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Kommunstyrelsen
Datum

2020-05-20

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2020-509

Räddningstjänsten Syd

Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Dnr: 260-2020-000325-005

Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund bestående av medlemskommunerna Malmö,
Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ska en
kommun ha en aktuell handlingsplan för räddningstjänsten och det förebyggande arbetet.
Handlingsprogrammet ska dels beskriva mål för verksamheten och ange vilka de
dominerande riskerna är som kan leda till en räddningsinsats. Dels ange hur den
förebyggande verksamheten är organiserad och hur den planeras.
Handlingsprogrammet är framtaget under ledning av kommunalförbundets direktion med
stöd av särskilda analyser. Särskilda fokusmöten har genomförts med tjänstepersoner i
medlemskommunerna för att identifiera lokala risker, trender och utvecklingsplaner.
Handlingsprogrammet aktualiseras inför varje mandatperiod som ett gemensamt
inriktningsdokument. Årligen beslutar kommunalförbundet om en gemensam
verksamhetsplan.
Föreliggande handlingsprogram beskriver Räddningstjänsten Syds två övergripande uppdrag
med en vision och tre målområden för genomförande. Till varje målområde har särskilda
fokusområden identifierats med aktiviteter.
Yttrande

Förslaget är välstrukturerat, tydligt och framtidsinriktat utifrån uppdragets två
verksamhetsområden. Malmö stad vill dock påpeka att handlingsprogrammet lyfter fram
både områden som ligger utanför förbundets uppdrag som det regleras i förbundsordningen
och områden som för närvarande utreds på nationella nivå och som ännu inte presenterats i
form av författningsreglering. Flera intressanta utvecklingsområden nämns, dock saknas
exempel på hur utvecklingen avses genomföras och finansieras.
Malmö stad välkomnar förslaget med styrning och ledning av organisationen som viktiga
verktyg för att framgångsrikt kunna genomföra de aktiviteter som stödjer de övergripande
målområdena och visionen. Handlingsprogrammet anger tre huvudområden men slår inte
fast ett givet genomförande. Det finns därmed en flexibilitet i hur och i vilket tempo
programmets inriktning kan förverkligas. I berörda delar är Räddningstjänst Syd också en
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viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030-målen som är en angelägenhet för hela
samhället
Räddningstjänst Syd framhåller i handlingsprogrammet att det ställs höga krav på den egna
organisationens riskmedvetande och hur det kan påverka förmågan att hantera identifierade
risker som uppkommer. Malmö stad betonar vikten av att ha en beredskap för såväl
strukturella förändringar som sker över tid som snabba och tvära kast som kräver snabb
omställning och agerande. Här vill Malmö stad skicka med vikten av kontinuerliga analyser
som på kort eller lång sikt kan påverka förmågan att genomföra insatser med hög effektivitet,
kvalitet och kapacitet vid enskilda större händelser. Förmågan att samverka med andra
kommuner, stat, organisationer, polis och sjukvård är betydelsefullt.
Den riskbild som finns kopplat till olyckor som föranleder räddningsinsats inom Malmö stad
har inte nämnvärt förändrats sedan fastställandet av nu gällande handlingsprogram då inga
större infrastruktursatsningar eller riskanläggningar har tillkommit. Befintlig insatsstatisk från
MSB:s databas IDA visar också att antalet insatser definierade som räddningstjänst har
minskat inom förbundet i reella tal sedan förbundets bildande. Malmö stad menar att det kan
vara en effekt av det fokus på förebyggande verksamhet som tydligt lyftes fram i de två
föregående handlingsprogrammen. I de underlag som ligger till grund för
handlingsprogrammet redovisas inget statistikunderlag som visar på ett behov av förflyttning
från ett förebyggande fokus. Malmö stad saknar även ett statistiskt underlag som redovisar
med vilken frekvens de händelser som redovisas i scenarioanalysen inträffar, då dessa ligger till
grund för delar av den ambitionsökning som beskrivs.
Beträffande kostnadsutvecklingen för Malmö stad så har kostnaderna per invånare för
räddningstjänstorganisationen ökat med drygt 20 procent sedan förbundet bildades, medan
kostnaden per invånare under samma period har minskat i tre av de andra
medlemskommunerna. Den operativa resursen har under perioden minskats i Malmö stad
med 20 procent trots en befolkningsökning på drygt 26 procent under samma period.
Malmö stad stödjer ett utvecklat arbetssätt som möjliggör att samordna ledning både för
räddningstjänst och förebyggande arbete med fler kommuner och räddningstjänster. Den
snabba demografiska utvecklingen med en vidgad regional bostads- och arbetsmarknad måste
betraktas ur ett funktionellt medborgarperspektiv snarare än med administrativa gränser
kommunerna utgör. Bedömningen är att det finns flera fördelar med en utvecklad samverkan
för att trygga en robust framtida personalförsörjning, kapacitet, och för att hantera
ekonomiska villkor.
Genomförandet av handlingsplanens aktiviteter hanteras inom befintlig budget och gängse
beslutsrutiner, medan andra kan genomföras först då ekonomin tillåter det.
Sammanfattningsvis beskriver handlingsprogrammet verksamheterna för Räddningstjänst Syd
på ett bra sätt.

Ordförande
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