavgift 

2018 tkr 

Burlöv 17 646 3,34 9 367 

Eslöv 32 878 6,23 17 471 

Kävlinge 30 532 5,78 16 209 

Lund 118 542 22,45 62 958 

Malmö 328 494 62,20 174 432 

Summa 528 092 100,00 280 437 

 

Tabell 2. Fördelning av medlemsavgift 2018 

Eget kapital och överskottsmål 

Räddningstjänsten Syds egna kapital uppgår efter 2016 års bokslut till 14,9 mnkr. Direktionen har 

i juni 2017 beslutat om ett reviderat mål för eget kapital om 7 mnkr jämfört med det tidigare 

långsiktiga målet på 12 mnkr. Enligt de reviderade målen för god ekonomisk hushållning 

eftersträvas ingen ytterligare kapitaluppbyggnad. Det årliga resultatet ska normalt vara positivt. 

Om synnerliga skäl föreligger kan ett negativt resultat budgeteras. 
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Ekonomiska påverkansfaktorer och större förändringar 

Förbundets verksamhet och dess finansiering är förknippat med olika ekonomiska utmaningar 

och med början från innevarande år 2017 och de följande åren 2018-2020 kan särskilt nämnas: 

Lokalkostnaderna beräknas öka med ca 3,5 mnkr till 2020. Bidragande orsaker till detta är ökade 

hyror, miljökrav, renovering/ tillbyggnad av Jägersro brandstation, om/ nybyggnation av 

övningsplatsen Barbara. Lokalkostnaderna kommer att öka trots att förbundet under de senaste 

åren rationaliserat i lokalutnyttjandet genom att lämna lokaler motsvarande 1 240 kvm, 

motsvarande 2 mnkr. Det är station Rosengård som lämnats samt vissa byggnader på station 

Centrum. 

Fordonskostnaderna beräknas öka med ca 3,5 mnkr till 2020. Bakomliggande orsaker till detta är 

ökade leasing- och försäkringskostnader, dels utbyte av fordon och införande av ny teknik och 

nya metoder. 

Förbundets pensionsskuld består främst av särskild avtalspension till utryckande personal, SAP-R. 

Övriga tjänstepensionsåtaganden är försäkrade. De närmaste åren kommer pensionskostnaderna 

för såväl utryckande personal SAP-R som tjänstepensioner att öka med ca 1,5 – 2 mnkr. 

Bakgrunden till detta är ökad andel egenfinansiering av SAP-R samt förändrade 

basbeloppsuppräkningar. 

Ovanstående innebär att för planperioden 2018-2020 så behöver förbundet få ett tillskott till 

medlemsavgiften utöver sedvanlig pris- och löneuppräkning för att klara redovisade 

kostnadsökningar utan att basuppdraget påverkas. Samtidigt står den kommunala sektorn för 

stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren framöver. 

Förbundet har därför redan under våren 2017 påbörjat ett arbete att se över ekonomi, verksamhet 

och ambitioner i syfte att ekonomisera verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Utnyttjande av eget kapital 

För att klara 2018 år verksamhet utifrån nu föreslagen medlemsavgift kommer delar av förbundets 

egna kapital att nyttjas för att undvika allt för stora verksamhetsinskränkningar. Detta är också 

något medlemskommunerna samlat förordat. Budgeterat resultat för 2018 är ett 

underskott på 4 400 tkr. 

Driftsbudget 

Mot bakgrund av ovanstående har en övergripande driftsbudget tagits fram vilken presenteras i 

tabell 3 nedan  

För åren 2019-2020 har i planeringen en uppräknad medlemsavgift där kompensation ges för pris 

och löneuppräkning samt befolkningsutveckling antagits för att klara de större förändringar 

förbundet står inför. Några tilläggsuppdrag förekommer för närvarande inte från någon 

medlemskommun. 
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Tabell 3. Rambudget drift 2018 med planering 2019-2020. 

I bilaga 1 återfinns en mer detaljerad rambudget för 2017. Detaljerna i denna och fördelningen 

mellan olika kontogrupper, är mycket preliminära och får prövas ytterligare i det kommande 

internbudgetarbetet. 

Verksamhetens intäkter 

Uppräkning av medlemsavgifter har berörts ovan. Vad gäller övriga intäkter har uppräkning gjorts 

med förväntad prisuppräkning. Nuvarande verksamhetsvolymer antas fortsätta. Vidare antas att 

lokaluthyrningen till ambulansentreprenörerna fortsätter under hela planperioden. 

Driftskostnader och avskrivningar 

Personalkostnaderna har beräknats i enlighet med nu gällande slutna centrala avtal kompletterat 

med Konjunkturinstitutets prognoser över förväntad lönekostnadsutveckling. Pensionskostnader 

har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos från december 2016. De ökade pensionskostnaderna 

har också berörts i tidigare avsnitt.  

Övriga driftskostnader (materiel, fordon, lokaler mm) har beräknats utifrån de förutsättningar 

som bedöms föreligga och de satsningar som redogjorts för i tidigare avsnitt kring lokaler och 

fordon.  

Avskrivningarna förväntas ligga mellan 7 500 tkr till 8 000 under perioden. Viss del av 

avskrivningarna finansieras med ett investeringsbidrag från staten till RC-Hyllie. Från 2018 

minskar dessa avskrivningar samt tillhörande bidrag. Andra avskrivningar förväntas dock öka i 

motsvarande grad hänförligt till nyinvesteringar. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna avser till större delen avkastning på förbundets pensionskapital och 

likviditet. Placeringar görs utifrån antagen policy med inslag av stor grad av försiktighet och till 

övervägande del räntebaserad. Den löpande avkastningen på förbundets likviditet bedöms för de 

närmaste åren uppgå till 0 mot bakgrund av den negativa styrräntan. 

De finansiella kostnaderna utgör till största del av räntedelen på pensionsskulden för värdesäkring 

av tidigare avsättningar. En markant ökning av räntekostnaderna sker från 2018 enligt KPA:s 

beräkningar. Bidragande orsaker här är antagna indexökningar och förändringar av basbeloppen.  

(Belopp tkr) Utfall 2016 Budget 2017 Rambudget 2018 Plan 2019 Plan 2020
 

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 268 494 274 669 280 437 295 300 304 000

Övriga intäkter 32 514 31 802 34 263 35 000 37 000

Summa verksamhetens intäkter 301 008 306 471 314 700 330 300 341 000

Personalkostnader -212 500 -216 388 -225 000 -232 000 -237 000

Övriga driftskostnader -85 757 -83 092 -86 600 -91 000 -94 000

Avskrivningar -6 598 -7 400 -7 500 -8 000 -8 000

Summa kostnader -304 855 -306 880 -319 100 -331 000 -339 000

Verksamhetens nettokostnader -3 847 -409 -4 400 -700 2 000

Finansiella intäkter 5 012 2 578 2 900 3 600 3 600

Finansiella kostnader -1 024 -2 069 -2 900 -5 500 -5 500

Resultat 141 100 -4 400 -2 600 100



12 
 

Investeringar 

Räddningstjänsten Syd äger generellt inga utryckningsfordon eller fastigheter utan dessa leasas och 

hyrs. Förbundets investeringar avser räddningsmateriel, övrig verksamhetsanknuten utrustning, 

kommunikationsutrustning inklusive IT samt vissa lokalanknutna investeringar. Vissa system- och 

licenskostnader aktiveras som immateriell tillgång. Den årliga ramen för nytillkomna investeringar 

beräknas uppgå till ca 10 mnkr.  

Investeringarna i rambudgeten utgör en översiktlig inriktning, där ytterligare detaljering och 

prioriteringar görs i det fortsatta internbudgetarbetet. Vidare gäller att särskilt beslut ska tas inför 

varje igångsättande av enskilt investeringsobjekt. 

Beträffande lokalanknutna investeringar görs en fortsatt prioritering på arbetsmiljö, jämställdhet, 

miljö och förändrat lokalutnyttjande. Särskild tonvikt läggs på stationerna Jägersro, Barbara och 

Burlöv. För räddningsutrustning gäller satsningar på ny teknisk plattform med mindre och 

flexiblare enheter samt nödvändiga återanskaffningar och komplettering av utrustning utefter nya 

arbetssätt och organisation. Vidare kommer ett antal säkerhetshöjande investeringar att behöva 

göras för att stärka förbundets förmåga och uthållighet vid olika ansträngda lägen i samhället. 

 
 

Tabell 4. Rambudget investeringar 2018 med planering 2019-2020 

  

(Belopp tkr) Bokslut Internbudget Rambudget Plan Plan

2016 total resurs 2017 2018 2019 2020

System och licenser 229 900 400 300 600

Räddningsutrustning 2 787 2 500 2 600 3 700 3 000

 

IT, radio och kommunikation 2 194 1 200 2 000 1 000 1 000

 

Övriga inventarier 2 261 1 200 1 000 1 500 1 700

 

Lokalrelaterade investeringar 704 2 300 2 000 2 500 2 700

  

Lätta fordon ej utryckning 967 1 400 1 000 1 000 1 000

Summa 9 142 9 500 9 000 10 000 10 000
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Bilaga 1 Rambudget, specificerad

 
Tabell 5. Rambudget 2017 specificerad 

(Belopp tkr) Utfall Internbudget Rambudget

2016 2017 2018

Intäkter

Medlemsavgift 268 494 274 669 280 437

Tilläggsuppdrag 0 0 0

Summa medlemsavg o tilläggsuppdrag 268 494 274 669 280 437

Tillståndshantering 1 055 1 100 1 100

Tillsyn LSO, LBE 3 748 3 923 4 000

Automatlarm 11 812 12 394 13 000

Operativa insatser 5 240 4 830 5 400

Extern utbildning 6 249 6 200 6 400

Hyresintäkter 2 053 2 062 2 100

Övrig försäljning 605 313 400

Övriga bidrag 1 752 980 1 863

Summa övriga intäkter 32 514 31 802 34 263

Summa intäkter 301 008 306 471 314 700

Personalkostnader

Löner och ersättning -144 360 -148 686 -152 500

Sociala avgifter o pensioner -68 140 -67 702 -72 500

Summa personalkostnader -212 500 -216 388 -225 000

Övriga kostnader

IT radio och telekommunikation -6 094 -6 932 -7 500

Köpta tjänster -10 116 -8 899 -9 200

Maskiner och inventarier -4 540 -3 834 -4 100

Fordon -14 602 -15 358 -15 700

Materiel, reklam och information -9 495 -6 882 -7 200

Fastigheter och lokaler -33 366 -33 546 -35 000

Utbildning och konferenser -2 998 -2 685 -2 800

Representation och personalvård -2 466 -2 584 -2 700

Resor och övriga kostnader -2 080 -2 372 -2 400

Summa övriga driftskostnader -85 757 -83 092 -86 600

Avskrivningar -6 598 -7 400 -7 500

Summa kostnader -304 855 -306 880 -319 100

Finansiella poster

Finansiella intäkter 5 012 2 578 2 900

Finansiella kostnader -1 024 -2 069 -2 900

Summa finansiella poster 3 988 509 0

ÅRETS RESULTAT 141 100 -4 400


