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§ 42 Verksamhetsplan och budget 2020 med ekonomisk plan för
2021 till 2022. Dnr 198/2019
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har sedan starten den 1 januari 2015 haft ett
gemensamt dokument för handlingsprogram, verksamhetsplan och budget. Under
2020 går vi in i en ny modell med ett handlingsprogram som ska gälla mandatperioden
ut, eller tills nya riktlinjer kommer från staten om hur den kommunala
räddningstjänsten ska utvecklas. Verksamhetsplan och budget bryts därför ut och
hanteras varje år framöver i en verksamhetsplan som gäller ett år i taget, det är en
lösning som innebär att vi snabbt kan ställa om beroende på samhällets utveckling och
krav från medlemskommunema.
Direktionens ambition är att förbundet ska styras med vision, mål och strategier. Detta
med en långtgående delegation i ansvar, beslut och genomförande, vilket innebär att
Direktionen anger en långsiktig inriktning som sedan omsätts i tydliga, enkla och få
inriktande mål för våra verksamheter. En av förutsättningarna är att detta sker med
delaktighet och att varje individ tar sitt ansvar. Det är också viktigt att målen följs upp
på ett lätt, förståeligt och överskådligt sätt.
Att vara lättrörlig är en viktig faktor för att bli en framgångsrik organisation. Vi vill
skapa en verksamhetsstyming och uppföljning enligt modellen för tillitsbaserad
styrning. Detta innebär att RSNV får en styrmodell som kommer att skapa dynamik i
verksamheten och fokusera på en bra service till våra medborgare.
Beslut
Direktionen beslutar
att anta Verksamhetsplan och budget 2020 med ekonomisk plan för 2021 till 2022
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
att omedelbart justera paragrafen.
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