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1. Inledning 

 

Olyckorna kostar samhället 75 miljarder varje år, 3 000 dör varje år i olyckor och över 100 000 ska-

das. Olyckorna i samhället hanteras av flera olika aktörer med där tillhörande ansvar. En effektiv 

olyckshantering är därmed en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnor och mäns, flickor 

och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa 

individer som både drabbas av och orsakar olyckor.  

 

Ett säkert och tryggt samhälle skapas av flera olika aktörers engagemang. Ett kritiskt område är de 

olika aktörernas förmåga att samarbeta och bidra till en välfungerande helhet. Inom ramen för detta 

utgör bland annat samarbetet med medlemskommunerna en viktig del. Varje kommun har olika för-

utsättningar men drivkraften att skapa ett tryggt och säkert samhälle förenas i Brandkåren Attundas 

verksamhet.   

 

Visionen om att ”Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, mindre ska förstöras vid olyckor” 

anger därmed fortsatt fokus på det olycksförebyggande uppdraget och att på olika sätt stödja den 

enskilde och genomföra insatser. Visionen stimulerar även utveckling av Brandkåren Attundas roll i 

samhället och att Brandkåren Attunda omprövar organisatoriska gränser för att kunna möta framti-

dens krav och förväntningar. Att samproducera trygghet och säkerhet med en kommun kräver nyfi-

kenhet, öppenhet och handlingskraft. 2016 är det första året av fyra inom ramen för ett nytt hand-

lingsprogram och under året ska förbundet fortsatt åstadkomma de resultat som handlingsprogram, 

målbeskrivningar och andra styrdokument anger.  

 

Ett av effektmålen inom ramen för Brandkåren Attundas handlingsprogram 2016-2019 anger att 

Brandkåren Attunda ska bidra till ett hållbart samhälle och minska utanförskapet. Detta slår an på en, 

som vi tror, viktig inriktning i framtiden. Ett samhälle som är inkluderande och bidrar till att värna 

olikheter, skapar förutsättningar för minskad riskexponering och därigenom risken att drabbas av 

olyckor. I denna verksamhetsplan har begreppet ”riskutsatta grupper” använts, med detta avses de 

grupper som är överrepresenterade i olyckor i enligt med den riskanalys som Brandkåren Attunda 

gjort. Målet om hållbarhet är konstruerat genom formuleringen att Brandkåren Attunda ska bidra 

och med det avses att även om ingen kan göra allt, så kan alla göra något. Brandkåren Attunda är 

därmed en engagerad aktör i samhällets samlade förmåga för att skapa ett inkluderande, hållbart 

och säkert samhälle. Att arbeta på Brandkåren Attunda innebära att leva och representera vår ge-

mensamma värdegrund i strävan att skapa det olycksfria samhället.  

 

 

     

Ida Texell  

Förbundsdirektör     
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2. Styrande dokument och samverkan med kommunen  

Medlemskommunerna är förbundets uppdragsgivare och också en naturlig samverkanspartner 

där förbundets uppgift är att stödja kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete. 

Förbundet kan även vara ledande inom vissa områden i kraft av särskild kompetens eller 

erfarenhet. Räddningstjänsten ska spegla det omgivande samhällets sammansättning och 

utveckling. Förbundet arbetar därför aktivt med att delta i kommunernas arbete med bland annat 

samhällsplanering, medborgarkommunikation samt mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Under verk-

samhetsåret 2016 fortsätter arbetet med medlemskommunerna att förstärkas och utvecklas. 

För att kunna genomföra de uppdrag och mål som beskrivs i handlingsprogram och förbundsordning 

krävs det att förbundet har tydliga mål och aktiviteter. Detta uttrycks i den årliga verksamhetsplanen. 

Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas verksamhetsmässigt övergripande styrdokument som 

förbundsdirektören beslutar och redovisar för godkännande av direktionen. Planen beskriver inrikt-

ningar, resurser och mål för den beslutade perioden och hur förbundet avser att uppfylla dem. I med-

lemskommunerna ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor samt minskade 

konsekvenser av dessa. Internt ska prestationerna märkas i form av gott ledarskap, god intern sam-

ordning och kommunikation.  
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2.1. Handlingsprogram för 2016-2019 

2016 är det första verksamhetsåret inom ramen för handlingsprogram 2016-2019. Handlingspro-

grammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och är gemen-

samt för den förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för 2016-

2019 beskrivs förbundets uppdrag, vision och effektmål. Med utgångspunkt i ”ett olycksfritt sam-

hälle” ska förbundet skapa goda och effektiva möten med kvinnor och män, flickor och pojkar. I det 

förebyggande arbetet och före, under och efter insatser. Dessa möten är av största vikt för att åstad-

komma en upplevelse av ökad säkerhet och trygghet.       

 

För att skapa en långsiktig styrning har verksamhetsmässiga inriktningar som kopplar till vision och 

effektmål tagits fram. Vidare har organisatoriska inriktningar tagits fram för att beskriva områden 

som organisationen behöver arbeta för att skapa en god verksamhet och som stödjer de verksam-

hetsmässiga inriktningarna. Under handlingsprogramperioden 2016 – 2019 ska Brandkåren Attunda 

fortsätta utveckla både organisation, arbetsformer samt den förebyggande och den skadeavhjäl-

pande förmågan. Inom ramen för varje verksamhetsplan utgör inriktningarna och effektmålen grund 

för beslutade utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdragen beslutas efter utrymme, resurssättning och 

prioritet. 

 

Nedan beskrivs hur handlingsprogrammet är konstruerat. 
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2.2. Effektmål i handlingsprogram 2016-2019 

I Brandkåren Attundas handlingsprogram har en bredare ansats tagits än tidigare programperiod. 

Med detta menas en ansats som berör olyckor och inte enkom bränder. Den politiska målbilden är 

beskriven i en ny vision med två effektmål för programtiden. Visionen för Brandkåren Attunda är: 

 

En delmängd av ambitionen kopplas samman med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

(MSB) nollvision i den nationella strategin för brandskydd: ”Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska 

omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.” 

 

Handlingsprogrammet har två effektmål som styr vilka prestationsmål som verksamheten sätter upp 

i syfte att nå dessa effekter i samhället. Dessa är: 

 

 

 

Utifrån dessa effektmål är det sedan förbundsdirektörens uppdrag att organisera, planera och ge-

nomföra verksamheten i linje med dessa intentioner. Under de strategiska möten där vision, effekt-

mål, inriktningar och utvecklingsuppdrag tagits fram har tidshorisonten varit inställd mot 2030. 2016 

års verksamhetsår för in de första prestationerna som ska leda Brandkåren Attunda mot dessa effek-

ter i samhället.  

3. Styrmodellen inom Brandkåren Attunda 

I verksamhetsplanen omsätts uppdrag enligt förbundsordning och uppdrag som beslutas av för-

bundsdirektionen till prestationer för årets verksamhet. I verksamhetsplanen bryts även handlings- 

programmets effektmål ner i prestationsmål som är tydliga, mätbara mål som svarar på frågan – Vad 

vill vi uppnå? Prestationsmålen ska visa på de resultat som organisationen förväntas uppnå under 

året och ska vila på politiska och etiska ställningstaganden.  
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Så här hänger de olika dokumenten med respektive beslutsfattare ihop 

 

Verksamhetscheferna för administration, kvalitet, produktion, teknik och ekonomi ska på ett tydligt 

och mätbart sätt redovisa i respektive produktionsplaner hur produktionen avser att uppnå  

prestationsmålen i verksamhetsplanen. Uppnådda resultat redovisas regelbundet för att möjliggöra 

utvärdering mot prestationsmålen. Produktionsplanerna formuleras av respektive verksamhetschef 

och beslutas av respektive verksamhetschef efter samråd i ledningsarenan och godkänns av för-

bundsdirektören. Produktionsplanerna styr genom uppföljningsbara aktiviteter. Produktionsplanerna 

svarar på frågan – Vad ska presteras för att uppnå prestationsmålen? Mål och aktiviteter följs upp 

löpande och rapporteras tertialsvis. 

 

I distriktsplanerna bryts prestationsmålen ned i aktiviteter och aktivitetsmål som tydliggör vad varje 

distrikt ska prestera för att uppfylla målen inom ramen för produktionsplanerna. Det finns en di-

striktsplan för varje medlemskommun/distrikt. Distriktschefen ansvarar för framtagande av distrikts-

planerna och beslutar distriktsplanen efter samråd med distriktsarenan och produktionschef. Di-

striktschef ansvarar för att uppföljning sker tertialvis och rapporterar till produktionschef. 

Fokusområden under 2016 inom kvalitet kommer att vara att fortsätta stärka och utveckla process-

ägarrollen och de nya processägarna. En total översyn av vårt kvalitetsledningssystem med innehål-

lande processer och dokumentation påbörjades under 2015 och kommer att fortsätta under 2016. 

För verksamheten formuleras därmed processmål. Brandkåren Attunda kommer också att se över 

och utveckla stöd och metodik för att ta fram underlag, statistik och uppföljningar.  Delar av dessa 

data kommer att användas på ledningsnivå i en ny modell för uppföljning, som införs. 
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3.1. Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen 

Utöver dagliga kontroller, revision enligt Kommunallagen och verksamhetsmässiga dialoger används 

tre olika modeller för uppföljning inom Brandkåren Attunda  

- Förbundsdirektören kallar till månadsuppföljningar med fokus på verksamheten och må-

nadsuppföljning av den övergripande ekonomin där den senaste månadsuppföljningen även 

redovisas vid direktionsmöten.  

- I tertialrapporterna redovisas ekonomi och verksamhetsuppföljning till förbundsdirektionen.  

- Årsredovisningen återrapporterar måluppfyllnad, ekonomi och utfall av verksamhetsplan 

och budget. Det redovisas dessutom nyckeltal och särskilda händelser för verksamhetsåret. 

 

Återkoppling till förbundsdirektionen följer ett flöde som beskrivs nedan. Direktionsmöten under 

2016 är inplanerade vid nedanstående tillfällen.  

Datum Direktionsmöte och område som berörs vid mötet 

22/1 Beslut om internkontrollplan samt strategiska diskussioner om förbundets ut-

veckling.   

18/3 Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i 

slutet på februari. 

29/4 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling. 

10/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas 
i slutet på maj.  

16/9 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling 

28/10 Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas 

i slutet av september. 

25/11 Beslut om verksamhetsplan 2017, internbudget och tillsynsplan. Redovisning 
av internkontrollplan. 
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4. Prestationsmål 2016 för att nå effektmål 

För att nå effekterna som avses behöver Brandkåren Attunda prestera olika resultat och leverera 

nytta. Detta uttrycks i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Pre-

stationsmålen svarar på och beskriver vad organisationen ska fokusera på för att nå de beslutade ef-

fektmålen. Nio prestationsmål har formulerats inom ramen för verksamhetsplan 2016. Dessa är: 

1. Utbilda och öva den enskilde för frekvent olyckshantering och nödsituationer 

2. Etablera kunskap om riskutsatta grupper och kommunikationsvägar med dessa 

3. I partnerskap stärka riskutsatta gruppers förmåga att förebygga brand i hemmiljö 

4. Genom tillsyn stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd 

5. Utreda de frekventa olyckssambanden och informera via partnerskap 

6. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor där män-

niskor skadas och omkommer. 

7. Etablera kunskap och mätning om kontrollövertagande vid frekventa olyckor där människor 

skadas och omkommer. 

8. Utveckla system för ledning och taktik vid stora olyckor. 

9. Kartlägga samverkande gränssnitt med samarbetspartners för bättre inriktning och samord-

ning. 

 

Här följer en mer detaljerad information om beslutade prestationsmål, vilka effektmål de har bäring 

på, hur de ska följas upp och exempel på aktiviteter som kan leda mot prestationen. 

4.1. Utbilda och öva den enskilde för frekvent olyckshantering och nödsi-

tuationer 

Bäring på vilket effektmål?  

Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1 genom att utveckla samhällets förmåga att före-

bygga och hantera frekventa olyckor. 

 

Vägledning om vad som avses 

Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras kan flera 

agera på ett sätt som minskar sannolikheten att en olycka ska inträffa. I det enskilda fallet kan även 

en ökad kunskapsnivå bidra till ett agerande som kan bryta eller påverka ett olycksförlopp i en positiv 

riktning. Frekventa olyckor är främst brand, trafikolycka och drunkning. Målgrupperna bör avgöra hur 

utbildningsinsatserna planeras och genomförs. För barn och unga bör aktiviteterna planeras så att vi 

träffar individerna vid flera tillfällen. Detta för att ge ett bättre lärande men även möjliggöra olika in-

riktningar för olika åldersgrupper. För vuxna bör insatserna riktas i första hand mot prioriterade grup-

per och därefter andra grupper. Utbildningar kan både rikta sig mot enskilda individer men även mot 

organisationer t.ex. hemtjänstpersonal. 

 

Brandkåren Attunda bör därför bedriva ett aktivt informations-, rådgivnings- och utbildningsarbete. 
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Prioriteten i detta arbete är att möta de målgrupper utifrån de risker dessa utsätts för och utifrån de-

ras unika behov. Det krävs även en aktiv analys och uppföljningsarbete för att göra dessa priorite-

ringar, se prestationsmål 2 nedan.  

 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas? 

På sikt är det av intresse att mäta skadebegränsande åtgärder utförda av allmänheten innan rädd-

ningstjänstens ankomst men då registreringen av detta idag är för liten får andra mätningar gälla för 

2016. 

Målet redovisas för nedan områden: 

- Antal aktiviteter samt målgrupper för dessa.  

- Mätning sker genom medborgarundersökning.  

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

Aktiviteter riktade mot barn/unga, invandrare samt övriga riskutsatta grupper/målgrupper. Aktivite-

terna kan både rikta sig direkt mot målgruppen eller indirekt genom annan enskild. I andra hand kan 

även Brandkåren Attunda svara upp mot externa parters önskemål om utbildning. 

4.2. Etablera kunskap om riskutsatta grupper och kommunikationsvägar 

med dessa 

Bäring på vilket effektmål? 

Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1 genom att utveckla samhällets förmåga att före-

bygga och hantera frekventa olyckor. Prestationsmålet strävar även i förlängningen till att nå effekt-

mål 2. 

  

Vägledning om vad som avses  

Under året kommer en fördjupad studie att genomföras, studien kommer att belysa vilka de riskut-

satta grupperna är inom de olika frekventa olyckstyperna. Syftet är att kunna möta riskutsatta grup-

per och i större utsträckning kunna rikta rätt budskap. Här kommer en samverkan med andra myn-

digheter och intresseorganisationer utgöra framgångsfaktorer. Inriktningen för arbetet är att identifi-

era riskgrupperna och försöka påverka beteende eller aktivt påverka hem och boendemiljö för att 

förebygga eller minska risken för skador vid olyckor. Detta ska göras med respekt för individens in-

tegritet och utifrån gällande lagstiftning. Kartläggningen bör ge en metodik för att kunna följa hur 

Brandkårens aktiviteter påverkar olycksrisker för dessa i en positiv mening. Utredning och utvärde-

ring av lämpliga kommunikationsvägar till dessa. Metodiken behöver kunna hantera förändringar 

över tid. 

 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas? 

Under verksamhetsåret ska en etablerad metodik vara införd i distrikten. 
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Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer  

För att nå målet behöver arbetet delas upp i flera steg. Faktainsamling, analys och förslag på metodik 

och processflöde. Metodiken ska utgå från distriktens arbetssätt. Detta kan innebära vissa lokala 

skillnader men arbetssättet ska omfatta alla distrikt. Samarbetet med medlemskommunerna och 

medverkan i Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) utgör en viktig plattform för att kunna stärka vår sam-

lade förmåga att nå riskutsatta grupper med relevant information. 

4.3. I partnerskap stärka riskutsatta gruppers förmåga att förebygga brand 

i hemmiljö 

Bäring på vilket effektmål?  

Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1 genom att utveckla samhällets förmåga att före-

bygga och hantera frekventa olyckor. Indirekt kan även effektmål 2 påverkas för vissa grupper. 

 

Vägledning om vad som avses  

Arbetet tar sin utgångspunkt i Brandkåren Attundas grunduppdrag avseende att färre ska dö eller 

skadas vid brand i hemmet. Brand i bostad utgör merparten av inträffade bränder i byggnader och 

det är här de flesta personskadorna sker. Ur riskanalysen framgår det tydligt var dessa bränder inträf-

far, brandorsak och vilka som drabbas. Arbetet ska riktas mot dessa riskgrupper.  

 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas? 

Den långsiktiga målsättningen är att antalet inträffade brand i bostad med dödsfall eller personska-

dor ska minska. Det kan däremot vara svårt att för det enskilda året nå detta då antalet är för litet. 

Målet redovisas för nedan områden: 

- Uppsökande verksamhet för att nå riskutsatta grupper 

- Riktade insatser mot riskutsatta grupper genom aktiviteter i deras närområde 

- Mätning sker genom medborgarundersökning.  

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

Information, rådgivning genom uppsökande verksamhet. Generell informationsspridning genom 

kampanjer och påminnelser. Delta i lokala aktiviteter som anknyter mot prestationsmålet. Medverka 

i nationella kampanjer. 

4.4. Genom tillsyn stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brand-

skydd 

Bäring på vilket effektmål? 

Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1 genom att utveckla samhällets förmåga att före-

bygga och hantera frekventa olyckor. 
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Vägledning om vad som avses  

Bränder med stora konsekvenser accepteras normalt inte av samhället även om sannolikheten i det 

enskilda fallet kan vara mycket låg. Det är därför en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta 

för att hantera dessa risker. Brandkåren Attunda är en tillsynsmyndighet av efterlevnaden av Lag om 

skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftarens ambition är däre-

mot att den enskilde själv ska ha kunskap hur hen kan ta sitt ansvar. En ledstjärna för Brandkåren At-

tundas myndighetsutövning är därför att stödja och hjälpa till med detta. Brandkåren Attunda anger i 

separat tillsynsplan de verksamheter som omfattas. Då flertalet av tillsynsobjekten har karaktären av 

verksamheter med många personer, eller riskutsatta personer med behov av stöd från personal, är 

en framgångsfaktor att få dessa verksamheter att i samverkan förebygga olyckor.  

 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas? 

Resultatet av tillsynsverksamheten ska analyseras och brandskyddsvärderingen redovisas för de olika 

objektkategorierna. De enskildas subjektiva upplevelse ska följas upp genom de externt utförda NKI-

undersökningarna (nöjd kundindex).  

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

Aktiviteter baserade på tillsynsplanen. Annan tillsyn utifrån uppmärksammade risker.  

4.5. Utreda de frekventa olyckssambanden och informera via partnerskap 

Bäring på vilket effektmål?   

Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1 genom att utveckla samhällets förmåga att före-

bygga och hantera frekventa olyckor. Indirekt kan även effektmål 2 påverkas för vissa grupper. 

 

Vägledning om vad som avses  

För att kunna verka i en föränderlig omvärld är det viktigt att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och 

resultat. Regelbundna uppföljningar och ett systematiskt förhållningssätt skapar förutsättningar för 

erfarenhetsåterkoppling och därmed verksamhetsutveckling. Brandkåren Attunda följer upp samtliga 

insatser i en olycksutvärdering. Vid allvarligare olyckor, eller för händelser där särskilda lärdomar kan 

dras, genomförs olycksundersökningar. Kunskap och erfarenhet som produceras utanför Brandkåren 

Attunda, tillgodotas genom omvärldsbevakning. På samma sätt skapas kunskap om nya risker i sam-

hället. Det systematiska lärandet ska tillgodose kommunen och samhällets behov. Spridning av erfa-

renheter från tidigare olyckor ska ske externt så väl som internt. 

 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas? 

Vid slutet av året sammanställs samtliga olycksundersökningar och regelbundna uppföljningar och 

med redovisning av inblandade aktörer samt gjorda erfarenheter.  

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

De förbättringsåtgärder som växer fram ur lärandet kan vara av fyra slag: 
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 Bibehålla en pågående aktivitet 

 Modifiera en pågående aktivitet 

 Avsluta en pågående aktivitet 

 Påbörja en ny aktivitet 

Beslutade åtgärder kan delas in i MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation) där det är vik-

tigt att tillgodose samtliga tre perspektiv i lärandet. För Brandkåren Attunda är det viktigt att fram-

förallt satsa på förändring av beteenden och attityder, vilket är en långsam förändringsprocess. 

4.6. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid fre-

kventa olyckor där människor skadas och omkommer. 

Bäring på vilket effektmål?   

Målet har bäring på effektmål 1. 

 

Vägledning om vad som avses 

Kritiskt för responstiden är organisationens yttäckning. Genom att öka antalet platser organisationen 

befinner sig på ökar samtidigt yttäckningen. Larmas dessutom externa resurser för en förstainsats 

ökar effekten ytterligare. 

 

Mätning och uppföljning 

Responstiden mäts i minuter både externt (SOS AB) och internt (Core). Inför statusrapportering för 

väktarenheter. 

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

 Införandet av första insatsperson (FiP) i Sigtuna och Upplands-Bro. 

 Förändrad syn på heltidsstyrkornas rörelsemönster i beredskapsläge. 

 Öka förutsättningar för heltidstyrkors rörlighet genom nya utryckningsfordon (FiP-enheter). 

 Utveckla system för att larma snabbaste resurs. 

 Följ upp och utveckla nyttjandet av kommunens väktare som FiP-enheter. 

4.7. Etablera kunskap och mätning om kontrollövertagande vid frekventa 

olyckor där människor skadas och omkommer. 

Bäring på vilket effektmål?   

Målet har bäring på effektmål 1. 

 

Vägledning om vad som avses 

Det räcker inte med att skapa en snabb responstid för att nå en effektiv skadeavhjälpande verksam-

het. Åtgärder vid framkomst för att nå kontroll på händelseförloppet är lika viktigt. 
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Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 

Definitioner och mätning av kontrollövertagande för de typolyckor där människor skadas och om-

kommer är etablerat. Detta gäller för: 

1. Brand i byggnad 

2. Trafikolycka 

3. Drunkning 

4. Sjukvårdsuppdrag 

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

 Ta fram definitioner för kontrollövertagande vid de typolyckor där människor skadas och om-

kommer.  

 Skapa rutiner och inför mätning av tid för kontrollövertagande.  

 Sammanställa och analysera skapade mätvärden under året för att kunna sätta nya mål för 

kommande år. 

4.8. Utveckla system för ledning och taktik vid stora olyckor. 

Bäring på vilket effektmål?   

Målet har bäring på effektmål 1. 

 

Vägledning om vad som avses 

Brandkåren Attunda strävar efter att skapa ett robust system för kapacitetsuppbyggnad och ledning 

vid stora olyckor. Prestationsmålet anger Brandkåren Attundas vilja att förändra och utveckla ledning 

på skadeplats. Detta prestationsmål bygger till stor del på inriktning utifrån syn på ledning och defini-

erade roller. 

 

Mätning och uppföljning 

Dokument för regional kapacitetsuppbyggnad. Antal avvikelser och hantering via avtalskonstruktion 

för larm- och systemledning. Genomförd utbildning för samtliga befäl i Brandkåren Attunda 

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

 Kvalitativa uppföljningar i enlighet med avtalskonstruktion för larm- och systemledning. 

 Tillsammans med regionen/samarbetspartners utveckla och etablera en metodik för kapaci-

tetsuppbyggnad avseende ledningskapacitet. 

 Förmedla Brandkåren Attundas syn på ledning i regionen. 

 Utbildning av befäl i Brandkåren Attunda 
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4.9. Kartlägga samverkande gränssnitt med samarbetspartners för bättre 

inriktning och samordning. 

Bäring på vilket effektmål?   

Målet har bäring på effektmål 1 och 2. Brandkåren Attunda behöver kartlägga nya samarbetspartners 

för att identifiera hur samhället bäst stöds för att minska utanförskap. Vidare avser Brandkåren At-

tunda att utforma nya arenor där relationer kan utvecklas, relationer som bidrar till ökad tillit för 

räddningstjänsten och samhälle. 

 

Vägledning om vad som avses 

Både vid planerade och oplanerade händelser samverkar Brandkåren Attunda med ett antal andra 

aktörer. Det kan dock vara svårt att strukturerat beskriva denna samverkan, och därmed värdera hur 

väl den fungerar. Informationsutbyte sker på olika sätt; i mötet, muntligen, via telefon och via e-post.  

 

Mätning och uppföljning 

Uppföljning av olika ärendetyper i de system som nyttjas för samverkan. Till exempel antal ärenden 

kommunicerade med medlemskommuner, miljökontor, vattenbolag eller trafikverk. Redovisning av 

antal kartlagda samverkansarenor. 

 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 

 Exonaut - Lyckas införandet av ”Exonaut” aktörsstyrd IT-lösning kan vi säkerställa informat-

ionsspridning till samverkande aktörer. Samtliga utsläpp kan kommuniceras per automatik till 

miljöförvaltningar, samtliga bilbränder kan kommuniceras med kommunens säkerhetsavdel-

ning etc. Vid social oro kan nya aktörer tilldelas i systemet för snabb informationsöverföring 

av lägesbild. 

 Canea - Nyttjandet av ärendehantering i ”Canea” ärendesystem har kommit igång. Systemet 

kan utvecklas för att dokumentera och skapa kontinuitet i samverkan med andra aktörer. 

Nya formaliserade mötesarenor kan införas i syfte att lära känna våra samarbetspartners in-

nan vi sätts på prov i svåra situationer. Exempelvis kan yttre befäl formalisera möten med 

den nya organisationen hos polisen inom båda länen. 

 Spridning av regionala inriktningar internt i Brandkåren Attunda. 

 Distriktschefer och processägare gör en aktörsanalys för medlemskommuner och ärendety-
per. 
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5. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhets-

mässiga inriktningar 

Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogramperioden 2016-

2019. I handlingsprogrammet beskrivs att Brandkåren Attunda under handlingsprogramsperioden 

avser:  

- Fördjupa samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer och partners för att öka 

måluppfyllelsen och värdet av förbundets verksamhet.  

- Utveckla det olycksförebyggande arbetet vad avser metoder framförallt information, råd och 

annat stöd till den enskilde.  

- Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder och ledning.  

- Utveckla det olycksuppföljande arbetet avseende analys och lärande. 

- Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och jämställd service utifrån såväl myndighets-

rollen som den stödjande och skadeavhjälpande rollen.  

De långsiktiga inriktningarna omsätts i utvecklingsuppdrag som årligen beslutas och beskrivs i verk-

samhetsplanen. De utvecklingsuppdrag som beskrivs inom ramen för verksamhetsplanen är uppdrag 

som kräver resurser från stora delar av organisationen och som kräver särskilda ekonomiska priorite-

ringar för att realiseras. För 2016 gäller följande utvecklingsuppdrag. 

5.1. Olycksförebyggande verksamhet - riskutsatta grupper 

Under handlingsprogramperioden avser Brandkåren Attunda att utveckla ett säkerhetskoncept för 

riskutsatta grupper. Konceptet går ut på att identifiera de riskutsatta grupperna, möta dem i deras 

vardag utifrån deras villkor och positivt förändra levnadsvillkor genom att öka säkerheten utifrån ett 

olycksperspektiv.  

5.2. Social hållbarhet – fokus på barn och unga  

Under programperioden avser Brandkåren Attunda att utveckla ett säkerhetskoncept för barn och 

unga. Säkerhetskonceptet grundar sig i en målgruppsanpassad och upplevelsebaserad utbildning 

med fokus på experimentellt lärande. Syftet är att öka barn, ungdomars och unga vuxnas riskmedve-

tenhet och öka delaktigheten i samhället. Under 2016 kommer en förstudie genomföras som ska ge 

svar på förutsättningarna för att skapa ett upplevelsebaserat centrum för barn och ungdomar. Inom 

förstudien genomförs omvärldsbevakning, framtagning av koncept, marknadsundersökning, motivat-

ion hos medlemskommuner, samverkanspartners och sponsorer, samt plan för fortsatta aktiviteter. 

5.3. Systemledning  

Tjänsten för att leverera larmhantering och systemledning upphandlades under 2015 och under 2016 

fortsätter kalibreringsarbetet med räddningscentralen. Utvecklingsarbetet handlar om att utveckla 
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systemledning och regionens totala förmåga att optimera och fördela resurser. Vidare handlar ut-

vecklingsarbetet om att involvera fler aktörer i åtgärdsproduktion för att minimera risker och att han-

tera olyckor och inträffade händelser. 

6. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska 

inriktningar 

Inom ramen för handlingsprogrammet anges följande organisatoriska inriktningar. Dessa ligger till 

grund för verksamhetsplanen 2016. Brandkåren Attunda avser att  

- Öka organisationens totala förmåga att arbeta olycksförebyggande och bidra till ett socialt 

hållbart samhälle. 

- Fortsätta utveckla förutsättningar för en jämställd och inkluderande organisation. 

- Fortsätta kvalitetssäkra och miljöanpassa verksamheten. 

- Utveckla organisationens effektivitet och flexibilitet.  

Under 2016 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag. 

6.1. Översyn av förbundsordning 

Under 2016 kommer en översyn och revidering av förbundsordningen att genomföras. Revideringen 

strävar efter att skapa en översyn med hänsyn till Kommunallagen samt att göra en översyn av kost-

nadsfördelningsmodellen så att den blir transparent och anpassad efter befolkningsökning. Vidare 

omfattar översynen att Brandkåren Attunda som varumärke ska ses över för att namn och varumärke 

ska harmonisera med uppdraget. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med medlems-

kommunerna. 

6.2. Kompetenslyft - med värdegrunden som kompass 

Under 2016 genomförs ett omfattande kompetenslyft för all personal. Lyftet strävar efter att öka in-

spirationen i Brandkåren Attundas olycksförebyggande arbete och bidra till ökad förståelse om vad 

arbetstiden ska användas till. Chefer och ledare fortsätter utbildas i strategi- och styrsystemen och 

den ekonomiska medvetenheten höjs successivt. Under 2016 kommer förbundets förmåga att arbeta 

med kvalitetsfrågor utvecklas. Vidare kommer övningsplanerna för såväl insats- som ledningsförmåga 

att utvecklas under året för att säkra det operativa systemet. Arbetet harmoniserar med framtagan-

det av den operativa handboken. Genom att öka kompetensen gällande varandras arbete inom orga-

nisationen för att komma närmare varandra och skapa förståelse vidare kommer vi att genomföra ett 

särskilt satsningsprogram för samtliga medarbetare med syfte att höja kompetensen och motivat-

ionen för förebyggande arbete och sociala insatser. En kartläggning för tillsynsförrättarnas individu-

ella behov vad gäller utveckling för att underlätta skrivande samt ett generellt kompetenslyft om 

byggnadstekniskt brandskydd kommer genomföras. 
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6.3. Miljöarbete 

Under 2016 kommer Brandkåren Attunda att fortsätta införa sortering av matavfall på fler stationer. 

2016 görs en förstudie runt kvalitetsramverket ISO 14001 för att öka kunskap och kunna utvärdera 

om det är en inriktning som avses utvecklas vill ta framöver. Byggvarubedömningen i relaterade upp-

handlingar och projekt utvecklas för att säkerställa att miljöperspektivet finns med.  

Under 2016 påbörjas också exploatering inför byggnation av nya stationer i Sollentuna och Upplands 

Väsby.  

6.4. Arbetstidsförläggning och verksamhetsfokus 

Under senare år har fokus inom Brandkåren Attunda flyttats från grupp till individ. Syftet är att stärka 

medarbetaren som individ, öka möjligheterna att ta ansvar och öka organisationens flexibilitet.  

Verksamheten har genomgått en hel del förändringar de senaste åren, där bland annat delaktighet i 

olika kommunaktiviteter blivit en del. Verksamheten kommer att fortsätta breddas och de nya inrikt-

ningarna ställer både krav, men leder också till möjligheter för såväl organisation som enskild medar-

betare att utvecklas. Att kunna erbjuda personlig och verksamhetsmässig utveckling för medarbetare 

är viktiga incitament för att kunna utveckla verksamheten. En annan central inriktning är att det är 

viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och få personalen att trivas. 

 

Målet är att skapa en struktur för att kunna genomföra arbetsuppgifter anpassade för det breda upp-

draget idag och i framtiden. Medarbetarna ska få möjlighet att utvecklas och engagera sig i projekt, 

individuella kompetensområden i linje med verksamhetens inriktningar och växa inom ramen för sin 

anställning. Det nuvarande arbetstidsförläggningssystemet stödjer inte detta med mindre än att 

medarbetare bygger upp stora tidbanker. Brandkåren Attunda arbetar därför med ett projekt som 

ska skapa översyn i fråga om hur arbetstiden kan fördelas för att kunna möta framtidens verksam-

hetsmässiga och ekonomiska krav på en bättre anpassad arbetstidsförläggning. Under 2015 har en 

omvärldsspaning genomförts med fokus på hur andra räddningstjänster valt att förlägga arbetstiden 

utifrån nuvarande system av centrala avtal. Under den senare delen av året skapades en referens-

grupp bestående av företrädare för brandmän och gruppledare från olika distrikt i organisationen.  

 

Såväl projektgrupp som referensgrupp kommer att fortsätta sitt arbete under 2016. I tät och nära di-

alog med de fackliga företrädarna, ska en fortsatt översyn ske och lösningar hittas som är anpassade 

för de behov och utmaningar som organisationen står inför. Arbetet ska förankras väl och goda ex-

empel ska tas fram i den egna organisationen ifråga om hur olika lösningar kan se ut i förhållande till 

det framtida uppdraget. Den breda kompetensutvecklingssatsningen ligger i linje med detta arbete 

eftersom den tar sin utgångspunkt i framtiden och de förmågor som kommer att krävas för att lösa 

kommande uppdrag. Brandkåren Attunda ska göra rätt saker och göra saker rätt.  
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6.5. Utveckling av grafisk profil – ny grafisk profil 

Brandkåren Attunda utvecklar sin grafiska profil då en samlad visuell identitet bidrar till tydlighet,  

enhetlighet och igenkänning. Våra målgrupper ska direkt se att något tillhör Brandkåren Attunda. 

Detta ökar vår trovärdighet och ger ett samlat och professionellt intryck samt är en viktig byggsten i 

skapandet av ett starkt varumärke. En ny grafisk manual togs fram i slutet av 2015. 

6.6. Externa webbplatsen – brandkaren-attunda.se 

Brandkåren Attundas nya externa webbplats lanserades i december 2015 med förbättrad design,  

teknik och navigation. Webbplatsen är byggd i Umbraco CMS och är anpassad för besök via mobil  

eller surfplatta, genom så kallad responsiv design. Under 2016 kommer innehållet förbättras och  

utvecklas för att stödja allmänhetens behov och för att nå aktuella målgrupper med relevant och  

aktuell information. 

6.7. Ny brandstation i Sollentuna 

Under 2016 kommer Brandkåren Attunda att genomföra projekteringsarbete för byggnation av en ny 

brandstation i Sollentuna.  

7. Finansiering av verksamhetsåret 2016 

7.1. God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner och förbund ha en god ekonomisk hushållning både ur ett fi-

nansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller det finansiella perspektivet är minimikra-

vet vara att intäkterna överstiger kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet därmed är 

positivt.  

7.2. Ekonomiska mål 

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens 

regler om en ekonomi i balans. Brandkåren Attunda har fyra ekonomiska mål inskrivna i förbundsord-

ningen. Direktionen har 2013-11-22 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hante-

ring av resultatutjämningsreserven (RUR). 

 Kostnaderna får inte överstiga intäkterna 

 Resultatet efter finansnetto ska vara positivt 

 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga 

skäl föreligger som orsaka ett underskott 

 Likviditeten får understiga 5 000 tkr vid något tillfälle 
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7.3. Internbudget intäkter och kostnader  

 

Brandkåren Attunda   Budget 2016 Budget 2015 Utfall 
2014 

Preliminär Internbudget 2016       

       

Stab och gemensamt       

       

Intäkter  11  0  311 

Personalkostnader  -14 250  -14 785  -9 648 

Övriga kostnader  -2 450  -2 519  -3 677 

Netto  -16 689  -17 304  -13 014 

       

Produktion       

       

Intäkter  17 937  15 363  19 601 

Personalkostnader  -104 671  -105 090  -104 695 

Lokalkostnader  -811  -809  -496 

Övriga kostnader  -24 196  -24 035  -27 718 

Netto  -111 741  -114 571  -113 308 

       

Fastigheter       

       

Intäkter  1 952  1 595  1 624 

Lokalkostnader  -18 243  -18 115  -18 302 

Övriga kostnader  -7 669  -6 563  -7 540 

Personalkostnader  -190  -170  -233 

Netto  -24 150  -23 253  -24 451 

       

Finansiering       

       

Kommunbidrag  179 688  177 032  174 416 

Personalkostnader  -17 901  -17 852  -8 414 

Kapitalkostnader  -4 512  -3 347  3 134 

Räntenetto  -1 261  0  -2 223 

Netto  156 014  155 833  166 913 

       

Total       
       

Intäkter  199 588  193 990  195 952 

Personalkostnader  -141 524  -141 244  -119 856 

Lokalkostnader  -19 054  -18 924  -18 798 

Övriga kostnader  -38 827  -33 117  -41 158 

Just.kostnadsposter      8 

Netto  183  705  16 148 
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7.4. Investeringar  

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands-

Bro brandstationer. Förbundet har finansierat en stor del av fastighetsbeståndet med egna medel; 

köp av Upplands-Bro brandstation, byggnation av Sigtuna brandstation, byggnationen av Järfälla 

brandstation samt markköp för Järfälla, Sigtuna och Knivsta brandstation. 

Skuldsättning avseende lån begränsas till 39 000 tkr via Järfälla kommun för finansiering av ny brand-

station i Järfälla. Lånen har en löptid på ett år och amorteras med 2 000 tkr per år. 

Även via Knivsta kommun för finansiering av ny brandstation i Knivsta kommun med 34 000 tkr med 

samma löptid och amortering som lånet via Järfälla kommun. 

Förbundets nya investeringar 2016 budgeteras till 17 500 tkr vilket bland annat innefattar en stegbil 

för 7 000 tkr. Övriga investeringar avser räddningsmateriel, övrig verksamhetsanknuten utrustning, 

mindre fordon, kommunikationsutrustning samt vissa övriga lokalanknutna investeringar. Lokalrela-

terade investeringar utgörs av projekteringskostnader för ny brandstation i Sollentuna med budgete-

rade 3 000 tkr samt investeringar om 5 000 tkr för färdigställande av renovering på Upplands-Bro 

brandstation. Investeringarna avseende ny brandstation i Sollentuna är helt beroende av att projek-

teringsstarten påbörjas senhösten 2015 eller första kvartalet 2016. Investeringskostnaderna för 2016 

avseende färdigställande av renoveringen av Upplands-Bro brandstation står helt i relation till färdig-

ställande datum och med besiktningsgodkännande och entreprenadernas slutfakturering i samband 

med årsskiftet.  

 


