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Förord 

Under snart ett års tid har en liten grupp bestående av mig, Henrika Wirén, Johnny Persson och 

Anders Gustavsson jobbat med att förbättra och i några avseenden förändra Räddningstjänsten Syds 

förslagsverksamhet. 

Förslagslådan, tidigare även kallad ”Idésprutan” startades en gång i tiden av Johnny Persson. 

Anledningen var att man ville ha ett forum där man kunde ta tillvara alla de idéer och tankar som 

fanns bland medarbetarna. Man förstod att det skulle hjälpa kåren att utvecklas och ligga i framkant 

både i form av förbättrad eller annorlunda utrustning men också när det kom till arbetsmetoder och 

förhållningssätt. För vem kan vara bättre lämpad att lösa problem och utveckla metoder än de som 

arbetar med det dagligen. 

År 2006 bildades Räddningstjänsten Syd. Detta innebar en hel del anpassning och utveckling av båda 

arbetsmetoder och utrustningen vi använde för att alla i hela förbundet skulle arbeta så likartat som 

möjligt. Förslagsverksamheten hängde dock inte riktigt med. Förslagslådan spreds i förbundet men 

arbetsmetoderna för att genomföra förslag utvecklades inte i rätt riktning. Istället för att 

vidareutveckla ett fungerande koncept blev handläggningstiderna allt längre, belöningssystemet 

avskaffades och arbetsbördan på Johnny blev allt tyngre. 

Detta resulterade i att antalen förslag blev allt färre och förslagsverksamheten allt mer lågprioriterad 

i den dagliga verksamheten. 

Vi vill vara en lärande organisation, i det begreppet ingår också att lära av varandra och ta tillvara de 

tankar och idéer som finns hos våra medarbetare. Därför har vi det senaste året arbetat med att 

utveckla förslagsverksamheten så att den blir vad den en gång varit. Vår förhoppning är att vi med 

denna presentation kan väcka nytt intresse för förslagsverksamheten och att vi kan visa de stora 

fördelar som ett företag, i detta fall en räddningstjänst kan ha av ett fungerande förslagssystem, dels 

i avseende arbetsmiljö och hälsa men även ekonomiskt.  
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Hur har vi arbetat? 
Arbetsgruppen består som tidigare nämnts av Johnny Persson, Anders Gustavsson och mig, Henrika 

Wirén. Vid vårt första möte satte vi oss för at diskutera hur förslagslådan såg ut och fungerade idag, 

något Johnny av naturliga skäl är mycket väl insatt i. Ganska snabbt utkristalliserade sig ett antal 

problem, och efter många diskussioner kom vi fram till att vi skulle fokusera vårt förbättringsarbete 

på följande punkter: 

1. Förkorta handläggningstiden från inlämnat förslag till taget beslut 

2. Förenkla inskrivningsprocessen i Prime Case. 

3. Synliggöra förslagslådan genom nyheter, PR mm 

4. Sammankoppla avvikelserapporteringen med förslagsverksamheten 

5.  Skriva en ny riktlinje för förslagsverksamheten som även tydliggör arbetsgången samt 

belöningssystemet när ett förslag har mätbara ekonomiska resultat. 

Vi kom fram till att projektet skulle delas upp i olika arbetsfaser, nämligen följande: 

Lösningsförslag – Vad kan vi förändra för att få förslagslådan att fungera bättre utifrån de 

problem vi fastslagit finns? 

Implementering – Våra lösningar och förslag sammanställs till styrdokument och 

genomförandeplaner som framförs till berörda parter inom förbundet (med början på chefer 

och sedan nedåt) 

Provfas – Vi tar två förslag genom det nya och förbättrade systemet för att se om det finns 

behov av ytterligare förbättringar samt för att se att berörda parter följer de nya 

arbetssätten. 

Eventuella ytterligare förbättringar – Genomgång av de förslag vi ”lotsat” genom systemet, 

analys av utfallet, eventuella tillägg och förbättringar. 

Färdigställande – Färdigställande/sammanställande av vad vi kommit fram till och hur vi vill 

att förslagslådan skall se ut/fungera från och med nu. 

Spridning – Med hjälp av riktlinjer, styrdokument och liknande, sprida ordet om den ”nya 

förslagslådan” till samtliga medarbetare genom PR på intranät, utskick m.m. för att öka 

intresset för förslagsverksamheten i R-syd igen. 

Utvärdering/Redovisning – Sammanställa arbetet vi gjort samt utvärdera utfallet. 
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Förkortad handläggningstid 
För att känna att sitt förslag uppmärksammats och tagits omhand är handläggningstiden 

avgörande. Ju snabbare man får ett besked desto bättre, oavsett om svaret är nekande eller 

jakande. Många förslag som lämnas in handlar om enkla förändringar som inte innebär 

några betydande ekonomiska insatser, utan är snarare förändringar på 

utrustning/arbetsmetoder vi redan har. Statistik från stora företag med en väl fungerande 

förslagsverksamhet har visat att endast 3% av de förslag som lämnas in kräver ytterligare 

utredning och/eller ger skäl till ekonomisk ersättning till förslagsläggaren. 

 En välfungerande förslagsverksamhet innebär således ingen betydande ökning av 

arbetsbelastning för organisationen, man kan istället säga att alla förslag som kommer in, 

som ofta effektiviserar sättet vi arbetar på, innebär att organisationen i slutändan minskar 

den totala arbetsbelastningen.  

För att minska handläggningstiden har vi kommit fram till följande förändringar. 

Från förslag till beslut 

Ett förslag kommer in till Förslagslådan och granskas av förslagssamordnaren (FS). Om FS 

anser att förslaget är genomförbart skickas förslaget vidare till berörd distriktschef (DC) eller 

av denne utsedd person med beslutandemandat (denne blir då handläggare för förslaget) I 

annat fall meddelas förslagsläggaren att förslaget inte är genomförbart. 

DC eller annan beslutsfattare ganskar förslaget. Om förslaget enligt denne inte kräver 

ytterligare granskning tas direkt beslut i ärendet, beslutet skickas till FS. FS meddelar 

därefter förslagsläggaren. Är beslut om att förslaget skall genomföras taget skickar FS en 

utförandeorder (tillsammans med beslutet från handläggaren) till en enligt kontaktlistan 

utsedd person (se bilaga 1).  

Anses förslaget så pass omfattande eller innebär en större investering/förändring så att 

handläggaren anser att detta kräver ytterligare utredning meddelas detta FS. FS meddelar 

därefter förslagsläggaren att förslaget tagits vidare.  

Förslaget lämnas därefter till bedömningsgruppen. Bedömningsgruppen granskar förslaget 

och tillser att eventuella kompletteringar görs samt att ersättningsnivåer fastställs enligt 

förutbestämda bedömningstablåer (se bilaga 2). När förslaget anses komplett meddelas 

detta FS. FS tillser att samtliga som kommer att medverka på den kommande lilla arenan får 

ta del av förslaget innan nästkommande möte. Ledningsgruppen (lilla arenana) fattar 

slutligen beslut om vad som ska göras i ärendet.  
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Förenkla inskrivningsprocessen i Prime Case 
För att öka lusten och viljan att lämna in ett förslag måste inskickandet av ett förslag vara 

enkelt och tydligt. Det ska inte vara några oklarheter om hur man går till väga eller vad som 

händer när förslaget skickats in. Därför bör följande ändringar göras i Prime Case. 

Intranätets förstasida 
 Idag ligger förslagslådan något dold under överrubriken ”Prime Case – arbetsmiljörelaterade förslag, 

avvikelser och tillbud”. Vi anser att denna rubrik är missvisande då man sammankopplar 

förslagsverksamheten enbart med arbetsmiljö och dessutom lägger den under samma rubrik som 

tillbud och avvikelser. Detta kan verka avskräckande. Därför ska förslagslådan fått en helt separat flik 

som helt enkelt heter ”Förslagslådan”. 

Förändringar i formuläret för förslagsinlämning 
Skrollista: Lägga till en skollista där man väljer vilken del av verksamheten förslaget gäller (kopplat till 

kontaktlistan) detta är dock inte obligatoriskt att fylla i om man har svårt att avgöra vilken del 

förslaget gäller. 

Hjälptext: För att underlätta inskrivningen av ett förslag bör man efter varje flik lägga till ett tryckbart 
frågetecken. Om man väljer att tycka på frågetecknet kommer det upp en liten hjälptext om just den 
fliken (se bilaga 4).  Ex: 

  

 

Vänstra kolumnen 
”Hjälp”: I vänstersidan av arbetsytan finns längst ner en flik som heter Hjälp. När man trycker på 

denna kommer det upp text som inte känns speciellt hjälpsam för en förslagsläggare då man för att 

få hjälp måste ladda ner en administrationsmanual. Vi tycker istället att här ska ligga en instruktion 

för exakt hur man gör för att lämna ett förslag. Med andra ord en sammanställning av den hjälptext 

som finns under respektive ”frågeteckensknapp”, så att man, om man vill, kan ta del av all hjälptext 

på en gång. 
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”Skapa”: Knappen Skapa skall ändras till Skicka förslag, så råder det inga tvivel om att det är just det 

man har gjort.  

Att följa sitt förslag: För att följa sitt förslag ska man idag gå in på Min sida och sedan tycka på 

Utkorgen, detta känns inte logiskt. Min sida ska istället heta Mina förslag och underrubriken skall 

inte vara Utkorgen utan istället Skickade förslag det ska även läggas till en rubrik som heter Allas 

förslag, där man kan gå in för att se sina, men även alla andra förslag som skickats in. 

Skickat förslag 
När man tyckt på knappen Skicka förslag bör följande text komma upp i rutan: 

 

  

Administrationssida (Johnnys sida) 
Under fliken välj handläggare ska Johnny kunna gå in och välja handläggare utifrån vår nya 

kontaktlista, alternativt kunna skicka det till respektive distriktschef/stationschef som även de ska ha 

tillgång till kontaktlistan och skicka förslaget vidare om de så önskar. Handläggaren som får förslaget 

skall sen kunna skicka det till vem som helst i förbundet. Det är dock alltid den person som först blivit 

utvald som handläggare som har ansvaret för att förslaget utreds och att återkoppling till 

förslagshandläggaren alternativt förslagssamordnaren sker. 
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Synliggöra förslagslådan genom nyheter, PR mm 
Då förslagsverksamheten under en lång period inte varit något som prioriterats i förbundet måste vi 

när de förändringar vi vill göra genomförts pånyttföda förslagslådan genom PR och information till 

Rsyds alla medarbetare.  

Prioritet på chefsnivå 
För att tillse att de nya riktlinjerna gällande handläggningstid följs är det viktigt att de med 

beslutanderätt i processen (distriktscheferna) engagerar sig i de förslag som kommer in. För att 

framhäva vikten av förslagsverksamheten måste därför våra chefer få svart på vitt att detta är en 

verksamhet som anses prioriterad från ”högsta ort”, det vill säga Per Widlund. 

Det är också viktigt att alla distriktschefer är väl insatta i processen från förslag till beslut så att 

behandlingen av inkomna förslag går fort och blir smidig för alla inblandande parter. 

Nyheter 
Vi kommer använda oss av vårt intranät för att synliggöra den nya förslagslådan. Dels kommer vi i 

inledningsskedet lägga upp en nyhet som förklarar vad vi gjort samt en länk till den hjälptext som 

sedan kommer ligga under fliken Hjälp inne i förslagslådan. Detta så att alla får en inblick i hur man 

lämnar ett förslag och hur processen ser ut. Vi kommer också trycka en mer kortfattad affisch som 

kommer sättas upp på alla stationer i förbundet. 

Vi hoppas också kunna lägga upp nyheter månadsvis på intranätet om vilka förslag som genomförts 

och vad som tagits vidare för ytterligare utredning.  

Egen budget 
Förslagsverksamheten bör även tilldelas en egen budget. Denna budget skall inte gå till att 

genomföra förslag eller till de eventuella premier som utgår till förslagsläggarna. Denna budget ska 

istället användas till fortbildning och utveckling av den personal som arbetar med förslagsverksamhet 

samt av de metoder man använder. 
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Sammankoppla avvikelserapporteringen med förslagsverksamheten 
Idag finns ett avvikelserapporteringssystem i Prime case. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa 

en länk mellan förslagslådan och avvikelserapporteringen. Många av de avvikelser som skrivs in i 

Prime case går enkelt att lösa, och lösningarna kommer ofta från våra egna medarbetare.  

När man skriver in en avvikelse skall man, i en skrollista, svara på frågan om man har något förslag på 

lösning som gör att denna avvikelse inte inträffar igen. Svarar man Ja på denna fråga visas en ny 

knapp, Skicka in ett förslag. Trycker man på denna öppnas ett nytt fönster, nämligen förslagslådan. 

Där skriver man in sitt förslag som vanligt och skickar in det. Förslaget kommer dock öronmärkas 

genom en flagga (eller liknande) så att man tydligt ser att detta är ett förslag som uppkommit som en 

följd av en avvikande händelse. 

På samma sätt vill vi länka samman förslagslådan med avvikelserapporteringen. Skriver man ett 

förslag kommer man i en skrollista få välja huruvida förslaget uppkommit som en följd av an 

avvikelse. Klickar man i Ja på den frågan skall en ny knapp visas, Lämna en avvikelserapport, väljer 

man att klicka på denna öppnas ett nytt fönster med avvikelserapporteringssystemet och man kan 

fylla i sin avvikelse. 
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Skriva en ny riktlinje för förslagsverksamheten 
För att tydliggöra förslagsverksamheten och för att medarbetarna på ett enkelt sätt ska kunna se vad 

som gäller för Rsyd förslagsverksamhet har vi omarbetat den riktlinje som redan finns.  

Riktlinjen för förslagsverksamheten ligger idag under samma riktlinje som avvikelsehanteringen. 

Stora delar av denna riklinje är endast kopplad till avvikelsehanteringen och känns därför inte 

relevant för förslagsverksamheten. För att informationen skal vara mer lättillgänglig och kännas 

relevant för läsaren har vi därför skrivit två förslag på alternativa riktlinjer där förslagsverksamheten 

har en egen riktlinje, helt frånkopplad från avvikelserapporteringen (se bilaga 2 och 3). 

Anledningen till att vi valt att skiva två utkast av riktlinjen är att Räddningstjänsten Syd idag inte har 

något belöningssysystem utöver den trisslott som delas ut vid inlämnat förslag. I den ena riktlinjen 

har vi inte utökat denna belöning, men i det andra förslaget har vi valt att ta med vårt förslag på 

belöningssystem. Detta system är et beprövat koncept, och är också det som rekommenderas av SIFV 

(Svenska institutet för förslagsverksamhet). 

De båda riktlinjerna finner ni bifogade: 

Utan belöningssystem, se bilaga 4 

Med belöningssystem, se bilaga 5 
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Slutord 
Vår förhoppning är att de förändringar vi har gjort och det förändringar vi kommer att göra inte bara 

underlättar förslagssamordnarens arbete utan också bidrar till att förbundet får in fler förslag som 

bidrar till att verksamheten blir bättre. Vi hoppas också att man genom ett tydligt och strukturerat 

förslagsarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö och en mer välkomnande arbetsplats, där alla får 

sin röst hörd och där man tar tillvara på de otroliga kunskapsresurser som förbundets alla 

medarbetare besitter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Kontaktlista 

Ärende område Kontaktperson Funktion Telefonnr. 
    

Arbetsmiljö Gun Ekman HR-konslut Verks.stöd. 046 - 540 4626 

    

Beklädnad Max Hertzman Tekniker Tekn. Kont. 046 - 540 4845 

    

Brand i bostad Peter Olsson  YB Lund 046 - 540 4686 

    

Brand och säkerhetsvärdar   

    

Brandövningsplatserna Jörn Holgersson DC Verksamhetsstöd 046 - 540 4810 

Brarbara (Malmö)    

Lund Jan Landgren BM LU 046 - 540 4824 

Löddeköpinge    

    

IT avdelningen    

    

Dykning Mats Wendt SL CE/BU 046 - 540 5222 

    

Fordon (ej lös utr.) Anders Engman Hantverkare tekn. Kont. 046 - 540 4852 

    

Fordonsutrustning Mats MT Nilsson Avd. C Versamhetsstöd 046 - 540 4830 

    

Frivilliga brandkåren Mikael Kess  046 - 540 5111 

Rosengård Peter Engström Vaktmästare, Br.V man 046 - 540 4870 

Marieholm Gert Dahl Br.V man gert.dahl@rsyd.se 

    

Fysisk aktivitet (gym, utr.mm)   

Burlöv    

Centrum Tony Ljungström  046 - 540 4884 

Eslöv    

Hyllie Hans Brogren BM HY 046 - 5404889 

Jägersro    

Lund Mikael Bengtsson BM LU 046 - 540 4895 

Löddeköpinge    

Veberöd    

    

    

    

Färdtjänst Jonas Nilsson   

    

Kem Matthias Sköld Brandingenjör LU/BU 046 - 540 4697 

    

mailto:gert.dahl@rsyd.se
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Kommunikation Anders Kidberg Brandinspektör Op.ledn. 046 - 540 4773 

    

Kontor Erica Avebratt Adm. C Förb. Ledn. 046 - 540 4620 

    

Lokaler/fastigheter Anders Engman Hantverkare tekn. Kont. 046 - 540 4852 

    

R.I.B. Bo Lundh BM CE R.I.B koord.  046 - 540 4738 

    

S.A.L.T. Erica Avebratt Adm. C Förb. Ledn 046 - 540 4620 

    

S.W.I.F.T. Swen Krok (?) Brandingenjör Op.ledn. 046 - 540 4734 

    

Sjukvård Fredrik Andersson BM JÄ (sjv. Ansvarig) 046 - 540 4887 

    

Slang Mats MT Nilsson Avd. C Verksamhetsstöd 046 - 540 4830 

    

SOS (utalarmering mm)    

    

Städpersonal Jörn Holgersson DC Verksamhetsstöd 046 - 540 4810 

    

Tekniska avdelningen Jörn Holgersson DC Verksamhetsstöd 046 - 540 4810 

    

Tillsyndsförättning Tommy Larsson DC E6 Stab 046 - 540 4730 
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Bilaga 2 Riktlinje (med belöningssystem) 
 

 

 
 
FÖRSLAGSLÅDA 

 
Varje medarbetare skall uppmuntras att ge idéer och förslag till förenklingar och förbättringar av 
Räddningstjänsten Syds verksamheter. Förslagsverksamheten skall stimulera och ta tillvara alla 
medarbetares intresse att delta i förändringsarbetet.  
 
Begrepp 
 
Förslagsläggare: Den som lämnar in förslaget i förslagslådan 
 
Förslagssamordnare: Samordnare av förslagslådan. Går igenom och bedömer inkomna förslag samt 
fungerar som en länk mellan beslutsfattare och förslagsläggare. 
 
Bedömningsgrupp: Grupp bestående av personer från olika delar av organisationen (ex. brandman, 
ekonom, yttre befäl, kontor, ledning m.fl) som bedömer och om så behövs kompletterar förslag som 
anses behöva ytterligare utredning. Fastställer även vilken ersättning förslagsläggaren skall få enligt 
nedanstående ersättningstabell. 
 
Basbelopp: Detta är det högsta belopp en distriktschef har mandat att besluta om (44 500kr) i ett 
enskilt ärende. Överstiger genomförandet av förslaget denna summa måste ärendet skickas vidare 
för ytterligare utredning.  
 
Så här gör du: 
 

1. Var registrerar jag mitt förbättringsförslag?   
 
Registrering sker på Rsyds intranät. Du klickar på Förslagslådan (höger på startsidan).  
 

2. Registrering av förslag 
 
Förslaget skall vara så utförligt skrivet som möjligt för att minimera handläggningstiden, och för att 
öka chansen för att förslaget antas. 
   

3. Behandling av förslag 
  
Förslaget skickas till förslagssamordnaren som gör ett första urval (om förslagssamordnaren vet att 
förslaget inte är genomförbart ger han direkt feedback till förslagsläggaren, och förslaget skickas inte 
vidare). Förslagssamordnaren skickar därefter förslaget vidare till berörd distriktschef eller av denne 
utsett person med beslutandemandat.  
 
Distriktschefen går igenom förslaget. Om förslaget anses genomförbart och understiger ett 
basbelopp tas direkt beslut. Beslutet skickas sedan tillbaka till förslagssamordnaren som meddelar 
förslagsläggaren om vilket beslut som tagits.  
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Om förslaget antas 
Genomförandeorder (tillsammans med genomförandebeslutet från DC) skickas sedan vidare av 
förslagssamordnaren till av kontaktlistan utsedd genomförare. 
 
Om förslaget kräver ytterligare utredning 
Anses förslaget för stort och komplext eller innebär en betydande investering/förändring skickas 
förslaget vidare av distriktschefen till bedömningsgruppen. Förslagssamordnaren meddelas också om 
att förslaget förts vidare, så att denne kan meddela förslagsläggaren. Detta innebär dock inte att 
bedömningsgruppen står som ny handläggare av förslaget, detta ansvar vilar alltid på den person 
som fått förslaget från förslagssamordnaren från början, i det flesta fal distriktschefen. 
 
Bedömningsgruppen granskar förslaget och tillser att eventuella kompletteringar görs samt att 
ersättningsnivåer fastställs enligt förutbestämd bedömningstablå (se nedan). När förslaget anses 
komplett meddelas detta förslagssamordnaren. Denne tar förslaget vidare till Lilla Arenan. Där fattas 
slutligen beslut i ärendet, och förslagsläggaren meddelas av förslagssamordnaren (förslaget skickas 
till samtliga av de som deltar i Lilla Arenan i förväg så att beslutet kan tas omgående vid mötet). 
 
Du kan sedan följa ditt förslag under fliken Mina förslag – Skickade förslag, i förslagslådan. 
 

4. Handläggningstid 
 
När ett förslag lämnats in till förslagslådan skall förslaget ha granskats av förslagssamordnaren inom 
7 arbetsdagar.  
 
När berörd distriktschef eller av denne utsedd beslutsfattare mottagit ett förslag har denne 14 dagar 
på sig att ta beslut i ärendet. 
 
Innebär beslutet att förslaget kräver ytterligare utvärdering har bedömningsgruppen 2 månader på 
sig att komplettera förslaget samt besluta om ersättning. Det slutgiltiga beslutet styrs av när 
nästkommande Lilla Arena ligger planerad, förslaget får dock inte ligga väntande i mer än 6 månader.  
 

5. Läsbehörighet på Intranätets förslagslåda 
 
Varje medarbetare har läsbehörighet på alla inkomna förslag, vilket innebär att om du som arbetar i 
exempelvis distrikt Eslöv även kan läsa inkomna förslag från distrikt Hyllie.  
 

6. Ersättningsregel 
 
Om ett förslag inte kräver ytterligare utredning och således inte skickas vidare till 
bedömningsgruppen utgår ersättning i form av en trisslott (denna ersättning tilldelas endast de 
förslag som blivit antagna). 
 
Förslag som gått vidare till bedömningsgruppen och som innebär en förändring som har stor 
betydelse för Räddningstjänsten Syd, eller som innebär en ekonomisk vinst för förbundet skall 
premieras enligt nedanstående tabeller;  
 
Förslag som innebär en besparing/vinst för räddningstjänsten syd: 
Första årets vinst/besparing som förslaget genererar räknas ut av bedömningsgruppen. Belöningen 
räknas därefter ut enl. följande:  
 
Belöning = 0.5 X besparing/vinst år ett (= besparing/vinst – kostnaden för förslaget) 
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Om belöningen överskrider ett basbelopp delas 10% av den totala summan ut till förslagsläggarens 
arbetsgrupp då förslag ofta uppkommer som en följd av gruppdiskussioner. Förslag som lämnas in av 
en grupp bedöms på samma sätt som förslag som lämnas in av en enskild medarbetare och vinsten 
delas lika mellan samtliga gruppmedlemmar.  
 
Beräkning av förslag som inte kan vinstberäknas: 
Förslag som inte kan vinstberäknas med som likväl bedöms värda belöning skall beräknas enligt 
nedanstående bedömningstablå. 1 poäng i bedömningstablån motsvarar 1/500 basbelopp. 
 

Värderingsgrund Liten Medelstor Stor Mycket stor 
 

Rationaliseringshänseende: 

Ökad driftsäkerhet 5 10 30 50 

Verkningsgrad  5 10 30 50 

 Större tillgänglighet 5 10 30 50 

 

Förbättring av: 

Skydd  5 10 30 50 

Arbetsmiljö  5 10 30 50 

Trivsel  5 10 30 50 

 

Nyhetsvärde  5 10 30 50 

Originalitet  5 10 30 50 

Förslagsinsats  5 10 30 50 

Utredningar  5 10 30 50 

Vidare användning på fler  

områden:  5 10 30 50 

 

Marknad/kundrelation 

Förbättring av: 

Marknadsföring 5 10 30 50 

Kundrelation  5 10 30 50 

Kvalitet  5 10 30 50 

Reklam  5 10 30 50 

 

Administration: 

Förenkling av rutiner 5 10 30 50 

Förbättring av rutiner 5 10 30 50 

 

OBS! detta är ett förslag och fler punkter kan komma att behövas, bedömningskriterierna skall även kompletteras med en 

behörighetstablå. Behörighetstablån innebär att även förslagsläggaren skall bedömas. Om förslaget ligger inom ramen för 

hans/hennes arbetsuppgifter kan detta resultera i minskad eller ingen ersättning.  
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Bilaga 3 Riktlinje (utan belöningssystem) 
 
 

 
 
FÖRSLAGSLÅDA 

 
Varje medarbetare skall uppmuntras att ge idéer och förslag till förenklingar och förbättringar av 
Räddningstjänsten Syds verksamheter. Förslagsverksamheten skall stimulera och ta tillvara alla 
medarbetares intresse att delta i förändringsarbetet.  
 
Begrepp 
 
Förslagsläggare: Den som lämnar in förslaget i förslagslådan 
 
Förslagssamordnare: Samordnare av förslagslådan. Går igenom och bedömer inkomna förslag samt 
fungerar som en länk mellan beslutsfattare och förslagsläggare. 
 
Bedömningsgrupp: Grupp bestående av personer från olika delar av organisationen som bedömer 
och om så behövs kompletterar förslag som anses behöva ytterligare utredning. 
 
Basbelopp: Detta är det högsta belopp en distriktschef har mandat att besluta om (44 500kr) i ett 
enskilt ärende. Överstiger genomförandet av förslaget denna summa måste ärendet skickas vidare 
för ytterligare utredning.  
 
 
Så här gör du: 
 

4. Var registrerar jag mitt förbättringsförslag?   
 
Registrering sker på Rsyds intranät. Du klickar på Förslagslådan (höger på startsidan).  
 

5. Registrering av förslag 
 
Förslaget skall vara så utförligt skrivet som möjligt för att minimera handläggningstiden, och för att 
öka chansen för att förslaget antas. 
   

6. Behandling av förslag 
  
Förslaget skickas till förslagssamordnaren som gör ett första urval (om förslagssamordnaren vet att 
förslaget inte är genomförbart ger han direkt feedback till förslagsläggaren, och förslaget skickas inte 
vidare). Förslagssamordnaren skickar därefter förslaget vidare till berörd distriktschef eller av denne 
utsedd person med beslutandemandat.  
 
Distriktschefen går igenom förslaget. Om förslaget anses genomförbart och understiger ett 
basbelopp tas direkt beslut. Beslutet skickas sedan tillbaka till förslagssamordnaren som meddelar 
förslagsläggaren om vilket beslut som tagits.  
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Om förslaget antas 
Genomförandeorder (tillsammans med genomförandebeslutet från DC) skickas sedan vidare av 
förslagshandläggaren till av kontaktlistan utsedd genomförare. 
 
Om förslaget kräver ytterligare utredning 
Anses förslaget för stort och komplext eller innebär en betydande investering/förändring skickas 
förslaget vidare av distriktschefen till bedömningsgruppen. Förslagssamordnaren meddelas också om 
att förslaget förts vidare, så att denne kan meddela förslagsläggaren. Detta innebär dock inte att 
bedömningsgruppen står som ny handläggare av förslaget, ansvaret för att beslut tas och att 
förslaget genomförs vilar alltid på den som först utsågs till handläggare av förslagssamordnaren, i de 
flesta fall distriktschefen. 
 
Bedömningsgruppen granskar förslaget och tillser att eventuella kompletteringar görs. När förslaget 
anses komplett meddelas detta förslagssamordnaren. Denne tar förslaget vidare till Lilla Arenan. Där 
fattas slutligen beslut i ärendet, och förslagsläggaren meddelas av förslagssamordnaren (samtliga 
deltagare i Lilla Arenan får ta del av förslaget i förväg så att beslut kan tas omgående vid mötet). 
 
Du kan sedan följa ditt förslag under fliken Mina förslag – Skickade förslag, i förslagslådan. 
 

7. Handläggningstid 
 
När ett förslag lämnats in till förslagslådan skall förslaget ha granskats av förslagshandläggaren inom 
7 arbetsdagar.  
 
När berörd distriktschef eller av denne utsedd beslutsfattare mottagit ett förslag har denne 14 dagar 
på sig att ta beslut i ärendet. 
 
Innebär beslutet att förslaget kräver ytterligare utvärdering har bedömningsgruppen 2 månader på 
sig att komplettera förslaget samt besluta om ersättning. Det slutgiltiga beslutet styrs av när 
nästkommande Lilla Arena ligger planerad, förslaget får dock inte ligga väntande i mer än 6 månader.  
 

8. Läsbehörighet på Intranätets förslagslåda 
 
Varje medarbetare har läsbehörighet på alla inkomna förslag, vilket innebär att om du som arbetar i 
exempelvis distrikt Eslöv även kan läsa inkomna förslag från distrikt Hyllie.  
 

9. Ersättningsregel 
 
Ersättning till genomfört förslag utdelas i form av en trisslott till förslagsläggaren. 
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Bilaga 4 Hjälptext 
 

Hur skriver du in ett förslag? 

Logga in på datorn med ditt användarnamn och lösenord. Gå till Rsyds hemsida. Till höger på sidan 

finns det en rubrik som heter genvägar, under denna rubrik hittar du förslagslådan. Klicka på den. Nu 

öppnas ett nytt fönster, du är inne i förslagslådan och kan börja skriva ditt förslag.  

Rubrik: Vad handlar ditt förslag om?  

Prio: Hur hög prioritet anser du att förslaget har? har förslaget exempelvis föranletts av ett tillbud 

eller en olycka och det finns en stor risk att detta inträffar igen om ditt förslag inte genomförs, då 

väljer du prioritet hög. 

Arbetsplats: Vart sitter du fysiskt? 

Telefonnummer: Skriv vart vi kan nå dig lättast om vi behöver få tag på dig för en komplettering 

eller någon annan information. 

Beskriv förslaget och fördelar: Men förslag menas en beskrivning av ett problem och dess lösning, 

eller ett uppslag till något som kan utvecklas. Ju utförligare du skriver desto större är chansen att 

förslaget genomförs och desto kortare blir handläggningstiden. 

Beskriv hur genomförandet bör gå till: Beskriv hur du anser att förslaget bög genomföras och 

vilka förbättringar detta kan ledan till. 

Uppskatta vad du tror förslaget kostar: Gör en uppskattning av kostnaderna för att genomföra 

förslaget. 

Bifoga fil: Vill du komplettera ditt förslag med en fil (en bild, offert, eller någonting annat som du 

anser tydliggör ditt förslag ytterligare)? Då gör du på följande sätt: 

Tryck på bläddra, nu öppnas ett nytt fönster, klicka på den plats i datorn där du sparat din fil (ex. 

Skrivbordet) dubbelklicka därefter på filen du vill lägga till.  

Du skickas nu automatiskt tillbaka till förslagslådan, i fältet bredvid Bläddra knappen står nu massor 

av text, detta är din fil. Tryck på spara och din fil har nu lagts till ditt förslag. Du kan lägga till hur 

många filer du vill genom att göra om proceduren igen. 

Skapa – Klicka på knappen skapa när du känner dig nöjd med förslaget. Ditt förslag kommer nu 

skickas till en förslagssamordnare som granskar förslaget. Du får en bekräftelse på mejl när 

samordnaren öppnat ditt förslag. Du kommer sedan få uppdateringar om vad som händer med ditt 

förslag kontinuerligt. 

 

 


