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Fokus på fortsatt utveckling och lärande 

En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Alla människors 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.  

 

Ovanstående inledning till handlingsprogrammet sätter dels olyckshanteringen (att förebygga och agera vid 

olyckor) i ett samhällsperspektiv, dels riktar den uppmärksamheten mot dem vi är till för. Dessa två synsätt 

ska vara utgångspunkten för förbundets verksamhet de kommande åren. För att nå målen om ökad 

trygghet, färre olyckor, fler utbildade/informerade och mindre konsekvenser vid inträffade olyckor måste 

såväl vårt utåtriktade arbete som våra interna arbetssätt och prioriteringar omprövas. Vår främsta resurs i att 

närma oss det olycksfria samhället är vår kompetens och vårt förtroende. Vi har en skyldighet att använda 

och utveckla båda på bästa möjliga sätt. 

 

För mig personligen blir detta den sista verksamhetesplanen jag är med om att utforma. Under de gångna 

elva åren har Räddningstjänsten Syd profilerat sig på ett flertal för branschen nya områden. Jag tänker  

särskilt på arbetet med brand i bostad, mångfalds- och jämställdhetsarbetet samt arbetet inom en social 

dimension bestående av bland annat ungdomsarbete och nätverksbyggande. Samtidigt präglas de insatser vi 

gör av professionalism och snabbhet och de stora olyckorna och bränderna har tack och lov blivit färre och 

färre. Jag önskar Linda Kazmierczak varmt välkommen att fortsätta driva, och utveckla, det framgångsrika 

arbetet som vi idag står för.   

 

Direktionen har i handlingsprogrammet särskilt angivit några utvecklingsområden som angelägna; fördjupa 

samverkan med medlemskommunerna, utveckla det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet vad 

avser fler aktörer och nya metoder, bli en lärande organisation samt utveckla ett mångsidigare och smidigare 

utnyttjande av vår organisation. Några uppdrag är redan påbörjade och under 2017 startar fler. 

 

Tillsammans med alla andra inom den kommunala räddningstjänsten står vi inför flera utmaningar de 

kommande åren. Kompetensförsörjningen samt förmågan att leda och genomföra komplicerade insatser – 

parallellt med, eller som en del av, krishanteringen – är exempel som vi delar med resten av 

räddningstjänstsverige. Vi ska därför vara aktiva i dessa frågor, regionalt och nationellt. Organisationsformer 

och styrning av räddningstjänsten kan komma att påverkas av staten och för vår egen del har vi flera 

ekonomiska frågetecken att reda ut de närmaste åren. 

 

Jag är väldigt stolt över vad vi tillsammans åstadkommit de gångna åren och önskar Räddningstjänsten Syd 

all framgång de kommande. 

 

Lund den 29 november 2016 

 

 

 

Per Widlundh 

förbundsdirektör  
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1. Styrning och strategier 

Vårt uppdrag är beskrivet i förbundsordningen där medlemskommunerna bestämt vad Räddningstjänsten 

Syd ska göra. Direktionen har i handlingsprogrammet beslutat om vision och effektmål samt hur dessa mål 

ska följas upp. I samma program definieras vår förmåga på en övergripande nivå samt utvecklingsområden 

för de kommande åren.  

 

Vår organisation är en processorienterad linjeorganisation. Det innebär att chefer, strateger, koordinatorer 

med flera är ansvariga för vad som ska åstadkommas utifrån verksamhetsplan, produktionsplan och 

aktivitetsplaner, medan processägare är ansvariga för hur arbetet och uppgifter ska genomföras.  

 

 
Bild 1, Målpyramid 

 

Alla medarbetare i Räddningstjänsten Syd har sitt ansvar för att våra mål nås och att uppdrag och uppgifter 

genomförs på bästa sätt. För att kunna ta detta ansvar krävs kompetens, medvetenhet om detta ansvar och 

en vilja att bidra. 

 

För att nå visionen om ett olycksfritt samhälle är Räddningstjänsten Syds strategier de kommande åren: 

 

 Fler ska göra mer. Externt för att växla ut åtgärder och kompetens, internt för att nyttja 

organisationen bättre samt skapa engagemang. 

 

 Vi ska bli en lärande organisation. På riktigt.  

 

Under handlingsprogramperioden ska uppdrag formuleras och åtgärder vidtas för att möjliggöra för fler att 

göra mer. Både i det förebyggande och i det skadeavhjälpande arbetet. Detta ligger väl inom ramen för den 

sociala dimension som direktionen anser är ett av förbundets viktigaste områden att utveckla.  

 

Vidare ska arbetet med att skapa en lärande organisation fortsätta. En lärande organisation är en 

organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.  

Det individuella lärandet utgår från såväl organisationens lärande som egna erfarenheter och egen 

kompetensutveckling. Allt lärande vilar på en kultur som är nyfiken, prövande, tillåtande och ödmjuk inför 

uppdraget. 

 

 



 

5 
 

 

2. Effektmål och indikatorer 

Effektmål är tydliga mål med indikatorer som strävar mot visionen ”Ett olycksfritt samhälle”. Målen visar 

på resultat som organisationen förväntas uppnå och de ska vila på professionella, politiska och etiska 

ställningstaganden. 

 

2.1  Effektmål 1 

 

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka för kvinnor och män, flickor och pojkar som bor, 
vistas eller färdas i medlemskommunerna. 
 
Effektmålet avser den måttsatta kvaliteten på förbundets, medlemskommunernas och enskildas samlade 
service gentemot den enskilde utifrån behovet av olycksförebyggande och skadeavhjälpande tjänster. 
 
Indikatorer:  

 Tryggheten ska öka.   

Tryggheten ska mätas vartannat år (2017 och 2019) i en nöjd kund-undersökning (NKI). 

Resultaten ska redovisas och analyseras utifrån kön, ålder samt i vilken kommun man bor.  

 Med vår information ska individen känna ökad trygghet. 

Vid utbildnings- och informationsinsatser ska vi samla in information om hur de budskap vi 

förmedlar skapar trygghet. Denna mätning ska göras under en period varje år med samma metodik. 

Med utgångsvärde från den första mätningen ska våra budskap leda till ökad trygghet. 

 När olyckan har hänt ska den drabbade känna trygghet. 

Efter en brand i bostad ska återkopplande samtal handla om upplevd trygghet under insatsen 

utifrån den drabbade individens perspektiv. Med utgångsvärde från den första mätningen ska 

tryggheten på sikt öka. 

 

 Inriktning för verksamheten 2017 

 Genomföra NKI, samt kartlägga och avgöra vilka etablerade trygghetsmätningar som är relevanta 

för förbundet att delta i. Medverka vid någon mätning/medlemskommun. 

 Fortsatt utveckling av målgruppsanpassning med riktade informations- och utbildningsinsatser  

i olika former.  

 Utveckla medborgardialog och trygghetskommunikation, förbunds- och distriktsvis, i samverkan 

med medlemskommuner och andra aktörer. 

 Systematisera arbetet med att öka tryggheten och mervärdet för drabbade i samband med insats. 

 Bedriva opinionsskapande arbete kring våra trygghetsfrågor lokalt, regionalt och nationellt – på 

förbunds- och distriktsnivå.    
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2.2  Effektmål 2 

 

Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna. 
 
Effektmålets syfte är att minska personligt lidande och ekonomiska förluster för samhället.  
 
Uträkningarna baseras på antalet individer som är folkbokförda i våra medlemskommuner och räknar in en 

positiv befolkningsutveckling på cirka 5 % under perioden 2016-2019 enligt ”Skånes befolkningsprognos år 

2014-2023” framtagen av Region Skåne. Alla förändringar i siffrorna nedan sträcker sig över den angivna 4-

års perioden. 

 

Indikatorer 

 

 Antalet olyckor per 1000 invånare ska minska med 10 %. 

 Antalet bränder i byggnader per 1000 invånare ska minska med 10 %. 

 Antalet bostadsbränder per 1000 invånare ska minska med 15 %. 

 Antalet bränder ej i byggnad per 1000 invånare ska minska med 10 %. 

 Antalet trafikolyckor per 1000 invånare ska minska med 5 %.  

 

 

Inriktning för verksamheten 2017 

Brand i bostad 
Göra översyn och analys av vårt brand i bostads-arbete och koppla samman processerna för att öka 
samverkan mellan dessa. Värdera aktiviteterna efter effekt och mervärdesskapande. 
 
Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar 
Aktivt stödja kommunerna i deras förebyggande arbete och hjälp vid behov.  
 
Vattensäkerhet 
Tydliggöra kommunernas ansvar gällande olyckor i vatten samt visa på hur vi kan stötta kommunerna i 
deras förebyggande arbete. 
 
Trafiksäkerhet 
Aktivt jobba förebyggande i form av samverkan med kommunerna och andra aktörer och stötta dem i 
arbetet med trafiksäkerhet. 
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2.3  Effektmål 3 

 

Alla människors förmåga, oavsett kön, ålder, etnicitet etc, att förebygga och hantera olyckor ska 
fortlöpande öka. 
 
Effektmålets syfte är att stärka den enskildes förmåga samt att se hela samhället som en skadebegränsande 
resurs. 
 

Indikatorer 

 Ökad kunskap om brandskydd i organisationer och företag.  

Vid tillsyn ska andelen anmärkningar om personalens brandskyddsutbildning minska över tid. 

 Brandens omfattning ska minska över tid.  

Vid en brand ska omfattningen och spridningen begränsas. Detta mäts genom att se hur många 

bränder som sprider sig från startutrymmet till andra delar av byggnaden. Andelen bränder som 

begränsas till startförmålet ska öka med 4 % under perioden, från dagens värde på 82 % till 86 %.  

 Vi ska nå riskgrupper och anpassa vårt budskap.  

Under perioden ska vi målgruppsanpassa vårt budskap och nå fler riskutsatta i samhället. Vårt mål 

ska vara att 20 % av de vi informerar och utbildar ska få anpassad information till sin målgrupp,  

att jämföra med 2015 då vi når 5 %.  

 

 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Särskilt prioritera målgrupper inom brandsäkerhet  – barn och unga, unga vuxna, nyanlända, SFI-

studerande samt äldre som bor kvar hemma, och inom vattensäkerhet – barn och unga, 

unga vuxna, nyanlända och SFI-studerande.  

 Genomföra kampanjer och arrangemang enligt årsplan.  

 Vara förstahandsvalet för våra medlemskommuner vad gäller uppdragsutbildningar inom 

brandskydd och sjukvård. 

 Kartlägga och systematisera arbetet med byalag och föreningar på mindre orter. 

 Vid informationsaktiviteter uppmuntra medborgarna till aktiv handling genom att erbjuda dem att 

prova på något som vi förväntar oss att de ska kunna, till exempel använda handbrandsläckare eller 

genomföra HLR. Därigenom skapar vi också det goda mötet.  

 För att ytterligare förbättra vår målgruppsanpassning ska samordnare för ytterligare ett område 

inrättas i enlighet med våra prioriterade målgrupper. 
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2.4  Effektmål 4 

 

Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva 
skadeavhjälpande insatser. 
 
Begreppet skadeavhjälpande insatser innefattar den enskildes, frivilligas, semiprofessionellas och 
professionellas åtgärder vid en inträffad olycka. 
 

Under detta effektmål vill vi mäta dels hur snabba vi är att nå den drabbade, dels hur effektiva vi är vid 

olyckan. Utifrån resultatet på indikatorn ska vi tillsammans med andra kontinuerligt jobba för att vara 

snabbt på plats och förbättra arbetet för att minska skadan vid händelsen. 

 

Indikatorer 

 Vi ska vara snabbt framme på olycksplats.  

Vid risk för skada på individ eller materiella värden är vårt mål att i 90 % av olyckorna vara på plats 

inom 10 minuter efter det att vi har blivit larmade. 

 Vid en olycka ska vi vara effektiva.  

I 50 % av olyckorna ska räddningsinsatserna vara avslutade inom 25 minuter. Vi ska dra nytta av 

erfarenheter från händelser och lära av dessa, så att framtida insatser blir ännu mer effektiva. 

 Annan person hanterar olyckan. 

Skadebegränsande åtgärd är genomförd av annan innan vår ankomst vid 45 % av olyckorna, vilket 

innebär en ökning med 10 % under perioden. 

 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Fortsätta driva utvecklingsarbetet med organisationsöverskridande ledningssamverkan inom såväl 

RC Syd-området som hela Skåne.  

 Fastställa taktisk plattform och utifrån denna fortsätta etableringen av teknisk plattform. 
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3. Stödjande målområden 

För att vi ska närma oss vår vision och nå våra effektmål behöver förbundets samtliga resurser nyttjas  

och utvecklas på effektivt sätt. Fyra målområden har identifierats för att stödja den övergripande 

måluppfyllelsen – kompetens, mångfald och jämställdhet, kvalitet-hälsa-miljö-säkerhet samt kommunikation 

och varumärke. 

 

3.1  Kompetens 

Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt, strukturerat 

och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam process. Ett ändamålsenligt IT-

system ska strukturera delar av arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser; analysera kompetens, 

planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. Kompetensrådet är referensgrupp i utvecklingen av 

kompetensfrågorna. 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Etablera en gemensam process för kompetensförsörjning. 

 Implementera IT-system för delar av kompetensförsörjningens olika faser. 

  

Mätpunkter 

 Kontinuerlig uppföljning under implementeringens olika faser. 

 

3.2  Mångfald och jämställdhet 

Under 2017 ska fokus ligga på att fastställa det systematiska mångfalds- och jämställdhetsarbete samt att ta 

tillvara på erfarenheter som gjorts i samband med projektet ”Brandstation för alla”.  

Inriktning för verksamheten 2017 

 Förbundets plan för likvärdig service och likabehandlings ska brytas ner till konkreta aktiviteter  

på distrikt/enhet.  

 Utveckla vårt arbete med normer och attityder på arbetsplatsen (vidareutveckling av SONA). 

 Aktivt arbeta för att främja numerär jämställdhet bland RIB-personal och inom ledande roller,  

som till exempel befälsroller.  

 Granska våra huvudprocesser utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i syfte att leverera 

likvärdig service till medborgarna.  

 

Mätpunkter 

 Alla medarbetare ska ha deltagit i samtal om normer och attityder. 

 Trainee-program för framtida styrkeledare ska vara igång.  

 Minst en process ska ha genomgått en extern revision 2017.  
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Kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet 

För att skapa ett gemensamt kvalitetsledningssystem som även omfattar vårt systematiska arbete med hälsa 

(arbetsmiljö), miljö och säkerhet, ska ett gemensamt system för kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet (KHMS) 

arbetas fram under 2016. 

 

3.3.1 Kvalitet  

Vi ska fortsätta att förbättra våra arbetssätt och metoder i syfte att arbeta effektivare. 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Processägarna ska aktivt arbeta för att säkerställa införande och följsamhet av sina processer. 

 

Mätpunkter 

 Intern revision ska genomföras av processägarna. 

 

3.3.2  Hälsa/Arbetsmiljö  

Vårt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen i förbundet. Det innebär att systematisera 

arbetsmiljöaktiviteterna, riskbedöma samt arbeta förebyggande. Alla perspektiv ska beaktas; organisatoriska, 

sociala och fysiska.  

Inriktning för verksamheten 2017 

 Fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på riskbedömningar. 

 Fortsatt implementering av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, Organisatorisk och social 

arbetsmiljö. 

 Utarbeta förslag på hur förbundet kan arbeta hälsofrämjande samt systematiskt och förebyggande 

när det gäller fysisk träning på arbetstid. 

Mätpunkter 

 Kvartalsvis uppföljning i Centrala skyddskommittén. 

 

3.3.3  Miljö 

Vi ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.  

Inriktning för verksamheten 2017 

 Säkerställa hantering av utsläpp av tvättvatten vid tvätt av kläder och utrustning som utsatts för rök 

vid rödykning (gäller såväl operativ insats som övning). 

 Delta i fossilfritt Skåne 2020. 

 Öka kompetensen om hur räddningstjänsten påverkar miljön. 
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Mätpunkter 

 Personbilar som köps in under året ska drivas av fossilfria bränslen eller vara hybrider. 

 Varje station ska ha minst en cykel för tjänsteresor. 

 Installation av reningsverk för tvätt av kläder och utrustning. 

 Införda rutiner på distrikten för tvätt av kläder och utrustning som utsatts för brandrök. 

 Genomförda kompetenshöjande aktiviteter avseende räddningstjänstens miljöpåverkan. 

 

3.3.4  Säkerhet 

Vi ska sträva efter att ha ett säkerhetsarbete som både förebygger och hanterar vardags- och krissituationer i 

förbundets verksamhet. 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Vi ska ha en god beredskapsplanering för interna kriser. 

 Säkerställa IT-drift och säkerhet. 

Mätpunkter 

 Ta fram rutiner för att hantera ström- och VA-bortfall på våra stationer. 

 Riktlinjer för IT-säkerhet ska tas fram. 

3.4 Kommunikation och varumärke  

 

Vår kommunikation ska bidra till att förbättra den enskildes förmåga att skydda sig mot olyckor  

och att kunna agera vid en olycka. Den ska också förbättra kännedomen om och förtroendet för 

Räddningstjänsten Syd, liksom intresset för oss som samhällsaktör och arbetsgivare.  

Vi bär alla vårt varumärke; allt vi gör och allt vi säger påverkar hur vårt varumärke uppfattas. 

Inriktning för verksamheten 2017 

 Fokus på trygghetskommunikation, förbundets förmåga, den enskildes ansvar och kunskap. 

 Målgruppsförtydligande: Kartläggning, analys och beskrivningar. 

 Kampanjplaner med budskapsplattformar för kampanjer och prioriterade aktiviteter/projekt.  

 Fortsatt utveckling och förbättring av förbundets interna kommunikation. 

- Särskilt fokus på vidarekommunikation och kommunikationsansvar. 

- Säkerställa drift och nödvändig utveckling av intranätet. 

Mätpunkter 

 Årlig enkätundersökning om internkommunikation genomförs via intranätet.  

 Återkommande externa webbundersökningar kring enskilda frågor. 

 Nöjd kund-index 2017 (NKI, se effektmål 1) 
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4. Uppdrag   

Uppdragen syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen utgår från  

de utvecklingsområden som definieras i Handlingsprogram 2016-2019. 

 Under 2017 ska följande uppdrag påbörjas (P) och slutföras (S): 

 

1. Automatiska brandlarm: Under 2016 har en kartläggning gjorts och kommer att färdigställas 

under första tertialet 2017. Därefter ska konkreta åtgärder vidtas inom relevanta områden.  

Det är viktigt att utrymme skapas för detta så att vi kan lära av det arbete som är gjort. (S) 

 

2. Operativ utveckling: Syftet med uppdraget är att utreda möjligheterna till en mer dynamisk 

syn på resurshantering och en flexibel enhetsuppbyggnad. Uppdraget ska resultera i förslag 

på ny taktisk disposition som gör det möjligt att arbeta mer effektivt i relation till hela 

verksamhetens behov och mål. Uppdraget går under 2017 in i en analys- och utredningsfas 

och ska dockas an uppdraget med semiprofessionella och frivilliga. (P) 

 

3. Semiprofessionella och frivilliga: Uppdraget syftar till att ta fram ett koncept i hur vi kan 

nyttja andra aktörer (semiprofessionella och frivilliga) i vårt förebyggande och operativa 

arbete. (P,S) 

 

4. Lärande organisation: Arbetet med att skapa en lärande organisation där vi hela tiden drivs 

av ständiga förbättringar påbörjades 2016 och fortsätter att utvecklas 2017. Under 2017 

kommer vi att arbeta med både praktiska förändringar och kultur. I en lärande organisation 

tar alla medarbetare ansvar för sitt och organisationens lärande. Medarbetare och 

samverkansaktörer ska uppleva att de befinner sig i en utvecklande och nyfiken kultur där 

man känner tillit till varandra. Under året ska vi bli bättre på att se till funktion och inte 

person, varför översyn av stödprocesser ska göras. Vidare ska även mötesriktlinjerna ses 

över och följsamheten av dessa. Vi ska vara en målfokuserad organisation som baserar 

utveckling på reflektion och analys, med visionen om det olycksfria samhället som drivkraft. 

 

5. Tillsynsverktyget: Under 2016 har en kartläggning gjorts av nuvarande process och kommer 

att färdigställas under första tertialet 2017. Därefter ska konkreta åtgärder vidtas inom 

relevanta områden. Det är viktigt att utrymme skapas för detta arbete så att vi kan lära av det 

arbete som är gjort. (S) 
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5. Ekonomiska resurser 

5.1 Internbudget intäkter och kostnader 

Internbudgeten bygger på ”Rambudget 2017, beslut om inriktning, strategier och medel” som direktionen 

beslutade om vid sitt sammanträde den 10 juni 2016.  

I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd med medlemskommunerna, räknats upp med 2,30 % 

baserat på pris- och löneuppräkning med viss reduktion. Inför 2017 ges ingen uppräkning för 

befolkningsförändringen. 

Med utgångspunkt från rambudgeten har internbudgeten arbetats fram under hösten 2016 med 

komplettering av mer detaljerad data och fakta samt erfarenheter från innevarande år. 

I internbudgeten har också arbetats in ett antal fasta kostnader och långsiktiga åtaganden, till exempel 

utbyten av fordon, ökning av försäkringskostnader, avskrivningar.  

Direktionen beslutade i december 2015 om revidering av mål för god ekonomisk hushållning inför den nya 

handlingsprogramsperioden. Bland de övergripande finansiella målen finns mål om kapitaluppbyggnad och 

årligt överskott. Då kapitaluppbyggnaden nu är över målnivå, kan det årliga överskottsmålet sättas till ett 

postivt resultat på 100 tkr.   

I nedanstående resultaträkning (tabell 1) ges en översiktlig beskrivning av intäkts- och kostnadsposter och 

en jämförelse mellan rambudget och internbudget för år 2017. 

 

Tabell 1, Ram- och internbudget 2017 

Huvudprincipen i 2017 års internbudget är att intäkter och kostnader ska fördelas på de olika 

verksamheterna. Vissa undantag görs från denna huvudprincip då till exempel hela förbundets budget för 

IT, lokalhyror mm, utifrån både styrnings- och praktiska skäl, läggs på ett kostnadsställe. 

På omstående sida finns en mer detaljerad internbudget för 2017 (tabell 2). I den redogörs för olika intäkter 

och kostnader samt hur dessa fördelas inom förbundets olika verksamhetsområden. 

 

Övergripande resultaträkning Rambudget Internbudget

(Belopp tkr) 2017 2017

Verksamhetens intäkter  

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 274 669 274 669

Övriga intäkter 31 531 31 802

Summa verksamhetens intäkter 306 200 306 471

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -215 000 -216 388

Övriga driftskostnader -84 400 -83 092

Avskrivningar -6 800 -7 400

Verksamhetens nettokostnad 0 -409

Finansiella intäkter 2 400 2 578

Finansiella kostnader -2 300 -2 069

Resultat före extraordinära poster 100 100

Årets resultat 100 100
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Internbudget, detaljerad  

 

Tabell 2, Detaljerad internbudget 2017  

  

(Belopp tkr) Förbunds- Verksamhets- Operativ Produktions- TOTALT

ledning stöd ledning områden E6-E22 Rsyd

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgift 10 988 91 490 21 100 151 091 274 669

Tilläggsuppdrag      

Delsumma medlemsavg o tilläggsuppdrag 10 988 91 490 21 100 151 091 274 669

Tillståndshantering 1 100 1 100

Tillsyn LSO, LBE   3 923 3 923

Automatlarm 12 394 12 394

Operativa insatser 671 4 159 4 830

Extern utbildning 6 200 6 200

Hyresintäkter 2 062 2 062

Övrig försäljning  285 28 313

Övriga bidrag 50 756 174 980

Delsumma övriga intäkter 50 3 103 671 27 978 31 802

Summa verksamhetens intäkter 11 038 94 593 21 771 179 069 306 471

Personalkostnader

Löner och ersättningar -6 548 -16 825 -8 320 -116 993 -148 686

Sociala avgifter och pensioner -606 -6 605 -3 905 -56 586 -67 702

Summa personalkostnader -7 154 -23 430 -12 225 -173 579 -216 388

Övriga driftskostnader

IT. radio och telekommunikation -5 277 -1 655 -6 932

Köpta tjänster -760 -976 -7 077 -86 -8 899

Maskiner och inventarier -30 -3 115 -10 -679 -3 834

Fordon -42 -15 316  -15 358

Materiel och information -953 -5 034 -45 -850 -6 882

Fastigheter och lokaler -32 886 -660 -33 546

Utbildning och konferenser -1 032 -287 -275 -1 091 -2 685

Representation och personalvård -534 -271 -30 -1 749 -2 584

Resor och övriga kostnader -969 -574 -454 -375 -2 372

Summa övriga driftskostnader -4 320 -63 736 -9 546 -5 490 -83 092

Avskrivningar -7 400 -7 400

Finansiella poster

Finansiella intäkter 2 575 3 2 578

Finansiella kostnader -2 039 -30 -2 069

Summa finansiella poster 536 -27 0 0 509

ÅRETS RESULTAT 100 0 0 0 100
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5.2 Investeringar 

Räddningstjänsten Syd har som kriterier för investering att objektet ska ha en ekonomisk livslängd om minst 

tre år samt att utgiften ska motsvara minst ett prisbasbelopp (44 800 kr för 2017). Förbundets anskaffningar 

som faller under dessa kriterier utgörs normalt av kommunikationsutrustning, dataservrar, 

räddningsutrustning, möbler och inredning samt ombyggnad av lokaler. Avskrivningstiden för dessa 

investeringar är normalt mellan 3 och 10 år och avskrivningen belastar resultaträkningen årligen. 

För investeringar i immateriella tillgångar som IT-system och licenser, ska utgiften motsvara minst fem 

prisbasbelopp (224 000 kr) samt avskrivning under 3 till 5 år. 

Enligt förbundsordningen ska Räddningstjänsten Syd inte äga några egna fastigheter utan dessa ska hyras. 

Enligt ägardirektiv och direktionsbeslut ska fordon hyras på långtidskontrakt. Direktionen har under 2014 

ändrat detta beslut till att ej utryckande personbilar även kan ägas i egen regi. 

I sammantällningen nedan (tabell 3) visas den övergripande fördelningen av planerade investeringar för 

2017, samt en prognos över beräknade kvarvarande, pågående investeringar. 

Budgeterat nytt investeringsutrymme för år 2017 uppgår till 8 000 tkr, vilket är en ökning med 1 000 tkr 

jämfört med föregående år och är en anpassning till kravet på ökade investeringar för anpassning till ny 

teknik, miljökrav och ren arbetsmiljö. 

Investering kommer att ske i ett IT-system för att planera, styra och följa upp förbundets 

kompetensförsörjning. Komplettering kommer att ske av räddningsutrustning och anpassning till ny teknik, 

fordon samt metoder för effktivare insatser. Vidare kommer ytterligare personbilar att bytas ut mot mer 

miljömässiga och bättre anpassade för dagens verksamhet. Vad gäller lokalinvesteringar i övrigt gäller 

fortsatt prioritering på jämställdhet, tillgänglighet, arbetsmiljö, hållbart samhälle och yteffektivisering. Till 

detta kommer kompletterande investeringar i samband med ombyggnationen av Jägersro brandstation samt 

upprustning av övningsplats Barbara. 

Inför varje igångsättande av enskilt investeringsobjekt gäller att särskilt beslut ska fattas. 

 

Tabell 3, Investeringar översiktlig 2017 

 

  

Beräknade kvarvarande Internbudget Total investerings-

(Belopp tkr) medel till och med 2016 2017 resurs 2017

Immateriella tillgångar, system o licencer 100 800 900
 

Räddningsutrustning 300 2 200 2 500

IT, radio och telekommunikation 200 1 000 1 200
 

Övriga inventarier 200 1000 1 200
 

Lokalanknutna investeringar 700 2 000 2 700
 

Personbilar ej utryckning 400 1 000 1 400

Summa 1 900 8 000 9 900
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6. Uppföljning och utvärdering 

Under året gör vi uppföljningar i vår verksamhet och ekonomi med olika kontinuitet beroende på målens 
karaktär. Uppföljning kommer att ske av: Effektmål i form av indikatorer, inriktningar och mätpunkter för  
stödjande målområden.   
Under ett år redovisas ekonomi och mål per tertial (januari-april) och (januari-augusti) samt helår. 
Redovisningen av resultaten kommuniceras i tillhörande arenor och i en rapport. 
 
Vid delår kommer relevanta mål att analyseras och redovisas. Resultatet ligger därefter till grund för att 
kunna korrigera och förbättra verksamheten under pågående och kommande år. Många av målen redovisas 
enbart vid helår på grund av målets karaktär. Vid helår görs en djupare analys med högre detaljeringsgrad 
gällande faktorer som kön men även ålder, geografiskt område och målgrupp när detta finns beskrivet. 

 

 

Bild 2 Planerings- och uppföljningsåret. 

 


