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PROTOKOLL     

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde  

 

Mötesdatum:  Den 17 juni 2022 

Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00 

Sammanträdet avslutades:  Kl. 12.30 

Plats:   Sessionssalen, brandstationen i Lund, 

Glimmervägen 12 A, Lund   

Justeringsdatum:   Den 23 juni 2022 

Omedelbar justering  §§ 35-36, se bilaga 

Anslag:  Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten 

Syds hemsida www.rsyd.se under fliken 

”Anslagstavla” den 23 juni 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 Nima Gholam Ali Pour (SD) 

Malmö 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  

Fanny Johansson (S) Lund 

Leif Westin (M) Burlöv 

Johan Douglies (M) Kävlinge  

Tony Hansson (S) Eslöv 

 

Ersättare  Harris Cheema (S) Malmö 

  Birgit Hansson (S) Malmö 

Sven Erik Rasmusson (S) Malmö 

Andreas Önnerfors (C) Malmö 

Ulf Nymark (MP) Lund 

Christoffer Karlsson (L) Lund 
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Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

Anders Brännström (L) Burlöv  

Jörgen Andersson (M) Eslöv 

Jan Kronberg (S) Kävlinge 

 

Personalföreträdare  Magnus Krantz (BRF) Ida Franzén Svensson (SI) 

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 

Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge & 

Malmö centrum 

Attila Jensen, distriktschef Lund & Hyllie (ej §§ 25-

33) 

Malin Olofsson, brandman (ej §§ 31-41)  

Elin Axelsson, analysstrateg 

 

 

Underskrifter: Ordförande  ___________________________
     

Susanne Jönsson  

 

  Justerare   ___________________________ 

    Louise Rehn-Winsborg  

 

  Nämndsekreterare  ___________________________ 

    Annie Borgström 

Louise Rehn Winsborg (Jun 23, 2022 11:16 GMT+2)
Louise Rehn Winsborg

Susanne Jönsson (Jun 23, 2022 11:25 GMT+2)
Susanne Jönsson
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§ 25  Sammanträdets öppnande  

Ärendebeskrivning 

Ordföranden förklarar mötet för öppnat. 
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§ 26  Upprop 

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

Utsänd dagordning fastställs. 
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§ 28  Val av justerare och tid för justering av protokoll 

Louise Rehn-Winsborg utses, att jämte ordföranden justera protokollet. 

Det beslutas att justering ska ske kl. 11.00 den 23 juni 2022, justering sker digitalt.  
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§ 29  Förbundsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad 

som planeras framöver. 

• Brandkonferensen 11-12 maj 

• Totalförsvarsdag i Malmö 18 juni 

• Medlemsforum 19 maj 

• Beredskapen i Eslöv 

• Operativa händelser, Rsyds operativa chef föredrar punkten  

• Investeringar i andningsskydd och bullerskydd,  

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen.    
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§ 30  Räddningstjänst under höjd beredskap 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektören informerar om räddningstjänst under höjd beredskap och civilt 

försvar. 

 

Direktionen tackar för den lämnade informationen  
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Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

§ 31  Personalrapport 

Ärendebeskrivning 

På initiativ av Rickard Åhman Persson (SD) har frågan väckts om förvaltningen till 

direktionen kan lämna en personalrapport avseende brandmän och styrkeledare. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till rapport som beretts i arbetsutskottet. 

Personalrapporten sammanställs kvartalsvis och presenteras för direktionen vid det 

sammanträde som infaller närmst därefter.  

 

Direktionen godkänner den lämnade informationen. 
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§ 32  Delårsrapport 1 

Ärendebeskrivning 

Vid direktionens sammanträde i december 2021 fastställdes verksamhetsplanen för år 

2022. I planen anges förbundets, mål, inriktning och resurser. Uppföljning av förbundets 

verksamhet och ekonomi skall ske i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 

Förbundet ska enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till 

förbundsmedlemmarna. 

I föreliggande rapport redovisas delårsrapport för perioden januari till april 2022. 

Beslutsunderlag 

Utkast Delårsrapport 1, januari – april 2022 med diarienummer 2400-2022-001214. 

Direktionen beslutar 

att fastställa föreliggande delårsrapport 1, 2022 samt  

att tillställa delårsrapporten förbundsmedlemmarna 
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§ 33  Senareläggning av beslut om rambudget 2023 

Ärendebeskrivning 

Enlig förbundsordningen är målsättningen att budgeten för nästkommande år ska 

fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget 

för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift. Vid ett extra medlemsforum den 

19 maj gavs besked om en uppräkning av medlemsavgiften inför 2023 med 5,5 % samt 
möjligheten att nyttja eget kapital för finansiering av extraordinära kostnader samt 

volymökningar. Utifrån rådande osäkra ekonomiska omvärldsfaktorer behövs ytterligare 

beredningstid för framtagande av rambudgeten där även kommande delårsrapport per 31 

augusti kan beaktas. 

Beslutsunderlag 

Missiv med diarienummer 2400-2022-001346. 

Direktionen beslutar 

att skjuta upp beslut om rambudget 2023 till direktionens sammanträde den 14 

oktober 2022 
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§ 34  Hållbarhetspolicy 

Ärendebeskrivning 

Världens stats- och regeringschefer har antagit 17 Globala mål för hållbar utveckling inom 

Agenda 2030. Genomförandet av agendan kräver deltagande av samhällets alla aktörer 

och Räddningstjänsten Syd har därmed ett ansvar att verka för att uppnå målen. 

Räddningstjänsten Syd saknar i dagsläget ett övergripande styrdokument för hållbarhet 
där alla de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig utveckling inkluderas. I 

syfte att stödja Räddningstjänsten Syds hållbarhetsarbete och utveckling inom Agenda 

2030 har en hållbarhetspolicy arbetats fram för antagande av direktionen. 

Nu gällande miljöpolicy som antogs av direktionen 2015-10-14 föreslås ersättas med 

liggande förslag till hållbarhetspolicy. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Hållbarhetspolicy med tillhörande bilaga och nu gällande Miljöpolicy, 

diarienummer 2501.2015.04456. 

Beslutsgång 

Efter att ärendet föredragits uppstår diskussion kring formuleringar i bilagan till 
Hållbarhetspolicy. Ordföranden föreslår att direktionen beslutar att ärendet 

återremitteras till förvaltningen för vidare beredning. 

Direktionen ställer sig enhälligt bakom förslaget till beslut som därmed vinner bifall. 

Direktionen beslutar 

att ärendet ska återföras till förvaltningen för vidare beredning  

 

 

 

LRW
LRW

SJ
SJ

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5fujJCCNWdpPal4IrTquMiULyDnhQDpY
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5fujJCCNWdpPal4IrTquMiULyDnhQDpY
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5fujJCCNWdpPal4IrTquMiULyDnhQDpY


    Diarienummer 2300-2022-001358 
Protokoll, direktionssammanträde 2022-06-17 

 

 
   

 

Ordförandes signatur:                         Justerandes sign:                         Sekreterares sign:                Utdragsbestyrkande:

  

§ 37  Instruktion för förbundsdirektören 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska styrelsen (för Räddningstjänsten Syd förbundsdirektionen) i en 

instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen 

ska också fastställa direktörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallagen). Ett förslag till 

instruktion har tagits fram och beretts i arbetsutskottet. 

Direktionen föreslås anta liggande förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till instruktion för förbundsdirektören med diarienummer 2600-2022-001366. 

Direktionen beslutar 

att anta liggande förslag till instruktion för förbundsdirektören 
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§ 38  Ny delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Direktionens delegering av beslutanderätt till utskott, viss ledamot eller ersättare samt till 

förbundsdirektören eller annan anställd i förbundet framgår av förbundets 

delegationsordning. Delegationsordningen beslutas av direktionen. 

En uppdaterad version av delegationsordningen antogs av direktionen den 15 mars 2019. 
Den version som då antogs är till form och innehåll i stort sett oförändrad i förhållande till 

den delegationsordning som togs fram i samband med förbundsbildningen. 

Verksamheten har identifierat ett behov av en delegationsordning som tydligare visar 
fördelade beslutsmandat och befogenheter. Jämförelser har gjorts med andra 

räddningstjänstförbunds delegationsordningar och ett förslag till ny delegationsordning 

anpassad till Räddningstjänsten Syds behov har tagits fram och beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning med diarienummer 2600-2022-001365 och nu gällande 

delegationsordning med diarienummer 2300-2018-004447-008. 

Beslutsgång  

Direktionen föreslås anta liggande förslag till delegationsordning. Nima Gholam Ali Pour 

(SD) Malmö yrkar avslag. Johan Douglies (M) Kävlinge yrkar bifall, Tony Hansson (S) Eslöv, 

Louise Rehn Winsborg (M) Lund  och Susanne Jönsson (S) Malmö ansluter sig till 
bifallsyrkandet. Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att det 

första vinner bifall. 

Nima Gholam Ali Pour reserverar sig mot beslutet och anmäler att han före justeringen 

avser lämna en skriftlig reservation, se bilaga. 

Direktionen beslutar 

att anta liggande förslag till delegationsordning 
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§ 39  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 

En sammanställning av delegationsbeslut fattade sedan det senaste 

direktionssammanträdet, ”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med 

diarienummer 2022-000187-003, har tillställts direktionen i samband med kallelsen till 

dagens sammanträde.  

Direktionen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 40  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes eller behandlades. 
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§ 41  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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Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126 

E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se  

 

 

Reservation 
 

Räddningstjänsten Syd 

Ärendenummer: 14 

 

Antagande av ny delegationsordning 

Sverigedemokraterna motsätter sig förslaget till ny delegationsordning. Det som är mest 

problematiskt med förslaget till delegationsordning är de högt uppsatta gränserna för upp till vilket 

värde där arbetsutskottet och förbundsdirektören får besluta om objektsupphandling, investering 

och förnyad konkurrensutsättning. Arbetsutskottet får besluta om objektsupphandling, investering 

och förnyad konkurrensutsättning för upp till 20 miljoner kr. Förbundsdirektören får besluta om 

objektsupphandling, investering och förnyad konkurrensutsättning för upp till 10 miljoner kr. 

Förbundsdirektören får även teckna avtal upp till en summa på 10 miljoner kr.  

 

Sverigedemokraterna anser att upphandlingar och investeringar som handlar om miljonsummor inte 

ska ske skyndsamt utan besluten ska baseras på ett bra underlag samt en diskussion där alla partier 

som är representerade i direktionen får delta.  

 

Vi är även högst kritiska till att beslut om inhyrning av fastigheter och lokaler upp till 30 miljoner kr 

ska fattas av arbetsutskottet. Sammantaget vill vi se en bredare diskussion omkring upphandlingar, 

där alla partier får delta. Detta är ett rimligt krav med tanke på att Räddningstjänsten Syds budget 

inte ens uppnår 400 miljoner kr.  

 

Jag yrkade att direktionen skulle avslå förslaget till beslut. Då mitt yrkande inte fick gehör 

reserverade jag mig mot beslutet.  

 



 

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126 

E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se  

 

______________________ 

Nima Gholam Ali Pour (SD) 

 

 

2022-06-17 
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