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INLEDNING 
I skrivande stund är 2021 ett ovanligt svårplanerat år. Pandemin förhindrar många av de möten och 
kontakter som vi alltid tagit för givna. Kanske medför pandemin också en ny riskbild med förändrade 
förutsättningar och behov, på sätt som vi ännu inte kunnat förutse.  

Ett av Räddningstjänsten Syds målområden är att verka för trygghet, under rådande omständighet är 
det särskilt utmanande. 2021 är också det första året med ett nytt handlingsprogram. Vid framtagandet 
av handlingsprogrammet har förändringar i samhällsutvecklingen identifierats. Det handlar till exempel 
om förtätning, exploatering, teknisk utveckling, nya material, utsatthet hos personer med särskilda 
behov och förutsättningar att agera även i hotfulla situationer. Dessa förändringar påverkar både det 
dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen.  

Handlingsprogrammet har invånarfokus och beskriver vad som ska uppnås utifrån det analyserade 
behovet. Verksamhetsplanen beskriver närmare hur vi ska arbeta under året för att dessa förväntningar 
ska infrias. 

I januari 2021 börjar den reviderade lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att gälla. En nyhet är att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får en mer framträdande roll och övertar 
tillsynsansvaret för Räddningstjänsten Syds verksamhet från Länsstyrelsen Skåne. Dessutom ges MSB 
föreskriftsrätt gällande handlingsprogrammets utformning, utformningen av ledningssystem för 
räddningsinsatser och för den tillsynsverksamhet som räddningstjänsten driver. Dessa föreskrifter är 
inte beslutade men kommer sannolikt att påverka Räddningstjänsten Syds verksamhet och 
prioriteringar redan under 2021. 

Räddningstjänsten Syd har inte kända ekonomiska ramar för år 2022 och framåt. Under 2021 kommer 
det egna kapitalet att användas. Allteftersom de ekonomiska förutsättningarna för 2022 blir kända 
kommer åtgärder att behöva sättas in så att verksamheten drivs och utvecklas utifrån riskbild och 
ekonomiska förutsättningar. Löpande överväganden och prioriteringar kommer att behöva göras. 
Utgångspunkterna för bedömningarna kommer att vara ekonomisk återhållsamhet och att 
räddningstjänstens resurser ska användas där de gör störst nytta för invånaren.  

Det viktigaste villkoret för en god verksamhet är att varje medarbetare har förutsättningar att utföra ett 
gott arbete. Varje medarbetare har en viktig uppgift och den verksamhet vi levererar är summan av våra 
gemensamma arbetsinsatser. Innehållet i våra olika yrkesroller ska utvecklas utifrån våra gemensamma 
mål. En förutsättning för en sådan utveckling är ett inkluderande klimat. Genom ett nära och engagerat 
ledarskap finns det goda förutsättningar att ytterligare förbättra organisationens och varandras 
förutsättningar. 

 

Eslöv 2021-01-13 

 

 

Martin Gertsson 
förbundsdirektör 
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MÅL OCH INRIKTNING 
Räddningstjänsten Syds uppdrag beskrivs i förbundsordningen som tar sin grund i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet anges vision och målområden. I verksamhetsplanen 
presenteras målområdena med tillhörande indikatorer samt de fokusområden som krävs för att utveckla 
verksamheten. Vidare planering för måluppfyllelse sker i de aktivitetsplaner som respektive enhet och 
distrikt tar fram. 

Verksamheten följs upp genom de indikatorer som finns angivna för respektive målområde. 
Indikatorerna är antingen kvantitativa (numerära) eller kvalitativa (beskrivande) där vissa följs upp per 
delår och vissa följs upp för året som helhet. Uppföljning sker efter delår 1 (jan-apr) samt delår 2 (jan-
aug) och därefter görs en mer omfattande årsredovisning. 

 

Vision 

Räddningstjänsten Syds vision är Tillsammans för ett olycksfritt samhälle. Tillsammans med andra 
aktörer verkar vi för att minska antalet olyckor samt konsekvenserna av dessa. 

 

Målområden 

Räddningstjänsten Syds målområden är beslutade av direktionen och anger inriktning för 
verksamheten. Till varje målområde finns indikatorer som fungerar som mätpunkter för att säkerställa 
att verksamheten drivs och utvecklas i rätt riktning. All verksamhet ska vara inriktad mot dessa 
målområden.  
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Målområde - Antalet olyckor ska minska  

Räddningstjänsten Syd arbetar för att samhället utvecklas hållbart utifrån riskbilden. 
Förebyggande åtgärder ska initieras för de olyckstyper som hanteras operativt och som 
identifierats genom erfarenheter och riskanalyser.  

Måluppfyllelse mäts genom följande indikatorer.  

 Tillsyn utförs där brandrisken är hög eller där konsekvensen av en brand blir stor. 
 Samverkan och informationsutbyte sker med aktörer som kan påverka risker eller olyckor. 
 Invånare, näringsliv, kommuner och organisationer erbjuds utbildning och information för att 

stärka dessa i att förebygga och agera vid brand. 
 Remisser hanteras och medlemskommunerna vägleds gällande brandskyddskrav. 
 Samverkan sker med medlemskommuner i syfte att anpassa brandskyddet för riskutsatta. 

 

Målområde - Följderna av olyckor ska minska  

Räddningstjänsten Syd ska genomföra snabba, effektiva och säkra räddningsinsatser med 
teknik anpassad efter riskbilden. I samverkan med andra hanteras samhällsstörningar 
samtidigt som den egna samhällsviktiga verksamheten upprätthålls. Utbildning och 
information ska underlätta för invånarna att hjälpa sig själva och andra vid olyckor. 

Måluppfyllelse mäts genom följande indikatorer:  

 Framkomsttiderna vid prioriterade larm är under 10 minuter vid 90 % av händelserna. 
 Planerade övningar utförs. 
 Den interna kunskapen om komplexa och särskilt riskfyllda verksamheter ska vara hög. 
 Lärandet av inträffade händelser ska utvecklas. 
 Invånaren ska stärkas i att hjälpa sig själv och andra vid olyckshändelser. 

 

Målområde - Verka för invånarnas ökade trygghet  

Räddningstjänsten Syd ska i varje möte med invånare, olycksdrabbad eller inte, uppträda 
med omsorg och professionalitet. Invånarna ska mötas med relevant, tillgänglig och aktiv 
kommunikation. Samverkan sker med andra aktörer för att gemensamt säkerställa en 
sammanhållen hjälp till drabbade. 

Måluppfyllelse mäts genom följande indikatorer:  

 Drabbade ska bemötas med professionalitet och efterfrågad information under och efter en 
olycka. 

 Efter en bostadsbrand sker återkoppling till de boende. 
 Efter en brand på en skola sker återkoppling. 
 Aktiviteter för det samlade trygghetsarbetet ska utföras i egen regi och i samverkan med andra.  
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Fokusområden 

För att matcha omvärldens utveckling och nå resultat inom beslutade målområden finns för 2021 
följande fokusområden.  

 Den samhällsviktiga verksamheten drivs på ett robust och anpassat sätt så att invånarens behov 
av skydd tillgodoses även under pågående pandemi och under andra samhällsstörningar. 
Arbetet med säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och krisledning ska fortsätta. 

 Övningsverksamheten drivs utifrån förbundsövergripande och distriktsvisa övningsplaner och 
säkerställer operativ förmåga i allt från vardagsolyckor till komplexa händelser. Gemensamma 
prioriteringar ligger till grund för inriktning, synkronisering och resurssättning.  

 Aktiviteter för att förebygga de olyckor som hanteras operativt ska genomföras och utvecklas.  
 Interna arbetsflöden gällande trygghetsskapande åtgärder, förebyggande arbete och uppföljning 

efter olyckor ska ses över. 
 Trygghetsskapande och förebyggande åtgärder kopplat till bostadsbränder och skolbränder ska 

genomföras. Samverkansanalys ska genomföras så att ändamålsenliga och effektiva arbetssätt 
används, till exempel relevanta samverkansparter och goda samverkansformer.  

 Förmågan att nå särskilt riskutsatta utvecklas med syfte att stärka den som är i störst behov av 
kunskap och skydd genom exempelvis individanpassat brandskydd. 

 Utlarmning, övergripande ledning och insatsledning ska utvecklas utifrån riskbild, de 
förutsättningar som samarbetet med SOS Alarm ger och de föreskrifter och allmänna råd som 
kommer med den reviderade lagstiftningen. 

 Kunskap och medvetenhet att hantera miljöpåverkan vid räddningsinsatser ska öka. 
 Lämpligheten i att alla delar av tillsyn, planering och övning vid farlig verksamhet bekostas av 

medlemsavgifterna ska bedömas. 
 Ett systematiskt arbete ska drivas gällande inkludering och mångfald. Chefer ska stärkas i 

ansvarstagande och förväntningar.  
 En kompetensförsörjningsplan utifrån verksamhetens långsiktiga mål ska tas fram.  
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BUDGET 

Internbudget intäkter och kostnader 

Internbudgeten 2021 bygger på ”Rambudget 2021, beslut om inriktning och medel” som beslutades av 
direktionen vid sitt sammanträde den 20 november 2020.  

I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd med medlemskommunerna, räknats upp med 
3,10 % baserat på pris- och löneuppräkning. Inför 2021 ges ingen uppräkning för 
befolkningsutveckling. Medlemskommunerna har vidare indikerat att man inte önskar större 
strukturella förändringar samtidigt som det egna kapitalet aviserats som finansieringskälla för 2021. 
Mot bakgrund av detta är såväl rambudget som internbudget underbalanserad med ett underskott på 
8 500 tkr 

Direktionen beslutade i juni 2017 om revidering av mål för god ekonomisk hushållning där målet för 
eget kapital sätts till 7 000 tkr och möjligheten att budgetera ett negativ resultat om synnerliga skäl 
finns. Vid ingången av 2020 hade Räddningstjänsten Syd ett eget kapital på 18 900 tkr exklusive 
värdejustering på finansiella placeringar. I delårsrapporten den 31 augusti prognostiseras för 2020 ett 
negativt balanskravsresultat på 9 200 tkr. Det egna utgående kapitalet den 31 december 2020 exklusive 
finansiella värdejusteringar prognostiseras uppgå till 9 800 tkr.  

Med utgångspunkt från rambudgeten har internbudgeten arbetats fram under november och december 
2020 med komplettering av mer fakta och detaljer. 

I nedanstående resultaträkning (tabell 1) visas en översiktlig beskrivning av fördelningen av intäkts- och 
kostnadsposter och en jämförelse mellan rambudget och internbudget för år 2021 med viss jämförelse 
med tidigare år.  

Tabell 1, Ram- och internbudget 2021 med viss jämförelse med tidigare år 
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En mer detaljerad internbudget för 2021 finns i tabell 2. I den redogörs för olika intäkter och kostnader 
samt hur dessa fördelas inom förbundets olika verksamhets- och sakområden. Årets negativa resultat 
har budgeterats under förbundsledningen. I övrigt fördelas medlemsavgiften ut till respektive 
verksamhet/kostnadsställe så att ett nollresultat uppnås. Nedan ges några övergripande kommentarer 
kring intäkter och kostnader. 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgiften har räknats upp med 3,10 % inför 2021. 

Myndighetsavgifterna för tillstånds- och tillsynsverksamheten har beräknats utifrån gällande taxor. 

Övriga intäktsgrupper har beräknats upp utifrån beslutad prislista för 2021 och ingångna operativa 
samverkansavtal och övriga överenskommelser. 
Avseende volymer på såväl myndighetsutövning som övrig försäljning har viss fortsatt påverkan av 
Covid-19 antagits och viss reduktion av intäkterna beräknats, främst avseende första halvåret 2021. 

Hyresintäkter för andrahandsuthyrning för delar av förbundets lokaler till ambulansentreprenören är 
uppräknade utifrån nu tillfälligt förlängda hyresavtal. Viss osäkerhet finns om nuvarande 
uthyrningsvolym kommer att bestå, därför har viss minskning av intäkten antagits i internbudgeten.  
Budgeten rymmer inget fortsatt bidrag från Malmö stad gällande Trygg Malmö som de senaste åren 
uppgått till 1 700 tkr, då beslutsläget kring eventuell fortsättning inte är helt klart. 

Personalkostnader 

Löner och ersättningar har beräknats enligt aktuell bemanningsplan från december 2020. Uppkomna 
vakanser kommer under 2021 att kontinuerligt prövas utifrån rådande ekonomiska läge.  

Medel för löneöversyn med mera har för 2021 satts av med 1,80 % på årsbasis. Märket anger liksom 
tidigare riktningen i löneöversynen. Medel för 2020 års kvarvarande löneöversyn är reserverad i 
bokslutet för 2020 och ska generellt inte påverka 2021 års budget. 

Sociala avgifter och pensioner har beräknats utifrån aktuella uppgifter från SKR och KPA. KPA 
pensionsprognos från augusti 2020 har använts vilken visar på något ökande pensionskostnader. 

Internt sker en fördelning av dessa kostnader i internbudgeten genom ett personalomkostnadspåslag, 
ett så kallat PO-påslag. 

Övriga driftskostnader 

Köpta tjänster ökar något främst genom pris- och volymjusteringar enligt gällande avtal. Till detta 
kommer ökade kostnader för SOS utalarmeringstjänster. 

Fordonskostnaderna ökar jämfört med 2020. Anledningen till detta är att leasingkostnaden för de nya 
fordon som successivt levererats under 2020 får helårseffekt. Det är två ledningsfordon, ett höjdfordon 
samt sex släckfordon som inskaffats genom leasing från Malmö Leasing AB. Dessa är också de sista 
fordonen som tillhandahålls genom Malmö Leasing AB. Framöver kommer förbundets fordon 
inskaffas i egen regi genom investering, där dagens hyreskostnad ersätts av avskrivningskostnad.  
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För posten fastigheter och lokaler är det främst om- och tillbyggnaden av Löddeköpinge brandstation 
som ger viss ökad hyra under 2021 men full effekt först 2022. Vidare har viss hyresjustering skett av 
övningsplatsen Barbara. Till detta kommer vissa ytterligare ombyggnationer och reparationer på övriga 
stationer. Dessa får dock begränsad hyreskonsekvens under 2021. 

Kostnader för utbildning och konferenser samt resor i samband med detta bedöms bli lägre än tidigare 
år då Covid-19 medför att utbildningar och konferenser ställs in eller genomförs digitalt.  

Avskrivningar 

Kostnaderna för avskrivningar förväntas öka till 10 000 tkr från 2020 års prognostiserade utfall på 
8 700 tkr beroende på ökad investeringsvolym under såväl 2020 som 2021 samt att vissa 
investeringsobjekt har kortare avskrivningstid. Då färdigställandet för vissa större investeringar, bland 
annat nytt andningsskydd, beräknas ske först mot senare delen av 2021 kommer 
avskrivningskostnaderna att öka ytterligare från år 2022.  

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 2021. 
Det tillfälliga utdelningsstoppet avseende aktier antas under 2021 succesivt avvecklas. 

Finansiella kostnader är främst räntedelen för uppräkning av förbundets pensionsskuld vilken 
budgeteras till 1 650 tkr. Till detta kommer finansiella kostnader för bankavgifter och vissa finansiella 
kostnader kopplade till placerade pensionsmedel. Räntekostnader kopplade till upplåning av 
investeringsmedel tillkommer från och med 2021. Förbundet avser att under året uppta lån i Malmö 
stads internbank för att finansiera vissa större investeringar och kostnaden beräknas till 300 tkr. 
Beslutsprocessen kring upplåningen påbörjades under 2020. 

Från och med räkenskapsåret 2019 ska enligt nya redovisningsregler delar av förbundets placeringar vid 
varje bokslutstillfälle värderas utifrån verkligt marknadsvärde. 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  

Tabell 2, Detaljerad internbudget 2021 
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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 halvt prisbasbelopp (23 800 kr för 2021). 
Tidigare har gränsen som förbundet tillämpat varit ett prisbasbelopp men utifrån ändringar av 
kommunal redovisningspraxis har beloppsgränsen förändrats från 2020. 

Förbundets anskaffningar som faller under dessa kriterier utgörs normalt av 
kommunikationsutrustning, dataservrar, räddningsutrustning, 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-system och licenser, ska utgiften motsvara minst fem 
prisbasbelopp (238 000 kr) samt avskrivning under 3 till 5 år. 

Budgeterat investeringsutrymme för år 2021 uppgår till 36 000 tkr, vilket är en ökning jämfört med 
tidigare år. Större investeringar under året 2021 är nytt andningsskydd med en total investeringsutgift 
inklusive kringutrustning på ca 22 000 tkr.   

Enligt förbundsordningen ska Räddningstjänsten Syd inte äga några egna fastigheter utan dessa ska 
hyras. Under 2018 har en förändring skett av tidigare ägardirektiv och direktionsbeslut avseende 
förbundets fordonspark. Förbundet kan sedan dess äga såväl operativa fordon som icke operativa 
fordon. Malmö Leasing AB har under 2020 levererat de sista fordonen som tillhandahålls via leasing 
från bolaget. Fordonsanskaffningar under 2021 kommer därför att ske i egen regi via investering. 
Planerade fordonsanskaffningar under 2021 är en lastväxlare samt utbyte av några personbilar.  

Lokalanknutna investeringar avser ombyggnationer och lokalanpassningar som inte bekostas av 
hyresvärden i enlighet med gränsdragningslistor och läggs på hyran.  

Investering kommer vidare att ske i ett nytt personal- och lönesystem som en immateriell investering 
Arbetet har påbörjats under 2020 men inte lett till några investeringsutgifter under 2020. 

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

I sammanställningen nedan (tabell 3) visas den övergripande fördelningen av planerade investeringar 
för 2021. Efter färdigställande av bokslutet för 2020 kommer en ombudgetering ske av kvarvarande 
pågående medel till 2021. 

Tabell 3, Investeringar översiktlig 2021 
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