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INLEDNING
Nu har vi skapat förutsättningar – 2019 fokuserar vi på att 
stärka vår kärnverksamhet!

Under 2018 har mycket fokus lagts vid att sjösätta och få 
den nya organisationen att fungera, samt att stärka 
funktions- och gruppchefer i sina nya roller. Vi har 
gemensamt arbetat med att formulera vad ledarskapet 
och kulturen i Räddningstjänsten Syd ska kännetecknas 
av. Även om allt inte hamnat på plats och en del arbete 
återstår, så har hela omställningen till en ny organisations-
struktur och nya chefsroller gått över förväntan. Organi-
sationen sjuder av engagemang och ansvarstagande och vi 
löser våra uppgifter, ibland till och med bättre än vi vågat 
planera för. Nu har vi skapat de förutsättningar vi behövde 
för en effektiv och välmående organisation. Detta arbete 
ska vi fortsätta med och ständigt förbättra, men nu kan vi 
också skifta fokus mot att utveckla vår kärnverksamhet 
för att möta morgondagen. 

Inte minst ska kärnverksamheten stå i centrum när vi 
under året tar fram ett nytt handlingsprogram som ska 
gälla för de kommande åren. Vi ska också slutföra den så 
kallade områdesanalysen i år, där vi utifrån olycks-
statistik och förmodade framtidsscenarier ser över beho-
vet av operativa förmågor framöver, och vilka förmågor 
som behövs var. 

Verksamhetsplaneringen har precis som inför 2018 utgått 
från ett fåtal förbundsövergripande inriktningar, som i all 
väsentlighet styrs av lokala förhållanden och de behov 

man ser på respektive distrikt och enhet. Den linjen ska vi 
fortsätta att hålla. Verksamheten ska utgå från riskbilden 
och dess föränderlighet, både vad avser vårt förebyggande 
arbete och hur vi använder vår operativa förmåga. Både 
riskbild och förutsättningar ser olika ut i olika delar av 
förbundet och det behöver vi vara följsamma mot.

Två saker är särskilt viktiga när det kommer till att 
utveckla och effektivisera vår kärnverksamhet. Det ena 
handlar om vårt lärande i organisationen, där vi under 
året ska utveckla formerna för hur detta ska ske. Det rör 
både lärandet av inträffade olyckor, men också tillvara-
tagandet och spridningen av information och kunskap 
från andra. Det andra handlar om samverkan med andra 
aktörer i samhället. Arbetet med att utveckla samverkan 
ska fortsätta med hög prioritet och det gäller inom alla 
våra verksamheter, och på alla nivåer; i närsamhället, med 
invånarna, med frivilliga, med våra medlemskommuner 
och med myndigheter regionalt och nationellt.

I det, liksom i allt annat, är varenda medarbetare viktig. 
För det är ju inte det vi säger, utan det vi faktiskt gör, i det 
stora och i det lilla, varje dag i mötet med varandra och 
med dem vi är till för, som vi gör skillnad. 

Välkommen 2019! 

Linda Kazmierczak 
förbundsdirektör



5RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  VERKSAMHETSPLAN 2019

HP - VP - AP 
De områden som beskrivs i inledningen genomsyrar det 
arbete som ska göras under 2019. Dessa tillsammans med 
rambudget och handlingsprogram har legat till grund för 
VP 2019, där övergripande inriktningar och aktiviteter för 
2019 presenteras. 
Samtliga aktiviteter är kopplade till något av de mål som 
presenteras i handlingsprogrammet. 

Verksamhetsplanen består förutom detta dokument även 
av tillsynsplanen och övningsplanen. Till verksamhets-
planen kopplas aktivitetsplaner som beskriver Räddnings-
tjänsten Syds arbete inom respektive enhet eller distrikt, 
liksom resursåtgång för aktiviteterna.

Under 2018 har Rsyd arbetat med att rensa i planer och 
mål. Som en fortsättning på detta arbete kommer vi under 
2019 att arbeta med struktur och beskrivning av vårt 
ledningssystem och kopplat till detta ett nytt verksamhets-
system för planering och uppföljning av vår verksamhet. 

Verksamhets- 
plan

Handlings- 
program

Aktivitets- 
planer

LSO 
(lag om skydd 
om olyckor)

Vision och mål

riksdagen direktionen

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
utvecklingsplan

Under året kommer vi som organisation tillsammans 
med våra politiker ta fram ett nytt handlingsprogram. 
Programmet kommer att samrådas med våra medlems-
kommuner, myndigheter, andra aktörer och medarbetare. 
Arbetet kommer att hållas samman och delvis bedrivas 
av staben, men också involvera distrikten och enheten 
för samhällssäkerhet och enheten för insats och ledning. 

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, ut-
värdering och lärande i organisationen. Vi ska bli bättre 
på att göra det som ger positivt utfall och bli bättre på 
att rensa bort det som inte skapar mervärde. Uppföljning 
sker efter delår 1 (jan-apr) samt delår 2 (jan-aug) och 
därefter görs en mer omfattande årsredovisning. 
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INRIKTNINGAR FÖR 
UTVECKLING AV VERKSAMHETEN 2019
Under 2019 kommer vi att fokusera på att utveckla vår verksamhet enligt tre inriktningar. 

Lärande 
Under året ska vi hitta en systematik för hur vi ska jobba med lärande. Det handlar om det dagliga lärandet inom och 
mellan enheter och distrikt samt ett systematiskt lärande i organisationen.
 

Tydlig prioritering av våra förebyggande insatser 
Vi ska tydligt kunna koppla våra förebyggande aktiviteter till mål och inriktningar, prioritera myndighetsutövning och 
insatser mot sårbara grupper samt insatser som utgår från evidensbaserade metoder. Vi behöver bli bättre på att veta att 
det vi gör har avsedd effekt!
 

Utveckling av krisstöd 
All operativ personal ska avsätta två halvdagar under året för kompetensutveckling inom krisstöd. Krisstödsperspektivet 
ska integreras i hela förbundets verksamhet i allt från övningar till händelserapporter och utvärderingar. Övrig berörd 
personal ska kompetensutvecklas. 

INRIKTNINGAR FÖR UTVECKLING AV 
ORGANISATIONEN 2019 samt STÖDJANDE MÅL
Fortsatt utveckling av ledarskap och kultur 
Utveckling av ledarskapet och stödet till första linjens chefer ska fortsätta under året. Resultatet ska märkas i en god 
arbetsmiljö och trivsel i alla delar av organisationen. 

Ledningssystem och kvalitetssäkring 
I juni 2019 ska organisationens ledningssystem vara tydligt beskrivet och förnyade rutiner för kvalitetssäkring ha tagits 
fram. Som ett led i detta ska dokumentstrukturen förenklas och tillgängligheten till interna dokument för medarbetarna 
förbättras. 

Säkerhet
Tidigare identifierade åtgärder för att stärka skalskyddet ska genomföras, en säkerhetsskyddsanalys företas, en 
informationssäkerhetsstrategi ska tas fram och rutiner för säker hantering av information uppdateras. 

Det tidigare påbörjade arbetet med kontinuitetsanalys, och identifiering av åtgärder vi behöver vidta för att kunna 
upprätthålla verksamheten vid samhällsstörningar, ska slutföras. 

En intern krisledningsplan ska tas fram och övas. 

Utveckla uppföljning av verksamheten 
Uppföljningen av verksamheten ska förbättras genom att vi ställer rätt uppföljningsfrågor på alla nivåer i 
organisationen. Som stöd för uppföljningen ska en struktur för denna byggas i verksamhetssystemet Stratsys. 
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Öka tillgängligheten för dem vi är till för 
Språkgranskning och utvärdering ur ett tillgänglighetsperspektiv ska ske av de skrivelser som utgår från förbundet med 
målet att förenkla och göra skrivelserna lättare att förstå. 

Skyltar ska uppföras i anslutning till våra byggnader enligt tidigare beslut. 

Tillgängligheten via vår telefonväxel och våra telefontider ska ses över. 

Fortsatt jämställdhetsintegrering för jämställd medborgarservice 
En analys av fattade beslut ska göras ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kunskapen om vårt ansvar för en 
jämställd medborgarservice ska öka och ingå som tema i den gemensamma utvecklingen av ledarskapet. 

Kompetens
Vi ska förbättra våra möjligheter att rekrytera RIB-personal.

Vi ska fortsätta att arbeta med implementering och driftsättning av SABA, som ska leda till en smidigare bemannings-
planering.

En långsiktig kompetensförsörjningsstrategi ska utarbetas tillsammans med verksamheten. 

Vi ska kartlägga vilket stöd vi behöver inom området GIS för att i nästa steg höja kompetensen inom området. 

Kommunikation och varumärke
Vi ska fortsätta att utveckla intranätet i syfte att öka användarvänligheten och funktionaliteten i förhållande till 
förbundets nya ledningssystem och strategi för dokumenthantering.

Vi ska genomföra en kommunikationssatsning för att öka kännedomen om Räddningstjänsten Syd och vårt uppdrag, 
och därigenom kunna ha en dialog om räddningstjänstens roll i samhället.
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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. 
Direktionen har valt att bara genomföra en NKI-mätning under perioden och den 
kommer göras under 2019. Chef för kommunikation ansvarar för undersökningen. 
Mätningen kommer att 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. 
Under året kommer vi gå in i samverkan med Malmö stad i programmet 
communities that care (CTC). CTC är ett övergripande system för preventions- 
arbete baserat på lokalt samarbete där vi är en av många samverkansparter. Ansva-
riga är distriktschefer med stöd av chef 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. 
All operativ personal ska utbildas i krisstöd avseende hur vi agerar på skadeplats 
för att stärka den enskilde i sin hantering av olyckan. Ansvarig är chef insats och 
ledning.

← GENOMFÖRA EN  
NKI-UNDERSÖKNING

← SAMVERKA  
GENOM CTC

← UTBILDA OPERATIV  
PERSONAL I KRISSTÖD
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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 %.
Under året ska vi prioritera händelsebaserat arbete utifrån riskbild. Detta innebär 
att vi ska genomföra kontinuerliga analyser av trender och olycksbild i förbundet 
för att kraftsamla där det behövs som mest med rätt kompetens och åtgärder. 
Analyserna ska genomföras både lokalt och centralt. 

Vi ska också se över samverkan med våra kommuner och organisationer och 
värdera dessa utifrån vad vi ska delta i, på vilket sätt ska vi delta samt vilken 
funktion som ska delta. Ansvariga är chef för samhällssäkerhet, chef för insats och 
ledning samt distriktscheferna. 

2.2 Antalet bränder i byggnader per 1000 invånare ska minska med 10 %.
Byggnadsbränderna ligger relativt konstant över åren i förbundet men under 2017 
och 2018 observerades en ökning av skolbränder, en trend som även ses nationellt. 

För att dessa inte ska fortsätta öka ska vi samverka med kommunen och andra 
aktörer för att arbeta dels med de som anlägger bränderna men även stärka brand-
skyddet i våra skolor genom tekniska och organisatoriska lösningar. Ansvariga är 
distriktscheferna tillsammans med chef för samhällssäkerhet. 

2.3 Antalet bostadsbränder per 1000 invånare ska minska med 15 %.
Vi ska fortsätta vårt arbete för att minska antalet bostadsbränder och konsekven-
serna av dessa. Vi ska aktivt verka för att färre skadas eller omkommer till följd av 
bostadsbrand.

Distrikten ska fortsätta sitt arbete med brand i bostads-grupper som planerar, 
genomför och följer upp aktiviteter som leder till en minskning av antalet bostads-
bränder och dess omfattning. Detta arbete ska planeras utifrån den lokala riskbil-
den och de lokala förutsättningarna. I Malmö kommer det att finnas en brand i 
bostadsgrupp. Distriktscheferna ansvarar för att hålla ihop arbetet. 

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 medlemskom-
munerna och andra organisationer för att minska förekomsten av dessa bränder. 
Distriktscheferna ansvarar för analysen och för att initiera åtgärder. 

2.5 Antalet trafikolyckor per 1000 invånare ska minska med 5 %.
För att påverka antalet trafikolyckor och konsekvenser av dem ska vi samverka 
med andra aktörer i våra medlemskommuner samt med Trafikverket, ansvariga är 
distriktschefer. 

← ANALYSERA  
OLYCKSOMRÅDET OCH  
ÅTGÄRDA DÄR BEHOV FINNS

← SE ÖVER SAMVERKAN

← SAMVERKA FÖR ATT  
MINSKA ANTALET  
SKOLBRÄNDER

← MINSKA BOSTADS- 
BRÄNDERNA GENOM  
SAMLAT INTERNT OCH  
EXTERNT ARBETE

← UTVECKLA ARBETET  
MED ATT FÖREBYGGA  
TRAFIKOLYCKOR

← ANALYSERA TRENDER  
OCH HITTA RELEVANTA  
SAMVERKANSAKTÖRER
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Effektmål 3

Alla människors förmåga, oavsett kön, ålder, etnicitet, 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. Ansvarig 
är chef 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 bygg-
naden. Andelen bränder som begränsas till startföremålet ska öka med 4 % under 
perioden, från dagens värde på 82 % till 86 %. 

Vi ska öka medborgarnas kunskap att förebygga och agera vid brand genom att 
arbeta med riktade kommunikationsinsatser och extern utbildning. För utveckling 
och genomförande ansvarar chef för samhällssäkerhet med stöd av distrikts- 
cheferna i genomförandefasen.

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 det målgruppsanpassade arbetet i form av  
samverkan och metodik så att vi når de särskilt riskutsatta och sårbara grupperna 
med anpassat och validerat budskap. Vi ska även utveckla samverkan med verk-
samheter och personer som når dessa målgrupper i sitt arbete. Ansvarig är chef för 
samhällssäkerhet. 

Under året kommer konceptet människan bakom uniformen (MBU) att införas i 
flera delar av förbundet. Konceptet kräver att vi har gemensamma resurser i hela 
förbundet som aktivt arbetar med detta koncept. Distriktscheferna är ansvariga.

← KVALITETSSÄKRA  
URVAL AV TILLSYNER

← ÖKA FÖRMÅGAN ATT  
FÖREBYGGA & AGERA  
MOT BRAND GENOM  
EXTERN UTBILDNING  
OCH INFORMATION

← ARBETA FÖRBUNDS-  
ÖVERGRIPANDE MED MBU

← UTVECKLA VÅRT  
MÅLGRUPPSARBETE MED 
VALIDERADE METODER  
OCH BUDSKAP
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Effektmål 4

Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande 
och effektiva skadeavhjälpande insatser.

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.

Framkomsttider följs upp vid delårs- och årsrapportering. Ansvarig är chef för 
insats och ledning. 

En områdesanalys kommer genomföras som syftar till att se över hur vi optimerar 
våra resurser. Ansvarig är chef 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.

Vår övningsverksamhet är den mest resurskrävande aktivitet som förbundet har 
och den förbundsövergripande övningsplanen kommer påverka omfattningen 
av övriga aktiviteter. Under året kommer områden som farliga ämnen, brand i 
byggnad samt att möta och stödja människor i kris att stärkas. Övningsaktiviteter 
(förbundsövergripande och lokala) ska resurssättas på ett kvalitetssäkrat sätt, detta 
kommer att systematiseras under året. Ansvarig är chef för insats och ledning.

För att utveckla vårt lärande kommer vi att arbeta med att systematisera 
erfarenhetsåterföring och lärande från olyckor och insatser. Ansvarig för detta 
uppdrag är chef för samhällssäkerhet och chef för insats och ledning.

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 chef 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. Ansvarig är chef för insats 
och ledning.

← FÖLJA UPP  
FRAMKOMSTTIDER

← GENOMFÖRA  
OMRÅDESANALYS

← KVALITETSSÄKRA  
RESURSSÄTTNING AV  
OPERATIVA ÖVNINGAR

← SYSTEMATISERA  
LÄRANDET EFTER  
OLYCKOR OCH INSATSER 

← KVALITETSSÄKRA  
HÄNDELSERAPPORTER

← FÄRDIGSTÄLLA OCH  
UTVÄRDERA PROJEKT  
FÖRSTÄRKT MEDMÄNNISKA
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UTVECKLINGSUPPDRAG
I handlingsprogrammet beskrivs sex utvecklingsuppdrag 
som syftar till att utveckla både organisationen och arbets-
formerna samt den förebyggande och skadeavhjälpande 
förmågan.
 
Under perioden ska vi utvecklas till en lärande 
organisation.
Detta ska vävas in i vår dagliga verksamhet i enlighet 
med inriktning på lärandeloopar. Särskilt fokus kommer 
att läggas på att systematisera lärande efter olyckor och 
insatser. (Pågående arbete.)

Under perioden ska vi utveckla metoder, koncept och 
samverkansformer där organisationer och individer 
kan bidra med både olycksförebyggande och skadeav-
hjälpande åtgärder. 
Detta har vävts in i vår dagliga verksamhet. Exempel 
på vidare utveckling under året är CTC och MBU som 
nämns ovan. (Pågående arbete.)

Under perioden ska vi utveckla ett mer mångsidigt och 
smidigare användande av vår organisation vid såväl 
daglig drift som svåra påfrestningar.
Vi kommer att fokusera på att utveckla vår krishanterings-
organisation enligt inriktningen, och införa rutiner för att 
hantera både interna kriser och externa händelser. 

Under perioden ska vi fördjupa och förbättra 
samverkan med medlemskommunerna och andra 
aktörer. 
Nya möten och förnyade samverkansformer ska ständigt 
utvecklas inom samtliga enheter och distrikt. (Pågående 
arbete.)

Under perioden ska vi utveckla och anpassa stödet till 
de grupper som är särskilt drabbade av eller utsatta 
för bränder och andra olyckor.
Detta område hanteras främst inom enheten samhällssä-
kerhet men beskrivs även i olika aktiviteter kopplade till 
effektmålen. (Pågående arbete).



13RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  VERKSAMHETSPLAN 2019

Budgeten för 2018 är underbalanserad med 4 400 tkr och 
senaste prognosen i samband med delårsrapporten per  
31 augusti 2018 visar på ett underskott på 4 200 tkr. 

Med utgångspunkt från rambudgeten har internbudgeten 
arbetats fram under hösten 2018 med komplettering av 
mer detaljerade data och fakta samt erfarenheter från 
innevarande år.

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

I nedanstående resultaträkning (tabell 1) ges en översiktlig 
beskrivning av fördelningen av intäkts- och kostnads- 
poster och en jämförelse mellan rambudget och intern-
budget för år 2019.

BUDGET
Internbudget intäkter och kostnader
Internbudgeten 2019 bygger på ”Rambudget 2019, beslut 
om inriktning, strategier och medel” som direktionen 
beslutade om vid sitt sammanträde den 16 oktober 2018. 

I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd med 
medlemskommunerna, räknats upp med 2,40 % baserat 
på pris- och löneuppräkning med viss reduktion baserat 
på kommunernas kärva ekonomiska läge särskilt inför 
2019. Inför 2019 ges ingen uppräkning för befolknings-
förändringen. Medlemskommunerna har vidare anfört att 
budgeten ska vara i balans samt att arbetet ska fortsätta 
med intäktsökningar inom myndighetsutövning och 
automatlarm.

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 
2018 hade Räddningstjänsten Syd ett eget kapital på  
15,4 mnkr.

Övergripande resultaträkning Rambudget Internbudget

(Belopp tkr) 2019 2019

Verksamhetens intäkter  
Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 287 167 287 167
Övriga intäkter 38 333 37 482
Summa verksamhetens intäkter 325 500 324 649

 
Verksamhetens kostnader  

Personalkostnader -224 200 -223 471
Övriga driftskostnader -93 200 -93 050
Avskrivningar -8 000 -8 100
Verksamhetens nettokostnad 100 28

 
Finansiella intäkter 3 400 3 412
Finansiella kostnader -3 500 -3 440
Resultat före extraordinära poster 0 0

 
Årets resultat 0 0
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På sida 15 finns en mer detaljerad internbudget för 2019 
(tabell 2). I den redogörs för olika intäkter och kostnader 
samt hur dessa fördelas inom förbundets olika  
verksamhets- och sakområden. Årets resultat har budgete-
rats under förbundsledningen. I övrigt fördelas medlems-
avgiften ut till respektive verksamhets/ kostnadsställe så 
att ett nollresultat uppnås. Nedan ges några övergripande 
kommentarer kring intäkter och kostnader.

Verksamhetens intäkter
Uppräkningen av medlemsavgiften med 2,4 % inför 2019 
har redan berörts inledningsvis.
Myndighetsavgifterna för tillstånd- och tillsynsverksam-
heten har beräknats utifrån de av direktionen beslutade 
nya taxorna vilka nu är under beslut i respektive  
medlemskommuns fullmäktige.

För automatlarmen har beräknats att en övergång till ny 
avgiftsmodell sker under första halvåret 2019.
Övriga intäktsgrupper har beräknats upp utefter  
föreslagen prislista för 2019 och ingångna  
samverkansavtal motsvarande.

Hyresintäkter för andrahandsuthyrning av delar av 
förbundets lokaler, främst till ambulansentreprenören, är 
uppräknade utefter gällande hyresavtal och volymen är 
oförändrad jämfört med 2018.

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

2019 års löneöversyn har beräknats utifrån märket på  
2,3 % och utgör riktningen. Satsningar har gjorts på 
brandmannakollektivet under de två senaste årens löne-
översyner, men trots det är skillnaderna i förhållande till 
övriga grupper märkbara varvid prioriteringen kommer 
att fortsätta. 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. I övrigt 
fortsätter arbetet med att nedbringa övertidsuttaget samt 
öka möjligheterna till uttag av fler semesterdagar.

Sociala avgifter och pensioner har beräknats utifrån  
aktuella uppgifter från SKL och KPA.
KPA pensionsprognos från augusti 2018 har använts 

vilken visar på något lägre pensionskostnader för 2019 än 
vad tidigare prognoser visat.

Internt sker en fördelning av dessa kostnader i internbud-
geten genom ett PO-påslag, personalomkostnadspåslag. 

Övriga driftskostnader
IT, radio och telekommunikation; här ökar licens- 
kostnaderna något beroende på övergången till  
Daidalos verksamhetssystem samt Stratsys för planering 
och uppföljning.

Köpta tjänster ökar något främst avseende upphandlings-
stöd och juridiska konsultationer.

Fordonskostnaderna är i princip oförändrade jämfört med 
föregående årsbudget. Två ledningsfordon ska  
införskaffas. I internbudgeten har hänsyn tagits till att 
förbundet förvärvar avskrivna fordon från Malmö Leasing 
(tidigare VISAB) och att de nya utryckningsfordonen 
inledningsvis hyrs av Malmö Leasing. Under året kommer 
anskaffning att ske av ytterligare basfordon och  
höjdfordon men leverans kommer att ske först under år 
2020.

Fastigheter och lokaler; här är det främst om- och till-
byggnaden av Jägersro brandstation som beräknas vara 
färdig kring halvårsskiftet 2019 och ger en hyres- 
konsekvens på ca 900 tkr för 2019. Till detta kommer  
vissa ytterligare ombyggnationer och reparationer på 
övriga stationer.

Avskrivningar
Kostnaderna för avskrivningar förväntas öka till 8 100 tkr 
beroende på ökad investeringsvolym samt att vissa  
investeringsobjekt har kortare avskrivningstid. 

Finansiella poster
Finansiella intäkter är främst avkastning i form av räntor 
och utdelningar från förbundets kortfristiga placeringar av 
pensionsmedel. En mindre höjning av marknadsräntorna 
har antagits ske under 2019.

Finansiella kostnader är främst räntedelen för uppräkning 
av förbundets pensionsskuld. Till detta kommer finansiella 
kostnader för bankavgifter och vissa finansiella kostnader 
kopplade till placerade pensionsmedel.
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(Belopp tkr) Förbunds- Verksamhets- Enheten för Enheten för Distrikten TOTALT

ledning stöd samhällssäkerhet insats o ledning  Rsyd

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgift 20 000 94 436 12 740 16 981 143 010 287 167

Tilläggsuppdrag      

Delsumma medlemsavg o tilläggsuppdrag 20 000 94 436 12 740 16 981 143 010 287 167

Tillståndshantering 1 250 1 250

Tillsyn LSO, LBE   6 015 6 015

Automatlarm 14 800 14 800

Operativa insatser 844 4 293 5 137

Extern utbildning 6 200 6 200

Hyresintäkter 2 045 2 045

Övrig försäljning 85 452 5 710 16 1 268

Övriga bidrag 460 231 54 22 767

Delsumma övriga intäkter 545 2 728 13 524 16 354 4 331 37 482

Summa verksamhetens intäkter 20 545 97 164 26 264 33 335 147 341 324 649

Personalkostnader

Löner och ersättningar -13 670 -11 642 -17 652 -16 175 -95 096 -154 235

Sociala avgifter och pensioner -2 209 -4 747 -7 328 -7 244 -47 708 -69 236

Summa personalkostnader -15 879 -16 389 -24 980 -23 419 -142 804 -223 471

Övriga driftskostnader

IT. radio och telekommunikation -8 005 -8 005

Köpta tjänster -1 069 -1 547 -130 -8 460 -17 -11 223

Maskiner och inventarier -25 -3 528 -15 -10 -544 -4 122

Fordon -15 -15 355 -15 370

Materiel och information -891 -6 220 -604 -30 -249 -7 994

Fastigheter och lokaler -36 847 -385 -37 232

Utbildning och konferenser -1 302 -164 -330 -877 -1 374 -4 047

Representation och personalvård -712 -255 -68 -236 -1 677 -2 948

Resor och övriga kostnader -662 -716 -137 -303 -291 -2 109

Summa övriga driftskostnader -4 676 -72 637 -1 284 -9 916 -4 537 -93 050

Avskrivningar -8 100 -8 100

Finansiella poster

Finansiella intäkter 3 410 2  3 412

Finansiella kostnader -3 400 -40 -3 440

Summa finansiella poster 10 -38 0 0 0 -28

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 0

Tabell 2. Detaljerad internbudget 2019. 
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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 
(46 500 kr för 2019). Förbundets anskaffningar som faller 
under dessa kriterier utgörs normalt av kommunikations-
utrustning, 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 prisbasbe-
lopp (232 500 kr) samt avskrivning under 3 till 5 år.

Enligt nuvarande förbundsordningen ska Räddnings- 
tjänsten Syd inte äga några egna fastigheter utan dessa ska 
hyras. Förslag på förändring av denna punkt föreligger.  
I denna budget har fortsatt förhyrning antagits. Under 
2018 har förändring skett av tidigare ägardirektiv och 
direktionsbeslut avseende förbundets fordonspark. För-
bundet kan numera 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 utryckande personbilar. I budgeten för 2019 
har fortsatt förhyrning av nya operativa fordon antagits.

I sammanställningen nedan (tabell 3) visas den övergripande 
fördelningen av planerade investeringar för 2019, samt en 

prognos över beräknade kvarvarande, pågående  
investeringar. Efter bokslut 2018 kommer en ombudgete-
ring ske av kvarvarande medel.

Budgeterat nytt investeringsutrymme för år 2019 uppgår 
till 10 000 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, miljö- 
krav, arbetsmiljö, jämställdhet och förändrat lokal- 
utnyttjande. 

Investering kommer att ske i en uppgradering av  
ekonomisystemet Agresso 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 
fordon som är bättre anpassade för dagens verksamhet.  
Vad gäller lokalinvesteringar i övrigt gäller fortsatt 
prioritering på jämställdhet, tillgänglighet, arbetsmiljö, 
säkerhet, hållbart samhälle och yteffektivisering. Till detta 
kommer kompletterande investeringar i samband med 
ombyggnationen av Jägersro brandstation börjar  
färdigställas.

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

Tabell 3. Investeringar översiktlig 2019.

 Beräknade kvarvarande Internbudget Total investerings-
(Belopp tkr) medel till och med 2018 2019 resurs 2019

Immateriella tillgångar, system o licenser 400 500 900

Räddningsutrustning 1 000 3 500 4 500

IT, radio och telekommunikation 1 000 1 000 2 000

Övriga inventarier 200 1500 1 700

Lokalanknutna investeringar 500 2 500 3 000

Fordon 0 1 000 1 000

Summa 3 100 10 000 13 100
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