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INLEDNING 
 

Goda samarbeten kan ta oss hur långt som helst  

 

Under 2017 har vi identifierat tre prioriterade utvecklingsområden för vår interna organisation, 

och med bred delaktighet och förankring tagit fram ett förslag till förändrad 

organisationsstruktur. Under 2018 kommer vår verksamhet delvis präglas av ett 

omställningsarbete där vi behöver fokusera på att få igång den nya organisationsformen på ett 

bra sätt. Det ska vi göra genom att 
 

‐ arbeta med att stärka och utveckla ledarskapet hos befintliga och nya chefer, mot ett 

ledarskap som främjar delaktighet och kännetecknas av transparens 

‐ införa och fortlöpande under året arbeta med en förenklad och tydlig struktur för planering, 

samråd (inklusive mötesstruktur), beslutsfattande, genomförande och uppföljning av vår 

verksamhet, där beslut också hållbarhetssäkras 

‐ forma nya samarbeten över enhets- och distriktsgränser för att få fungerande och effektiva 

flöden i organisationen.  
 

Två viktiga ingångsvärden i organisationsförändringen, och som också utgör inriktning för vårt 

arbete 2018, är att fler av våra aktiviteter ska utgå från den lokala riskbilden i närområdet på 

distrikten, och att vi ska utveckla samverkan både med våra medlemskommuner och med andra 

aktörer i samhället. Det ska vi göra både på förbundsövergripande och lokal nivå. Därav följer 

också att vi ska prioritera de förebyggande aktiviteter som sker i samverkan med andra.  
 

Samtidigt som vi under 2018 behöver ha en del internt fokus på våra sätt att arbeta, ska vi inte 

glömma vilka vi är till för och att de förändringar och satsningar vi gör ska gynna våra 

medborgare. I den andan ska vi inte heller slå av på takten när det gäller att analysera vad 

framtiden kommer att kräva av oss, och att framsynt rusta oss för att hantera nya risker och 

olyckstyper. Vårt arbete med att öka vår förmåga att hantera situationer med pågående dödligt 

våld och masskadesituationer måste fortsätta under 2018, och arbetet med att förbereda oss för 

våra uppgifter vid höjd beredskap måste påbörjas. Under 2018 kommer också arbetet med det 

kommande handlingsprogrammet för perioden 2020–2023 att påbörjas. Även detta är frågor där 

vi inte kan göra jobbet utan samverkan med övriga delar av samhället. Men med goda 

samarbeten kan vi komma hur långt som helst!  

 

 

 

Linda Kazmierczak 

förbundsdirektör 
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HP - VP -  AP  
Ovan nämnda fokusområden genomsyrar det arbete som ska göras under 2018. Dessa 

tillsammans med rambudget och handlingsprogram har legat till grund för framtagning av detta 

dokument, där övergripande inriktningar och aktiviteter för 2018 presenteras. Samtliga 

aktiviteter är kopplade till någon av de indikatorer som presenteras i handlingsprogrammet. I 

detta dokument syns indikatorerna under respektive effektmål. 

 

 
 

 

Verksamhetsplanen består förutom detta dokument även av tillsynsplanen samt övningsplanen. 

Till verksamhetsplanen kopplas aktivitetsplaner som beskriver Räddningstjänsten Syds arbete 

inom respektive enhet, liksom resursåtgång för aktiviteterna. Vissa aktiviteter kräver stöd från 

annan enhet och behöver därför synkroniseras enheterna emellan som en del av planeringen.  

 

För att säkerställa att vi når våra mål arbetar vi aktivt med att utvärdera och följa upp vår 

verksamhet. Under året ska vi utveckla hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och lärande i 

organisationen. Vi ska bli bättre på att göra det som ger positivt utfall och bättre på att rensa bort 

det som inte skapar mervärde. Uppföljning sker efter delår 1 (januari-april) samt delår 2 (januari-

augusti) och därefter görs en mer omfattande årsredovisning.  
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EFFEKTMÅL 
Effektmål är tydliga mål med mätbara indikatorer som strävar mot visionen. Målen visar på de 

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

ställningstaganden. 

 

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. 

 
 

1.1 Tryggheten ska öka 

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

genomförs av externt företag. Resultaten ska redovisas och analyseras utifrån kön, ålder samt 

vilken kommun man bor i.  
 

Under 2017 valde vi att flytta NKI mätningen till 2018. 
 

Kommunikationschefen ansvarar för upplägg och innehåll i trygghetsmätningen samt för 

genomförande och utvärdering av resultatet. Mätningen ska jämföras med 2014 års mätning.  

 

1.2 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. 
 

Staben ska ta fram en metod för insamling av data och under en månad under hösten genomföra 

den första mätningen. Ansvariga för aktiviteten är staben tillsammans med chefen för 

samhällssäkerhet.  

 

1.3 När en olycka 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. 
 

Vi ska ta fram en metodik för att på olycksplats kunna stödja de drabbade för att skapa trygghet 

och mervärde. Ansvarig för att utveckla och införa detta är chefen för insats och ledning.  

 

 
 

 

EFFEKTMÅL 1 - Ökad trygghet 

 

 Genomföra nöjd kund-undersökning 
 

 Mäta trygghet efter utbildning och 

information 

 Skapa mervärde i samband med insats 
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EFFEKTMÅL 2 

 

 
Antalet bränder och andra olyckor ska minska i 

medlemskommunerna.  

Effektmålets syfte är att minska personligt lidande och ekonomiska 

förluster för samhället.  

 

 

2.1 Antalet olyckor per 1000 invånare ska minska med 10 %. 
 

Genom att arbeta både förebyggande och skadeavhjälpande ska vi förhindra och mildra 

konsekvenserna av olyckor i vårt område. Genom att kontinuerligt analysera våra olyckor lokalt 

och förbundsövergripande kan vi identifiera var vi ska inrikta vårt arbete för att göra mest nytta. 

Vi ska utveckla vår samverkan med våra medlemskommuner och med andra organisationer och 

myndigheter för att nå de som är särskilt riskutsatta eller verka i de områden där störst behov 

finns. Distriktscheferna ansvarar för lokala analyser och staben för förbundsövergripande 

analyser.  

 

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

Byggnadsbränderna ligger relativt konstant över åren i förbundet men under 2017 observerades 

en ökning av skolbränder. För att dessa inte ska fortsätta öka ska vi samverka med kommunerna 

och andra aktörer för att arbeta dels med de som anlägger bränderna men även stärka 

brandskyddet i våra skolor genom tekniska och organisatoriska lösningar. Ansvariga är 

distriktscheferna tillsammans med chefen för samhällssäkerhet.  

 

2.3 Antalet bostadsbränder per 1000 invånare ska minska med 15 %. 
 

Vi ska fortsätta vårt arbete för att minska antalet bostadsbränder och konsekvenserna av dessa. 

Vi ska aktivt verka för att färre skadas eller omkommer till följd av en bostadsbrand. 
 

Distrikten ska fortsätta sitt arbete med brand i bostads-grupper som planerar, genomför och följer 

upp aktiviteter som leder till att minska antalet bostadsbränder och dess omfattning. Detta arbete 

ska planeras utifrån den lokala riskbilden och de lokala förutsättningarna. Grupperna ska 

samverka med andra enheter inom organisationen men även externt. Distriktscheferna ansvarar 

för att hålla ihop arbetet.  
 

 

Vi ska fortsätta bidra till kunskapsuppbyggnad kring bostadsbränder genom att samla in och 

rapportera vidare information från våra bränder till MSB:s databas Lärande från bostadsbränder. 

Distriktscheferna ansvarar för insamlingen av data och staben ansvarar för analys. 

 

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

För att uppmärksamma förändringar och trender inom denna händelsetyp krävs en regelbunden 

analys på respektive distrikt. Utifrån analysen och de lokala förutsättningarna ska lämpliga 

åtgärder sättas in i samverkan med medlemskommunerna och andra organisationer för att minska 

förekomsten av dessa bränder. Distriktscheferna ansvarar för analysen och för att initiera 

åtgärder.  
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2.5 Antalet trafikolyckor per 1000 invånare ska minska med 5 %. 
 

För att påverka antalet trafikolyckor och konsekvenserna av dem ska vi samverka med andra 

aktörer i våra medlemskommuner samt med Trafikverket.  
 

Vi ska arbeta med att utveckla, förtydliga och precisera detta samarbete och förtydliga 

förbundets roll för att arbeta förebyggande med trafiksäkerhet. Ansvarig är chefen för 

samhällssäkerhet.  

 

 

EFFEKTMÅL 2 - Färre olyckor 

 

 Genomföra analys och sätta in rätt 

åtgärder 

 Samverka för att minska skolbränder 

  

 Minska bostadsbränder genom samlat 

arbete internt och externt 

 Delta i lärande från bostadsbränder 

  

 Samverka för att påverka utebränderna  Utveckla arbetet med att förebygga 

trafikolyckor 
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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. 

 

 

3.1 Ökad kunskap om brandskydd i organisationer och företag 

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

Vi ska göra tillsyn på de objekt och verksamheter där behovet är störst. För att hitta dessa ska vi 

under året arbeta med att kvalitetssäkra vårt urval av tillsynsobjekt. Vi ska fortsätta genomföra 

tillsyn på fastighetsägare i flerfamiljshus samt på skolor efter tillbud och bränder. Ansvarig är 

chefen för samhällssäkerhet.  

 

3.2 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 öka våra medborgares kunskap att förebygga och agera vid brand genom att arbeta med 

riktade kommunikationsinsatser och extern utbildning. För utveckling och genomförande 

ansvarar chefen för samhällssäkerhet. 

 

3.3 Nå riskgrupper med anpassat budskap 

Under Handlingsprogramsperioden 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 nådde 5 %.  
 

Vi ska arbeta med att utveckla målgruppsanpassade budskap till särskilt riskutsatta och sårbara 

grupper samt utveckla samverkan med verksamheter och personer som når dessa målgrupper i 

sitt arbete. Ansvarig är chefen för samhällssäkerhet.  

 

 

EFFEKTMÅL 3 – Ökad kunskap 

 

 Kvalitetssäkra urval av tillsyner  Arbeta med extern utbildning 

 

 Genomföra riktade 

kommunikationsinsatser 

 Utveckla arbetssätt och samverkan för 

våra prioriterade målgrupper 
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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 dels mäta hur 

snabba vi är att nå den drabbade, dels hur effektiva vi är vid 

olyckan. Utifrån resultatet ska vi tillsammans med andra 

kontinuerligt jobba med att vara snabbt på plats och förbättra 

arbetet för att minska skadan vid händelsen. 

 

4.1 Vi ska vara snabbt framme på olycksplatsen 

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. 
 

Utifrån den detaljerade mätning av våra framkomsttider som genomfördes under hösten 2017 

samt kunskaper och erfarenheter vi redan dragit ska vi ta fram en plan för vilka förändringar som 

behöver göras för att korta våra framkomsttider. Detta kommer att vara ett gemensamt arbete 

mellan insats och ledning, staben och distrikten. Aktivitetsägare är chefen för insats och ledning.  

 

4.2 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 effektivare. 
 

En översyn av övningsplaneringen är gjord och under 2018 ska struktur och styrning av vår 

framtida övningsverksamhet ta form. En övningsplan som hanterar både förbundsövergripande 

och lokala aktiviteter ska tas fram för kommande år. Denna plan ska synkroniseras med 

distrikten och med verksamhetsstöd. Ansvarig för arbetet med övningsplanen är chefen för insats 

och ledning. Ansvar för genomförande av årets övningsplan delas av distriktscheferna och 

chefen insats och ledning med stöd av verksamhetsstöd.   
 

Arbetet med att utveckla strukturer och rutiner för insats och ledning vid samhällsstörningar 

tillsammans med framförallt kommunerna, polisen, ambulansen och övriga räddningstjänster i 

Skåne ska fortsätta under året. Ansvarig är chefen för insats och ledning.  
 

Vi ska utveckla hur vi tar vara på erfarenheter och åtgärdsförslag från förundersökningar och 

olycksundersökningar. Vi ska även utveckla vårt system för insatsutvärdering och 

erfarenhetsåterföring inom organisationen. Ansvarig för detta arbete är chefen för insats och 

ledning i samverkan med staben.  

 

Vi ska höja kvaliteten i våra händelserapporter genom att utveckla våra metoder för granskning 

och återkoppling av rapporterna. Detta arbete ska ske både lokalt och centralt. Ansvarig för detta 

är chefen för insats och ledning i samverkan med distriktscheferna. 

 

4.3 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. 
 

Vi ska ge enskilda bättre förutsättningar att hjälpa varandra att hantera inträffade olyckor genom 

pilotprojektet Förstärkt medmänniska. Aktivitetsägare är chefen för insats och ledning. 
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EFFEKTMÅL 4 - Snabbare och effektivare 

 

 Arbeta för att korta våra 

framkomsttider. 

 

 Utveckla struktur och styrning av 

övningsverksamheten 

 Utveckla struktur för insats och ledning 

vid samhällsstörningar 

 Utveckla arbetet med erfarenhets-

återföring efter olycksundersökning 

 

 Utveckla system för insatsutvärdering 

 

 Förbättra vår ifyllnad och arbetet med 

händelserapporter 

 Genomföra pilotprojektet Förstärkt 

medmänniska 
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SAMHÄLLSSÄKERHET 
Enheten för samhällssäkerhet ska kvalitetssäkra och utföra förebyggande arbete såsom tillsyn, 

tillståndshantering, arbete med 2:4 anläggningar, remisshantering, olycksutredningar samt 

utbildnings- och informationsverksamhet.  

 

Enheten ska  

 implementera delar av det utvecklingsuppdrag kring tillsyn som genomfördes under 2017 
 

 utveckla samverkan med medlemskommunernas stadsbyggnadskontor och på så sätt 

påverka arbetet med att planera säkra stadsmiljöer och förse fastigheter och verksamheter 

med ett bra byggnadstekniskt brandskydd 
 

 i första hand erbjuda våra utbildningar till organisationer och personer som har 

anknytning till eller kontakt med våra prioriterade målgrupper för att nå bästa effekt 

gällande ökad trygghet och möjlighet att förebygga bränder.  
 

 

INSATS OCH LEDNING 
Enheten för insats och ledning har ett operativt fokus och arbetar för att vi ska vara snabba och 

effektiva på skadeplats. Inom enheten hanteras bland annat övningsplanering, insatsutvärdering, 

automatlarmshantering och förmågeutveckling för våra befäl.  

 

Enheten ska 

 arbeta vidare med resultatet från det automatlarmsuppdrag som avslutades under 2017 

och bland annat se över den framtida hanteringen av automatiska brandlarm utifrån 

ansvarsförhållanden, arbetsmiljö, juridik, ekonomi samt respons.  
 

 

DISTRIKTEN 
Huvuddelen av vår operativa personal, både heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap 

(RiB), är placerade i våra distrikt. Distrikten hanterar både skadeavhjälpande arbetsuppgifter vid 

insats och förebyggande arbetsuppgifter genom att möta medborgare, organisationer och företag, 

samt samverka med andra för att verka i riktning mot våra mål och vår vision om ett olycksfritt 

samhälle.  

 

Distrikten ska 

 utveckla den lokala anknytningen till kommunerna och närsamhället så att våra 

aktiviteter och insatser svarar mot den lokala risk- och behovsbilden och samverkan 

stärks 

 integrera RiB i distriktens aktiviteter och utveckling 

 arbeta för att öka möjligheterna att rekrytera till RiB. 
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STABEN 
Staben arbetar med verksamhetsutveckling, uppföljning och analys samt med strategiska frågor i 

förbundet genom exempelvis omvärldsbevakning.  

 

Staben ska 

 ta fram metodik och system för uppföljning 

 påbörja arbetet med att ta fram målbilder och strategier för att vi ska bli hållbar 

räddningstjänst 

 arbeta fram en strategi för hur och när vi ska ingå i eller ansvara för forskningsprojekt för 

att driva utveckling inom vårt område 

 ta fram metodik för och hålla samman införandet av kontinuitetsplanering samt i detta 

arbete samverka med andra räddningstjänster 

 påbörja arbete kopplat till höjd beredskap. 

 

VERKSAMHETSSTÖD 
Inom enheten verksamhetsstöd hanteras bland annat frågor som berör budget, diarieföring, 

kommunikationsstöd, arbetsmiljö och bemanning. Enheten består av funktionerna ekonomi, HR, 

kommunikation, bemanning, service och underhåll, teknik och kansli.  

 

Enheten ska  

 utveckla enhetens stödjande arbete till organisationen 

 bygga upp en bemanningsfunktion för att kunna hantera all planering av vår operativa 

personal, både kortsiktig som långsiktig  

 utveckla och stärka vår tillgänglighet och vårt värdskap  

 utveckla rutiner för delar av ekonomihanteringen samt för vår hantering av diarie och 

arkiv. Förutsättningar för övergång till E-förvaltning ska utredas 

 driftsätta ett nytt kompetenssystem 

 se över möjlighet till samlokalisering av rökskydd, slangtvätt, förråd med mera för att nå 

ekonomiska och resursmässiga vinster.  
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UTVECKLINGSUPPDRAG 
I handlingsprogrammet beskrivs sex utvecklingsuppdrag som syftar till att utveckla både 

organisationen och arbetsformerna samt den förebyggande och skadeavhjälpande förmågan. 
  

 

Under perioden ska vi utvecklas till en lärande organisation 

 Hanteras under flera indikatorer och enheter och finns att läsa i ovan aktiviteter och 

beskrivning av enheternas utveckling. (Pågående uppdrag) 
 

Under perioden ska vi utveckla metoder, koncept och samverkansformer där organisationer och 

individer kan bidra med både olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder  

 Detta beskrivs främst under enheterna samhällssäkerhet och insats och ledning som kommer 

att arbeta med utveckling inom detta område. (Pågående uppdrag) 
 

Under perioden ska vi utveckla ett mångsidigare och smidigare användande av vår organisation 

vid såväl daglig drift som svåra påfrestningar 

 Denna hanteras inom insats och ledning, staben samt inom tekniska funktionen. (Pågående 

uppdrag) 
 

Under perioden ska vi fördjupa och förbättra samverkan med medlemskommunerna och andra 

aktörer  

 Ett av fokusområdena under 2018 är att förbättra samverkan och detta presenteras ovan inom 

flera enheter, aktiviteter och kommande utvecklingsområden. (Pågående uppdrag) 
 

Under perioden ska vi utveckla och anpassa stödet till de grupper som är särskilt drabbade eller 

utsatta för bränder och andra olyckor 

 Detta område hanteras främst inom enheten samhällssäkerhet men beskrivs även i olika 

aktiviteter kopplade till effektmålen. (Pågående uppdrag) 
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BUDGET 

Internbudget intäkter och kostnader 

Internbudgeten 2018 bygger på ”Rambudget 2018, beslut om inriktning, strategier och medel” 

som direktionen beslutade om vid sitt sammanträde den 16 juni 2017.  
 

I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd med medlemskommunerna, räknats upp med 

2,10 % baserat på pris- och löneuppräkning med viss reduktion baserat på kommunernas kärva 

ekonomiska läge särskilt inför 2018. Inför 2018 ges ingen uppräkning för 

befolkningsförändringen. Medlemskommunerna har vidare anfört att delar av förbundets egna 

kapital kan nyttjas för att finansiera delar av verksamheten ett visst år. Mot bakgrund av ovan 

uppvisar därför rambudgeten ett underskott på 4 400 tkr. 
 

Direktionen beslutade i juni 2017 om revidering av mål för god ekonomisk hushållning där målet 

för eget kapital sätts till 7 mnkr och möjligheten att budgetera ett negativt resultat om synnerliga 

skäl föreligger. Vid ingången av 2017 hade Räddningstjänsten Syd ett eget kapital på 14,9 mnkr.   
 

Med utgångspunkt från rambudgeten har internbudgeten arbetats fram under hösten 2017 med 

komplettering av mer detaljerade data och fakta, erfarenheter från innevarande år samt den nu 

pågående interna organisationsöversynen i förbundet. 
 

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

exempel aktuella uppgifter om utbyten av fordon och avskrivningar.  

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

kostnadsposter och en jämförelse mellan rambudget och internbudget för år 2018. 

 

Övergripande resultaträkning Rambudget Internbudget 

(Belopp tkr) 2018 2018 

Verksamhetens intäkter    

Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 280 437 280 437 

Övriga intäkter 34 263 33 479 

Summa verksamhetens intäkter 314 700 313 916 

    

Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader -225 000 -224 031 

Övriga driftskostnader -86 600 -87 179 

Avskrivningar -7 500 -7 500 

Verksamhetens nettokostnad -4 400 -4 794 

    

Finansiella intäkter 2 900 3 077 

Finansiella kostnader -2 900 -2 683 

Resultat före extraordinära poster -4 400 -4 400 

    

Årets resultat -4 400 -4 400 

Tabell 1, Ram- och internbudget 2018 

 

Huvudprincipen i 2018 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 med mera, utifrån både styrnings- och praktiska skäl, läggs på ett 

kostnadsställe. 
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Nedan finns en mer detaljerad internbudget för 2018 (tabell 2). I den redogörs för olika intäkter 

och kostnader samt hur dessa fördelas inom förbundets olika verksamhetsområden. Årets resultat 

har budgeterats under förbundsledningen. 

 

Internbudget, detaljerad  
 

(Belopp tkr) Förbunds- Verksamhets- Enheten för Enheten för Distrikten TOTALT 

  ledning stöd samhällssäkerhet insats o ledning   Rsyd 

Verksamhetens intäkter             

Medlemsavgift 15 982 88 792 13 761 15 305 146 597 280 437 

Tilläggsuppdrag             

Delsumma medlemsavgifter och 
tilläggsuppdrag 15 982 88 792 13 761 15 305 146 597 280 437 

              

Tillståndshantering     1 050     1 050 

Tillsyn LSO, LBE     3 415     3 415 

Automatlarm       12 575 525 13 100 

Operativa insatser       1 040 4 194 5 234 

Extern utbildning     6 200     6 200 

Hyresintäkter   2 009       2 009 

Övrig försäljning 40 339     22 401 

Övriga bidrag   844 700   526 2 070 

Delsumma övriga intäkter 40 3 192 11 365 13 615 5 267 33 479 

              

Summa verksamhetens 
intäkter 16 022 91 984 25 126 28 920 151 864 313 916 

              

Personalkostnader             

Löner och ersättningar -12 430 -11 412 -16 755 -14 122 -94 501 -149 220 

Sociala avgifter och pensioner -2 568 -4 641 --7 134 -6 791 -53 677 -74 811 

Summa personalkostnader -14 998 -16 053 -23 889 -20 913 -148 178 -224 031 

              

Övriga driftskostnader             

IT. radio och telekommunikation   -7 616   -15   -7 631 

Köpta tjänster -1 014 -1 280 -127 -7 713 -36 -10 170 

Maskiner och inventarier -65 -3 468 -30 -45 -797 -4 405 

Fordon -20 -15 394       -15 414 

Materiel och information -995 -5 848 -590 -40 -267 -7 740 

Fastigheter och lokaler   -33 853     -500 -34 353 

Utbildning och konferenser -2 455 -30 -60 -65 -290 -2 900 

Representation och personalvård -666 -286 -100 -44 -1 747 -2 843 

Resor och övriga kostnader -634 -625 -330 -85 -49 -1 723 

Summa övriga driftskostnader -5 849 -68 400 -1 237 -8 007 -3 686 -87 179 

              

Avskrivningar   -7 500       -7 500 

              

Finansiella poster             

Finansiella intäkter 3 075 2       3 077 

Finansiella kostnader -2 650 -33       -2 683 

Summa finansiella poster 425 -31 0 0 0 394 

              

ÅRETS RESULTAT -4 400 0 0 0 0 -4 400 
 

Tabell 2, Detaljerad internbudget 2018.  
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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 (45 500 kr för 

2018). 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 (227 500 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 sammanställningen nedan (tabell 3) visas den övergripande fördelningen av planerade 

investeringar för 2018, samt en prognos över beräknade kvarvarande, pågående investeringar. 

Efter bokslut 2017 kommer en ombudgetering ske av kvarvarande medel. 
 

Budgeterat nytt investeringsutrymme för år 2018 uppgår till 9 000 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, arbetsmiljö, jämställdhet och förändrat lokalutnyttjande.  
 

Investering kommer att ske i ett IT-stöd för analys och uppföljning samt en översyn för att säkra 

IT-driften. Vidare kommer översyn av personal- och lönesystem att påbörjas. Komplettering 

kommer att ske av räddningsutrustning och anpassning till ny teknik, fordon samt metoder för 

effektivare 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. 

Arbete kommer att påbörjas med en ny slangtvätt och en flytt av andningsskydd till Lunds 

brandstation för att effektivisera stödverksamheten och säkra driften. Till detta kommer 

kompletterande investeringar i samband med att ombyggnationen av Jägersro brandstation 

kommer att påbörjas. 

 

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

 

  Beräknade kvarvarande  Internbudget Total investerings- 

(Belopp tkr) medel till och med 2017 2018 resurs 2018 

Immateriella tillgångar, system och licenser 100 900 1 000 

Räddningsutrustning 800 2 600 3 400 

IT, radio och telekommunikation 200 2 000 2 200 

Övriga inventarier 200 1000 1 200 

Lokalanknutna investeringar 1 500 1 500 3 000 

Personbilar ej utryckning 700 1 000 1 700 

Summa 3 500 9 000 12 500 
 

Tabell 3, Investeringar översiktlig 2018. 
 


