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INLEDNING
För att räddningstjänsten ska vara rätt dimensionerad 
och ha rätt förmågor, behöver vi förstå hur riskbilden 
ser ut och kan förväntas utvecklas. Under 2019 har vi 
arbetat fram underlag i form av riskanalys, scenario-
analys, omvärldsanalys och analys av det geografiska 
områdets utbyggnadsplaner, inför en ny handlingspro-
gramsperiod. Eftersom vårt innevarande handlings-
program gäller för perioden 2016–2019 var avsikten 
att direktionen skulle fatta beslut om ett nytt i december 
2019. 

Då underlagen – och den dimensionering av rädd-
ningstjänsten de ger vid handen – presenterades för 
Räddningstjänstens Syds medlemskommuner i slutet 
av augusti, stod det klart att medlemskommunerna 
inte var beredda att fatta beslut om mer långsiktig 
finansiering än för 2020. Därför har beslutet om nytt 
handlingsprogram skjutits upp till sommaren, och 
handlingsprogrammet för 2016–2019 fortsätter att 
gälla till dess. 

Samtidigt som ”det gamla” handlingsprogrammet 
alltså gäller under delar av 2020, så behöver vi styra 
verksamheten mot de övergripande mål för nästa 
handlingsprogram som direktionen antog i juni 2019. 
Vi har också viktiga ingångsvärden om hur vi behö-

ver prioritera genom de analyser, uppföljningar och 
utvärderingar vi gjort under året. Vi vet vilka förmågor 
vi måste stärka, och vi vet vilka olyckstyper vi behöver 
rikta vår mesta kraft åt att försöka förebygga. 

Kommunernas ekonomi är ansträngd de närmsta åren, 
vilket påverkar även oss. Det kräver prioriteringar. Vi 
ska göra satsningar där behovet är som störst, och 
knoppa av eller sänka ambitionsnivån inom andra om-
råden som inte är lika avgörande för att vi ska kunna 
fullgöra vårt uppdrag. Men prioriteringarna måste 
också handla om att jobba med mer effektiva metoder 
och om att göra mer tillsammans med andra för att få 
större effekt. 

Därför får vår metodutveckling och vår drivkraft att 
söka samverkansvinster aldrig stanna av. Vi hälsar det 
nya verksamhetsåret välkommet med tillförsikt; fast 
beslutna att bedriva en räddningstjänst som möter 
samhällets behov och skapar trygghet hos våra invånare! 

Linda Kazmierczak
Förbundsdirektör
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MÅL OCH INRIKTNINGAR
Verksamhetsplanen har sin grund i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) men även nationella direk-
tiv och inriktningar. Räddningstjänsten Syds uppdrag 
beskrivs i vår förbundsordning och genom vår vision 
och våra målområden. I verksamhetsplanen för 2020 
presenteras fokusområden för att utveckla vår organi-
sation och vår verksamhet under året. Aktivitetsplaner 
för att uppfylla målområden och fokusområden tas 
sedan fram av respektive enhet och distrikt.

Uppföljning av verksamheten sker såväl kvantitativt 
(numerärt) som kvalitativt (beskrivande) beroende på 
aktiviteternas art. Uppföljning sker efter delår 1 (jan-
apr) samt delår 2 (jan-aug) och därefter görs en mer 
omfattande årsredovisning.
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Vision

Räddningstjänsten Syds vision är Tillsammans för ett olycksfritt samhälle. ”Tillsammans” syftar till att tydlig-
göra att samverkan med övriga aktörer i samhället är avgörande för att vi på ett effektivt sätt ska nå framgång i 
att minska olyckorna och hantera de olyckor som sker.

Antalet olyckor ska minska

Vi ska ha en robust förebyggande kapacitet och arbeta för att samhället 
utvecklas hållbart utifrån riskbilden. Vi initierar förebyggande åtgärder för 
de olyckstyper vi hanterar operativt och som vi kunnat identifiera genom 
erfarenheter och riskanalyser. 

En viktig del av det förebyggande arbetet är att verka för anpassat skydd för 
särskilt riskutsatta grupper.

Följderna av olyckor ska minska

Vi ska ha en robust operativ kapacitet, teknik anpassad efter riskbilden och 
förmåga att genomföra snabba, effektiva och säkra insatser. Vi ska också 
vara förberedda för att agera tillsammans med andra vid omfattande sam-
hällsstörningar, kriser och höjd beredskap. 

Vi ska genom utbildning och information verka för att den enskilde kan 
hjälpa sig själv och andra drabbade vid en olycka.

Räddningstjänsten Syd ska genom sitt arbete verka för ökad trygghet

Vi ska verka för att vara tillgängliga för våra invånare, och genom vår kom-
munikation och behovsanpassade budskap bidra till att invånarna upplever 
trygghet. 

Att samverka med andra samhällsaktörer för att gemensamt skapa trygghet 
och en ”sömlös” hjälp till den enskilde, är ett av våra viktigaste verktyg. 

Målområden

Nedan finns våra tre målområden beskrivna. Dessa målområden är beslutade av direktionen som inriktning för 
kommande handlingsprogram. All vår verksamhet ska vara inriktad mot dessa mål.  
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Olyckstyper/risker som ska prioriteras

Vi ska fortsätta vårt arbete med att förebygga och följa 
upp bostadsbränder och skolbränder. Under 2020 behö-
ver vi stärka den interna samverkan mellan enheter och 
distrikt i hanteringen av dessa olyckstyper. Vi behöver 
även utveckla vår externa samverkan för dessa olycksty-
per genom att studera vilka samverkanspartners vi har 
idag, värdera om dessa är rätt och tillräckliga och eventu-
ellt avsluta eller inleda nya samverkansformer. 

Vi ska se över samverkansformer och utveckla dessa för 
att hjälpa till i arbetet med att förebygga trafikolyckor 
samt suicid.

Vi ska systematisera vårt arbete med farliga ämnen och 
2:4/Seveso-anläggningar. Detta gäller alltifrån tillsyn 
till planering och genomförande av övningar med våra 
Sevesoanläggningar.

Vi ska fortsätta vårt arbete med prioriterade målgrupper 
för att stärka de som är i störst behov av kunskap och 
skydd.

Kompetenser och förmågor att utveckla under året
Det finns en förbundsgemensam och flera lokala 
övningsplaner framtagna för att säkerställa operativ för-
måga (exempelvis befälsskola, brandmansintroduktion 
och stabsutbildning). Övningarna måste synkroniseras 
och resurssättning ska ske gemensamt mellan enheter 
och distrikt.  

Som ett led i vårt arbete med säkerhetsskydd (inkl. in-
formationssäkerhet), kontinuitetshantering och totalför-
svar behöver vi genomföra en intern informationsinsats 
för att öka kunskapen inom dessa områden.

Vi behöver utveckla våra GIS-underlag för ökad an-
vändning av geografisk information både inom förebyg-
gande och operativ verksamhet. 

Utveckling av vår organisation och vår arbetsmiljö

Vi ska utveckla förmåga att hantera komplexa och 
långdragna händelser genom att förstärka vår organisa-
tion för stab och krisledning. 
Vårt arbete med kontinuitetshantering och civilt för-
svar ska fortlöpa och synkroniseras med varandra och 
med vår krisledningsplan. 

Gemensam utveckling av ledarskapet (GUL) ska fort-
sätta under 2020 för att ytterligare stärka våra chefer 
i deras ledarskap och skapa förutsättningar för dem 
att gemensamt verka för en inkluderande och lärande 
organisationskultur. 

Internkontrollen av vår arbetsmiljö som genomförts 
under 2019 pekar ut ett antal områden där vi behöver 
stärka upp oss, såsom dokumentation och uppföljning 
av tillbud samt utveckling av systematik i skyddsronder. 
Friskvårdsuppdraget kommer att fortsätta under året 
för att stärka arbetsmiljön för både dagtidspersonal 
och operativ personal. Uppdraget ska utvärderas i 
slutet av 2020.

Arbetet kring mångfald och inkludering ska fortlöpa 
under 2020.

Fokusområden 2020

Utifrån sammanvägda erfarenheter och analyser såsom riskanalys, delårsresultat, övningsutvärderingar och 
olycksundersökningar har ett antal fokusområden för 2020 identifierats som behöver prioriteras för att utveckla 
verksamheten och nå våra mål. 
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Lärande i organisationen

För att öka lärande efter insats ska vi under året utbilda 
samtliga befäl i AAR (After Action Review).

Vi ska avsluta våra uppdrag kopplat till insatsutvärdering 
och olycksutredning där vi arbetar med att hitta system 
för lärande och erfarenhetsåterföring efter händelser.

Vi ska verka för att utvärderingar av gemensamma 
övningar kommer till stånd med andra blåljusaktörer i 
syfte att skapa ett gemensamt lärande och utveckla vår 
samverkan vid olyckor. 

Samverkan

För att uppfylla våra målområden och våra fokusområ-
den behöver vi öka vår samverkan med andra aktörer. 

En samverkansanalys inom respektive enhet/distrikt 
ska göras för att identifiera fler externa samverkans-
partners. 
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BUDGET

Internbudgeten 2020 bygger på ”Rambudget 2020, 
beslut om inriktning och medel” som direktionen be-
slutade om vid sitt sammanträde den 17 oktober 2019. 

I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd 
med medlemskommunerna, räknats upp med 2,70 % 
baserat på pris- och löneuppräkning. Inför 2020 ges 
ingen uppräkning för befolkningsutveckling. 

För att klara 2020 års verksamhet utifrån fastställd 
medlemsavgift och en nollbudget föreligger ett för-
ändringstryck på 10 mnkr, vilket getts en särskild rad 
i rambudgeten. Av praktiska skäl har denna post lagts 
under intäkter. Avsikten är att denna post ska inarbetas 
i kommande revideringar av internbudgeten för 2020. I 
nu föreliggande förslag till internbudget har inte något 
specificerat förändringstryck kunnat inarbetats.

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 negativ resultat om synnerliga skäl föreligger. Vid 

ingången av 2019 hade Räddningstjänsten Syd ett eget 
kapital på 16,2 mnkr. I delårsrapporten per 31 augusti 
prognostiseras ett nollresultat efter balanskravsutred-
ning. 

Det egna utgående kapitalet exklusive finansiella värde-
justeringar prognostiseras uppgå till 17,2 mnkr. 
Med utgångspunkt från rambudgeten har internbudge-
ten arbetats fram under hösten 2019 med komplette-
ring av mer detaljerade data och fakta samt erfarenhet-
er från innevarande år.

I internbudgeten har också arbetats in ett antal fasta 
kostnader och långsiktiga åtaganden, till exempel nu 
aktuella uppgifter om pensionskostnader, lokalkostna-
der, utbyten av fordon och avskrivningar. 

I nedanstående resultaträkning (tabell 1) ges en över-
siktlig beskrivning av fördelningen av intäkts- och 
kostnadsposter och en jämförelse mellan rambudget 
och internbudget för år 2020.

Internbudget intäkter och kostnader

Tabell 1, Ram- och internbudget 2020

(Belopp tkr) Rambudget 2020 Internbudget 2020

Verksamhetens intäkter  

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 294 921 294 921

Övriga intäkter 48 779 47 977

Förändringstryck 10 000 10 000

Summa verksamhetens intäkter 353 700 352 898

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -246 400 -248 046

Övriga driftskostnader -98 700 -96 383

Avskrivningar -9 000 -9 000

Verksamhetens nettokostnad -400 -531

Finansiella intäkter 3 000 3 191

Finansiella kostnader -2 600 -2 660

Resultat före extraordinära poster 0 0

Årets resultat 0 0
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Längre ner i redovisningen finns en mer detaljerad in-
ternbudget för 2020 (tabell 2). I den redogörs för olika 
intäkter och kostnader samt hur dessa fördelas inom 
förbundets olika verksamhets- och sakområden. Årets 
resultat inklusive förändringstryck har budgeterats 
under förbundsledningen. I övrigt fördelas medlems-
avgiften ut till respektive verksamhet/kostnadsställe så 
att ett nollresultat uppnås. Nedan ges några övergri-
pande kommentarer kring intäkter och kostnader.

Verksamhetens intäkter
Uppräkningen av medlemsavgiften med 2,7 % inför 
2020 har redan berörts inledningsvis.

Myndighetsavgifterna för tillstånds- och tillsynsverk-
samheten har beräknats utifrån nu gällande taxor. För 
automatlarmen har beräknats helårseffekt av den nya 
avgiftsmodell som infördes från och med 1 juli 2019.

Övriga intäktsgrupper har beräknats upp utefter före-
slagen prislista för 2020 och ingångna samverkansavtal 
motsvarande. Hyresintäkter för andrahandsuthyrning 
av delar av förbundets lokaler främst till ambulansen-
treprenören är uppräknade utefter gällande hyresavtal 
och volymen är oförändrad jämfört med 2019. Bud-
geten inrymmer inte något fortsatt bidrag från Malmö 
stad gällande Trygg Malmö som senaste åren uppgått 
till 1 700 tkr.

Personalkostnader
Löner och ersättningar har beräknats enligt i november 
aktuell bemanningsplan. 

2020 års löneöversyn har beräknats utifrån ett antaga-
de om en total nivåökning inklusive märket på 2,5 % 
och utgör riktningen. Nästa år ska våra kollektivavtal 
omförhandlas av de centrala parterna och således finns 
inget märke att förhålla sig till. Märket anger liksom 
tidigare riktningen i löneöversynen. I övrigt kommer 
återhållsamhet att råda med utgångspunkt från det 
ekonomiska läget. Detta bör inte försvåra fortsatt 
arbete med helheten och önskvärd lönestruktur och 
lönerelationer.

Budgeten för övertidskostnader har setts över. Imple-
mentering av nytt schema för brandmän och styrke-
ledare har skapat goda förutsättningar för att minska 
övertidsuttaget samt öka möjligheterna till uttag av fler 
semesterdagar.

Sociala avgifter och pensioner har beräknats utifrån 
aktuella uppgifter från SKL och KPA. KPA pensions-
prognos från augusti 2019 har använts vilken visar på 
ökande pensionskostnader.

Internt sker en fördelning av dessa kostnader i intern-
budgeten genom ett personalomkostnadspåslag, ett så 
kallat PO-påslag.
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Övriga driftskostnader
Köpta tjänster ökar något främst genom pris- och vo-
lymjusteringar i enlighet med gällande avtal. Till detta 
kommer ökade kostnader för stöd till upphandlingar 
med mera.

Fordonskostnaderna ökar något jämfört med 2019 års 
budget. Under 2020 kommer två ledningsfordon, ett 
höjdfordon samt sex släckfordon att anskaffas genom 
leasing från Malmö Leasing AB. Ökningstakten av 
hyreskostnaderna begränsas under 2020 genom att 
dessa fordon till stor del levereras under senare delen 
av året. Detta är också de sista fordonen som tillhanda-
hålls genom Malmö Leasing AB. Framöver kommer en 
ökad andel av förbundets fordonsanskaffningar att ske 
i egen regi genom investering varvid dagens hyreskost-
nad ersätts av avskrivningskostnad.

Gällande posten fastigheter och lokaler är det främst 
om- och tillbyggnaden av Jägersro brandstation som 
ger full effekt under 2020 med en ökad årshyra på ca 1 
900 tkr. Till detta kommer vissa ytterligare ombyggna-
tioner och reparationer på övriga stationer. Dessa får 
dock begränsad hyreskonsekvens under 2020.

Avskrivningar
Kostnaderna för avskrivningar förväntas öka till 9 000 
tkr från 2019 års prognostiserade utfall på 7 700 tkr 

beroende på ökad investeringsvolym samt att vissa 
investeringsobjekt har kortare avskrivningstid. Då fär-
digställandetidpunkten för vissa investeringar beräknas 
ske först mot senare delen av 2020 kommer avskriv-
ningskostnaderna att öka ytterligare från år 2021.

Finansiella poster
Finansiella intäkter är främst avkastning i form av 
räntor och utdelningar från förbundets kortfristiga 
placeringar av pensionsmedel. Ingen större höjning av 
marknadsräntorna har antagits ske under 2020.
Finansiella kostnader är främst räntedelen för uppräk-
ning av förbundets pensionsskuld. Till detta kommer 
finansiella kostnader för bankavgifter och vissa finan-
siella kostnader kopplade till placerade pensionsmedel.

Från och med räkenskapsåret 2019 ska enligt nya 
redovisningsregler delar av förbundets placeringar vid 
varje bokslutstillfälle värderas utifrån verkligt mark-
nadsvärde. Dessa värdejusteringar påverkar redovisat 
resultat. Då dessa värdejusteringar ska frånräknas vid 
fastställandet av balanskravsresultatet är de inte med i 
budgeten.
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Detaljerad internbudget

(Belopp tkr) Förbunds-
ledning

Verksam-
hetsstöd

Samhälls-
säkerhet

Insats & ledning Distrikten TOTALT 
Rsyd

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgift 5 908 97 878 15 229 32 907 142 999 294 921

Tilläggsuppdrag     

Delsumma medlemsavg o tilläggsuppdrag 5 908 97 878 15 229 32 907 142 999 294 921

Tillståndshantering  1 350 1 350

Tillsyn LSO, LBE   6 000 6 000

Automatlarm  235 23 765 24 000

Operativa insatser  1 774 4 390 6 164

Extern utbildning  6 300 6 300

Hyresintäkter  2 200 2 200

Övrig försäljning 150 202 5 60 9 426

Övriga bidrag 447 221 725  144 1 537

Delsumma övriga intäkter 597 2 623 14 380 2 069 28 308 47 977

Förändringstryck 10 000 10 000

Summa verksamhetens intäkter 16 505 100 501 29 609 34 976 171 307 352 898

Personalkostnader

Löner och ersättningar -10 489 -11 586 -20 005 -17 463 -108 287 -167 830

Sociala avgifter och pensioner -1 632 -4 767 -8 336 -7 215 -58 266 -80 216

Summa personalkostnader -12 121 -16 353 -28 341 -24 678 -166 553 -248 046

Övriga driftskostnader

IT. radio och telekommunikation  -8 336 -8 336

Köpta tjänster -1 305 -1 642 -157 -9 016 -18 -12 138

Maskiner och inventarier -10 -3 707 -15 -15 -809 -4 556

Fordon -15 -15 744  -15 759

Materiel och information -940 -6 858 -512 -4 -281 -8 595

Fastigheter och lokaler  -37 708   -425 -38 133

Utbildning och konferenser -982 -100 -296 -610 -1 252 -3 240

Representation och personalvård -696 -258 -90 -196 -1 685 -2 925

Resor och övriga kostnader -1 001 -761 -198 -457 -284 -2 701

Summa övriga driftskostnader -4 949 -75 114 -1 268 -10 298 -4 754 -96 383

Avskrivningar -9 000 -9 000

Finansiella poster

Finansiella intäkter 3 190 1  3 191

Finansiella kostnader -2 625 -35 -2 660

Summa finansiella poster 565 -34 0 0 0 531

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 0

Tabell 2, Detaljerad internbudget 2020
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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 prisbas-
belopp (47 300 kr för 2020). Förbundets anskaffningar 
som faller under dessa kriterier utgörs normalt av kom-
munikationsutrustning, dataservrar, räddningsutrust-
ning, möbler och inredning, fordon samt ombyggnad 
av lokaler. Avskrivningstiden för dessa investeringar är 
normalt mellan 3 och 10 år och avskrivningen belastar 
resultaträkningen årligen. För större utryckningsfordon 
kan längre avskrivningstid vara aktuellt.

För investeringar i immateriella tillgångar som IT-sys-
tem och licenser, ska utgiften motsvara minst fem 
prisbasbelopp (236 500 kr) samt avskrivning under 3 
till 5 år.

Enligt nuvarande förbundsordning ska Räddnings-
tjänsten Syd inte äga några egna fastigheter utan dessa 
ska hyras. Under 2018 har förändring skett av tidigare 
ägardirektiv och direktionsbeslut avseende förbun-
dets fordonspark. Förbundet kan sedan dess äga såväl 
operativa fordon som icke operativa fordon. Fram till 
2018 har förbundets fordon hyrts via långtidskontrakt. 
Sedan 2014 har förbundet även kunnat äga ej utryck-
ande personbilar. I budgeten för 2020 kommer flertalet 
nyanskaffningar av utryckningsfordon att tillhandahål-
las genom förhyrning från Malmö Leasing AB. Dock 
kommer anskaffning genom investering i egen regi 
att ske av bland annat en lastväxlare och ett fordon 

för organtransport. Till detta kommer utbyte av några 
personbilar.

I sammanställningen nedan (tabell 3) visas den över-
gripande fördelningen av planerade investeringar för 
2020, samt en prognos över beräknade kvarvarande, 
pågående investeringar. Efter bokslut 2019 kommer 
ombudgetering ske av kvarvarande medel.

Budgeterat nytt investeringsutrymme för år 2020 upp-
går till 32 000 tkr, vilket är en markant ökning jämfört 
med tidigare år. Större investeringar under året 2020 är 
räddningsutrustning till de fordon inklusive förhyrda 
som levereras under året. Vidare påbörjas en större 
investering i nytt andningsskydd som beräknas pågå 
under 2020-2021 med en total investeringsutgift på ca 
20 mnkr. 

Lokalanknutna investeringar avser ombyggnationer 
och lokalanpassningar som inte bekostas av hyresvär-
den och läggs på hyran. 

Investering kommer vidare att ske i ett nytt personal- 
och lönesystem.

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

Investeringar

(Belopp tkr) Beräknade kvarvarande medel 
till och med 2019

Internbudget 2020 Total investeringsresurs 2020

Immateriella tillgångar, system o licencer 600 1 000 1 600

Räddningsutrustning 2 200 20 000 22 200

IT, radio och telekommunikation 1 500 1 000 2 500

Övriga inventarier 1 200 2 000 3 200

Lokalanknutna investeringar 1 000 3 000 4 000

Fordon 500 5 000 5 500

Summa 7 000 32 000 39 000

Tabell 3, Investeringar översiktlig 2020
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