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1. Vi strävar efter att utveckla samhällets förmåga 

Verksamhetsplan 2017 beskriver verksamheten för Brandkåren Attunda under det andra året inom 
ramen för Handlingsprogram 2016-2019. 2016 infördes effekt- och prestationsmål och flera 
utvecklingsuppdrag genomfördes i strävan att öka förståelsen för framtidens utmaningar. 
Verksamhetsplan 2017 beskriver även utveckling för förbundet i strävan att skapa det olycksfria 
samhället och samtidigt möta ekonomiska och samhälleliga krav. Inriktningen är att göra individer 
och samhället bättre rustade för att kunna förebygga olyckor och hantera olyckor.  

 

 Öka människors egenmakt 

Offentlig sektor utvecklas efter samhällets behov. Samhällen i sin tur består av människor. 
Utvecklingen har gått från en form av statlig säkerhet till en mer individbaserad mänsklig säkerhet. 
För att öka samhällets förmåga strävar därför Brandkåren Attunda efter att utveckla mänsklig 
säkerhet genom att stärka individers egenmakt.  

Idag handlar rättvisa allt mer om likvärdiga möjligheter till social välfärd, snarare än om materiell 
fördelning. 2017 kommer Brandkåren Attunda ha särskilt fokus på att bidra till att öka egenmakten 
hos riskutsatta grupper, är de som är överrepresenterade i olyckor. Så länge människor skadas och 
dör i sina bostäder eller i trafiken, kommer Brandkåren Attunda fortsätta med hembesök och 
samarbeten med andra samhällsaktörer, för ökad trygghet och säkerhet i samhället. 

 Brandkåren Attunda ska möta framtidens utmaningar 

Under 2020-talet ökar befolkningstillväxten i Sverige bland annat till följd av rörligheten mellan 
länderna i Europa men också ökat barnafödande. Digitaliseringen får en särskilt betydande roll för 
människor då digitaliseringen bereder möjlighet till en ökad medvetenhet. Det ökande och mer 
medveten befolkning ställer krav på Brandkåren Attundas service, funktionalitet och tillgänglighet. 
Framtidsutmaningarna handlar om en mer utbyggd och komplex infrastruktur, en allt mer 
polariserad befolkning och ökande socioekonomiska klyftor samt klimatförändringar och dess 
påverkan på vårt samhälle med flera beroenden. Följande trender påverkar offentlig sektor och 
Brandkåren Attundas verksamhet: 
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• Utmaningar i välfärdens finansiering 
• Digitalisering 
• Förändring i demografi i form av ålderspucklar 
• Ökad urbanisering och ökning av kollektivtrafik 
• Globaliserade och nya framtida marknader  
• Klimatförändringar 

 
Åren fram till 2016 har de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och landstingen varit 
gynnsamma och Sverige har varit inne i en högkonjunktur.1 Högkonjunkturen har varit en anledning 
till att offentlig sektor haft svårt att matcha pris/löneutveckling för att rekrytera kvalificerad 
personal. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden i kombination med förväntade pensionsavgångar 
skapar utmaningar i att rekrytera personal, med andra ord blir rekryteringsprocesser och varumärke 
strategiska frågor för framtiden. En annan strategisk fråga 2017 är att ställa om till en mer 
digitaliserad verklighet.  

 Ekonomiskt läge för förbundet 

Mellan åren 2014-2016 har det ekonomiska läget varit gott och Brandkåren Attunda har i den 
ekonomiska styrningen strävat efter att minska kostnader. Kostnader till följd av demografins 
utveckling väntas öka snabbare än skatteunderlaget, inom den offentliga sektorn. Det betyder att 
skatteunderlagets ökning inte kommer att täcka befolkningsökningen. För att finansiera välfärden 
krävs effektiviseringar och värdering av nya finansieringsmodeller. För Brandkåren Attundas del blir 
det märkbart redan 2018 till följd av ökande pensionskostnader vilket kommer att styra betydande 
ekonomiska prioriteringar. Uppräkningen för 2017 är 1,0 % vilket gör att förbundet fortsätter 
effektivisera i enlighet med åren 2014, 2015 och 2016.  

 
Ida Texell 
Förbundsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

1 Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa. Ökningen 
för BNP var under 2016 3 %, under 2017 var ökningen i BNP 2,4 %, under 2018 var ökningen 2,0 % och 2019 var 
ökningen 1,8 %. Under perioden 2020-2030 går Sverige in i en lågkonjunktur.  
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2. Styrande dokument och samverkan med kommunen  
Medlemskommunerna är förbundets uppdragsgivare och en naturlig samverkanspartner där 
förbundets uppgift är att stödja i deras trygghets- och säkerhetsarbete. Brandkåren Attunda kan vara 
ledande inom vissa områden i form av särskild kompetens eller erfarenhet. Räddningstjänsten ska 
spegla samhällets sammansättning och utveckling. Därför arbetar Brandkåren Attunda aktivt med att 
delta i kommunernas arbete med bland annat samhällsplanering, medborgarkommunikation och 
mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Under verksamhetsåret 2017 fortsätter arbetet med 
medlemskommunerna att förstärkas och utvecklas. 

För att kunna genomföra de uppdrag och mål som beskrivs i handlingsprogram och förbundsordning 
krävs det tydliga mål och aktiviteter som uttrycks i den årliga verksamhetsplanen. 
Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas övergripande styrdokument som förbundsdirektören 
beslutar och redovisar för godkännande av direktionen. Planen beskriver inriktningar, resurser och 
mål för den beslutade perioden och hur förbundet avser att uppfylla dem. I medlemskommunerna 
ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor och minskade konsekvenser av 
dessa. Internt ska prestationerna märkas i form av gott ledarskap, god intern samordning och 
kommunikation.  

 Handlingsprogram för 2016-2019 
Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och 
är gemensamt för den förebyggande och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för 
2016-2019 beskrivs uppdrag, vision och effektmål. I det förebyggande arbetet, under och efter 
insatser ska förbundet skapa goda och effektiva möten med kvinnor, män, flickor och pojkar. Varje 
möte är viktigt för att kunna åstadkomma upplevelsen av ökad säkerhet och trygghet.  

För att skapa en långsiktig styrning har verksamhetsmässiga inriktningar som kopplar till vision och 
effektmål tagits fram. De organisatoriska inriktningarna beskriver arbetsområden som skapar god 
verksamhet och stödjer de verksamhetsmässiga inriktningarna. Under handlingsprogramsperioden 
2016-2019 ska Brandkåren Attunda fortsätta utveckla organisation, arbetsformer, den förebyggande 
och den skadeavhjälpande förmågan. Inom ramen för varje verksamhetsplan utgör inriktningarna 
och effektmålen grund för beslutade utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdragen beslutas efter 
utrymme, resurssättning och prioritet. 
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Bild: Beskriver hur handlingsprogrammet är konstruerat. 

 Effektmål i handlingsprogram 2016-2019 

Brandkåren Attundas handlingsprogram har en bredare satsning än tidigare programperiod, som 
berör fler olyckor än bränder. Den politiska målbilden beskrivs i en ny vision med två effektmål, där 
Brandkåren Attundas vision är: 

En del 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. De är: 

 

 

Brandkåren Attunda ska utveckla samhällets samlade 
förmåga att förebygga och hantera olyckor. 
 

Brandkåren Attunda ska bidra till att minska 
utanförskapet och öka tilliten i samhället. 

1 

2 

”Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, 
mindre ska förstöras vid olyckor.”  
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Det är förbundsdirektörens uppdrag att organisera, planera och genomföra verksamhet i linje med 
effektmålen. Under de strategiska möten där vision, effektmål, inriktningar och utvecklingsuppdrag 
tagits fram har tidshorisonten varit inställd mot 2030. 2017 års verksamhetsår bygger vidare på 
prestationerna från 2016 och leder Brandkåren Attunda vidare mot effekter i samhället.  

3. Styrmodellen inom Brandkåren Attunda 

I verksamhetsplanen omsätts uppdrag enligt förbundsordning och uppdrag som beslutas av 
förbundsdirektionen till prestationer för årets verksamhet. Handlingsprogrammets effektmål bryts 
ned i tydliga, mätbara prestationsmål som svarar på frågan – Vad vill vi uppnå? Prestationsmålen ska 
visa på de resultat som organisationen förväntas uppnå under året och vila på politiska och etiska 
ställningstaganden.  

 
Bild: Så här hänger de olika dokumenten med respektive beslutsfattare ihop. 

Administration, ekonomi, kvalitet, produktion och teknik ska i respektive planer tydligt redovisa hur 
man ska uppnå prestationsmålen i verksamhetsplanen. Resultat redovisas regelbundet. Samtliga 
planer styrs genom uppföljningsbara aktiviteter. Respektive plan 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 aktivitetsmål som tydliggör vad varje distrikt ska 
prestera för att uppfylla målen. Det finns en distriktsplan för varje medlemskommun. Distriktschef 
ansvarar för framtagande av distriktsplanerna och beslutar distriktsplanen efter samråd med övriga 
distrikt och produktionschef. Distriktschef ansvarar för att uppföljning sker tertialvis och rapporterar 
till produktionschef. 

Fokusområden 2017 inom kvalitet är att fortsätta stärka och utveckla processägarrollen och de nya 
processägarna. För verksamheten formuleras processmål. Brandkåren Attunda kommer se över och 
utveckla stöd och metodik för att ta fram underlag, statistik och uppföljningar. Delar av data kommer 
användas på ledningsnivå i en ny modell för uppföljning som införs. Brandkåren Attundas förmåga till 
analys stärks under 2017. 

 Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen 

Utöver dagliga kontroller, revision enligt Kommunallagen och verksamhetsmässiga dialoger används 
tre olika modeller för uppföljning inom Brandkåren Attunda. 

Förbundsdirektionen Handlingsprogram Vision och effektmål

Förbundsdirektör Verksamhetsplan
Prestationsmål och 
utvecklingsuppdrag

Verksamhetschefer Produktionsplaner
Process- och 

produktionsmål

Distriktschefer Distriktsplaner
Aktivitetsmål och 

individmål
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 Förbundsdirektören kallar till månadsuppföljningar (resultatdialoger) med fokus på  
verksamheten och månadsuppföljning av den övergripande ekonomin där den senaste 
månadsuppföljningen även redovisas vid direktionsmöten. Ett styrkort togs fram under 2016 och 
används vid resultatdialogerna. 

 I tertialrapporterna redovisas ekonomi och verksamhetsuppföljning till förbundsdirektionen.  

 Årsredovisningen rapporterar måluppfyllnad, ekonomi, utfall av verksamhetsplan och budget. 
Det redovisas även nyckeltal och särskilda händelser för verksamhetsåret. 
 

Återkoppling till förbundsdirektionen sker genom direktionsmöten som 2017 är inplanerade vid 
nedanstående tillfällen.  

Datum Direktionsmöte och område som berörs vid mötet 

20/1 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling.   

17/3 Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i 
slutet på februari. 

21/4 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling. 

9/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet på maj.  

15/9 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling 

27/10 Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet av september. 

24/11 Beslut om verksamhetsplan 2018, internbudget och tillsynsplan. Redovisning av 
internkontrollplan. 
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4. Prestationsmål 2017 för att nå effektmål 

Brandkåren Attunda behöver leverera olika resultat för att nå de beslutade effektmålen. Det uttrycks 
i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Fem prestationsmål har 
formulerats i ramen för verksamhetsplan 2017. 

1. Utbilda och öva den enskilde för frekvent olyckshantering och nödsituationer. 
2. I partnerskap stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd. 
3. Utreda de frekventa olyckssambanden och informera via partnerskap. 
4. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor där  

människor skadas och omkommer. 
5. Kvalitetssäkrad insatsledning på skadeplats. 

 
I kommande avsnitt 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. 

 Utbilda och öva den enskilde för frekvent olyckshantering och  
nödsituationer 

Bäring effektmål 
Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1. 

Vägledning  
Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras kan flera 
agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. I det enskilda fallet kan även en ökad 
kunskapsnivå bidra till agerande som kan minska skador och konsekvenser vid olycka. Frekventa 
olyckor där det sker personskador är främst brand, trafikolycka och drunkning. De anlagda bränderna 
sker främst utomhus men kan även ske inomhus. Målgrupperna bör avgöra hur utbildningsinsatserna 
planeras och genomförs. För barn och unga bör aktiviteterna planeras så att vi träffar individerna vid 
flera tillfällen. Det för att ge ett bättre lärande men även möjliggöra olika inriktningar för olika 
åldersgrupper. För vuxna bör insatserna riktas i första hand mot de riskutsatta grupperna 
(prioriterade grupper) direkt eller indirekt genom partner. Utbildningar kan rikta sig mot enskilda 
individer men även mot organisationer t.ex. hemtjänstpersonal. 
 
Brandkåren Attunda ska därför bedriva ett aktivt informations-, rådgivnings- och utbildningsarbete. 
Prioriteten i arbetet är att möta målgrupper de risker de utsätts för och utifrån deras unika behov. 
Det krävs även en aktiv analys och uppföljningsarbete för att göra dessa prioriteringar, se 
utvecklingsuppdrag, nedan.  

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 
På sikt är det av intresse att mäta skadebegränsande åtgärder utförda av allmänheten innan 
räddningstjänstens ankomst, men då registreringen av det idag är för liten får andra mätningar gälla 
för 2017. Antalet inträffade brand i bostad med dödsfall eller personskador ska minska. 

Målet redovisas för nedan områden: 
- Antal aktiviteter och målgrupper.  

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 
Aktiviteter riktade mot barn/unga, invandrare och övriga riskutsatta grupper/målgrupper. 
Aktiviteterna kan rikta sig direkt mot målgrupp eller indirekt genom annan enskild (partnerskap). 
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Exempel är skolbrandman, öppet hus och samverkan med hemtjänst och socialhandläggare. I andra 
hand kan även Brandkåren Attunda svara upp mot externa parters önskemål om utbildning. 

Information, rådgivning genom uppsökande verksamhet. Generell informationsspridning genom 
kampanjer och påminnelser. Delta i lokala aktiviteter som anknyter mot prestationsmålet. Medverka 
i nationella kampanjer. 

 I partnerskap stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd  

Bäring på effektmål 
Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1. 

Vägledning  
Lagstiftarens ambition är att den enskilde själv ska ha kunskap hur den kan ta sitt ansvar. En 
ledstjärna för Brandkåren Attundas myndighetsutövning är därför att stödja och hjälpa till med det. 
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 och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 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 (partner) förebygga olyckor. 

Kontroller genomförs även på platser eller i byggnader där Brandkåren erfarenhetsmässigt vet att 
det finns ökade risker eller konsekvenser vid brand.   

Brandkåren Attunda ska proaktivt stödja övriga kommunala förvaltningars brandskyddsarbete i deras 
myndighetsutövning. Det sker genom stöd till kommunens bygg- och planavdelningar samt 
tillståndsärenden och remisser. 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 
Resultatet av tillsynsverksamheten redovisas för de olika objektkategorierna (enligt tillsynsplan). En 
strävan från 2016 som fortsätter 2017 är att öka andelen förelägganden. Det redovisas i antal 
föreläggande. 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. Tillsynsplanen inför 2017 är uppdaterad för att bättre 
prioritera resurserna mot de riskobjekt som behöver kontrolleras. Det kan exempelvis vara tillsyn av 
radhus, kontroll av bostadsområden där stegutrymning utgör alternativ utrymningsväg eller utvändig 
kontroll av skolor, barnstugor etc. Annan tillsyn kan genomföras utifrån uppmärksammade risker. 
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 Utreda de frekventa olyckssambanden och informera via partnerskap 

Bäring effektmål 
Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1. Indirekt kan även effektmål 2 påverkas för vissa 
grupper. 

Vägledning  
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. Brandkåren Attunda tar vara på erfarenheter och kunskaper 
utanför den egna verksamheten genom ständig omvärldsbevakning. På samma sätt skapas kunskap 
om nya risker i samhället. Det systematiska lärandet ska tillgodose kommunen och samhällets behov. 
Spridning av erfarenheter från tidigare olyckor ska ske externt och 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. Genom en förstudie utvärderas om 
en olycka uppfyller kriterierna för utredning. 

Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 
De förbättringsåtgärder som växer fram ur lärandet kan vara av fyra slag: 

 Bibehålla pågående aktivitet. 

 Modifiera pågående aktivitet. 

 Avsluta pågående aktivitet. 

 Påbörja ny aktivitet. 
 

Beslutade åtgärder kan delas in i MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation) där det är 
viktigt att tillgodose samtliga perspektiv i lärandet. För Brandkåren Attunda är det framförallt viktigt 
att satsa på förändring av beteenden och attityder, vilket är en långsam förändringsprocess. 

 Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid  
frekventa olyckor där människor skadas och omkommer. 

Bäring på effektmål 
Målet har bäring på effektmål 1. 

Vägledning 
Kritiskt för responstiden är organisationens täckning. Genom att öka antalet platser organisationen 
befinner sig på, ökar samtidigt yttäckning. Larmas dessutom externa resurser för en förstainsats ökar 
effekten ytterligare. Snabbare larmhantering påverkar också responstiden positivt. 

Mätning och uppföljning 
Responstiden mäts i minuter både externt (SOS Alarm) och internt (Core). För enheter i väntan på 
räddningstjänst (IVPR) som SMS-utlarmas saknas mätmetod i nuläget för antalet IVPR-insatser som 
påbörjas före räddningstjänstens ankomst.  
 
Exempel på aktiviteter som kan presenteras i olika planer 
Fortsatt införandet av första insatsperson (FIP) i organisationen. Förändrad syn på heltidsstyrkornas 
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rörelsemönster i beredskapsläge. Utveckla system för att larma snabbaste resurs. Nya och utvecklade 
samarbeten kring IVPR (I väntan på räddningstjänst) resurser.  

Vissa externa parametrar är kritiska för måluppfyllnad t.ex. larmhanteringstider för SOS/SSRC, rätt 
positionering av olyckor, vägomläggningar som kockbacka trafikplats. 

Första insatsperson (FIP) = räddningstjänstens egen organisation.  
I väntan på räddningstjänst (IVPR) = Externa samarbetsaktörers åtgärder före räddningstjänstens 
ankomst. 

 Kvalitetssäkrad insatsledning på skadeplats 

Bäring på effektmål 
Målet har bäring på effektmål 1. 

Vägledning  
Brandkåren Attundas målsättning är att leda räddningsinsatser på ett effektivt och strukturerat sätt. 
Insatsens genomförande ska dokumenteras för att underlätta lärande och att säkerställa rättssäker 
hantering. Under 2017 följer samtliga befäl en inarbetad ledningsmetodik och dokumenterar ledning 
av insats på ett strukturerat sätt. Det sker vid insatser med behov av insatsledning på skadeplats, 
oavsett typolycka. 

Mätning och uppföljning 
Andel insatser med dokumenterad beskrivning av genomförd ledning. Antal insatser med 
dokumenterad beskrivning av utförd ledning vid insats. Kvalitetsindex ledning vid genomförda 
övningar. 

Exempel på aktiviteter - som kan presenteras i olika planer 

 Beskrivande dokument för ledningsmetodik på skadeplats. 

 Stödjande mallar för ledningsmetodik på skadeplats. 

 Utbildning av befäl i ledningsmetodik. 

 Dokumentation av ledningsmetodik i händelserapporten. 

 Uppföljning av insatsledning utifrån insatsdokumentation. 

 Utvärdering av ledning under övningar enligt införd metodik. 

 Uppföljning av händelserapportering. 
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5. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhets- 
mässiga inriktningar 

Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogram 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 
verksamhetsplanen. De utvecklingsuppdrag som beskrivs inom ramen för verksamhetsplanen är 
uppdrag som kräver resurser från stora delar av organisationen och som kräver särskilda ekonomiska 
prioriteringar för att realiseras. För 2017 gäller följande utvecklingsuppdrag: 

 Olycksförebyggande verksamhet - riskutsatta grupper 

Under handlingsprogramperioden avser Brandkåren Attunda att utveckla 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. Här kommer samverkan med andra myndigheter och intresseorganisationer utgöra 
framgångsfaktorer. Det ska göras med respekt för individens integritet och utifrån gällande 
lagstiftning. Utvecklingsuppdraget löper hela perioden och följer en särskilt upprättad plan. 

5.1.1. Riskutsatt grupp äldre    

En dag för att synliggöra seniorers möjligheter och sätta fokus på seniorers säkerhet i vardagen. När 
man tittar på olycksstatistik så ser man att äldre är överrepresenterade inom flera områden. Genom 
ett aktivt liv för både kropp och knopp så stärker man sig själv och ger sig bättre förutsättningar för 
att förebygga olyckor och skador. Stationer kan vara friskvård, omsorg och säkerhet för att inspirera 
besökarna till ett bra liv t.ex. hjärt- och lungräddning (HLR), släcka en brand, testa reflexer, testa 
vardagsträning och balansövningar. Öppet hus med målgruppen äldre personer som inte bor på 
ålderdomshem. Förutsättningar, mål och koncept tas fram. 

5.1.2. Riskutsatta områden 

Problem med koppling till geografiskt definierade områden eller grupperingar ökar i samhället. 
Anlagda bränder och hot riktade mot räddningstjänsten vid insats behöver bemötas med strategi och 
långsiktighet. En förutsättning för räddningstjänstens verksamhet är att samverka med övriga 
samhällsaktörer. Utvecklingsuppdraget ska ta fram en strategi- och långsiktig plan för det och höja 
den egna personalens kompetens inom området. 

 Olycksförebyggande verksamhet – fokus på barn och unga  

Under programperioden avser Brandkåren Attunda att fortsätta utveckla säkerhetskonceptet för 
barn och unga. Säkerhetskonceptet vidareutvecklas mot en målgruppsanpassad och 
upplevelsebaserad utbildning med fokus på experimentellt lärande. Syftet är att öka barn, 
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ungdomars och unga vuxnas riskmedvetenhet och öka delaktigheten i samhället. 2017 kommer bland 
annat upplevelsebaserad inlärning att införas som pilotprojekt på Upplands Väsby brandstation och 
det framgångsrika konceptet med skolbrandman som genomförts i Sigtuna kommun kommer att 
införas på fler distrikt.  

 Teknik, taktik och metodik vid trafikolyckor 

2016 har flera utredningar genomförts kopplat till trafikolyckor och arbete på väg. 
Förbättringsförslag håller på att implementeras och metodutbildning har påbörjats i organisationen. 
Nationellt pågår det ytterligare översyner kopplat till blåljusmyndigheters arbete på väg.  

Målet för utvecklingsuppdraget är att det vid verksamhetsåret slut ska finnas framtagen metodik och 
teknik för arbete på väg. Kunskap om förändringar är spridd i organisationen och övningar har 
genomförts. Nationella utredningsförslag har värderats, anpassats och införlivats. 

6. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska  
inriktningar 

Inom ramen för handlingsprogrammet anges följande organisatoriska inriktningar. 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.  

 2017 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag. 

 Arbetstid och verksamhetsfokus 

Under året kommer översyn av organisationens disposition av arbetssätt och hur arbetstiden 
används att ske. I översynen kommer allt ifrån vår möteskultur, hur och när vi kommunicerar med 
varandra, arbetstidsförläggning med mera att gås igenom. Verksamheten fortsätter att breddas och 
de nya inriktningarna leder till krav och utvecklingsmöjligheter för såväl organisation som enskild 
medarbetare. Målet är att lokalisera de ”tidstjuvar” och störande moment som finns i organisationen 
för att därefter realisera åtgärder för att bli en mer effektiv organisation. Översyn och åtgärder 
kommer att ske på samtliga plan, såväl den operativa delen som den administrativa. 

 Myndighetsutövning och dokumenthantering 

Som myndighet har Brandkåren Attunda särskilda lagkrav på sig att hantera allmänna handlingar på 
ett rättssäkert sätt. En allmän handling kan vara upprättad eller inkommen till myndigheten. Till 
allmänna handlingar hör bland annat: ansökningshandlingar, insatsrapporter, tillsynsprotokoll, 
riktlinjer, mötesprotokoll m.m. Handlingar som tillhör avslutade ärenden arkiveras eller gallras. 
Myndighetens registratur kommer utgöra ett nav genom vilket bland annat inkommande handlingar 
passerar innan de kommer vidare ut i organisationen - eller upprättade handlingar passerar innan de 
lämnas ut till allmänheten. Idag hanteras handlingar på många olika fysiska platser inom 
organisationen. Det är därför viktigt med tydliga, kommunicerade och efterlevda rutiner för 
dokumenthantering. 2017 ska arbetet med dokumenthantering utvecklas i hela organisationen och 
distrikten ska få stöd genom skriftliga rutiner, utbildning och information samt rådgivning. Arbetet 
kommer säkerställa att kraven om rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande efterlevs. 
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 Brandstation Sollentuna och framtida brandstationer 

2017 kommer projektering och upphandling av Sollentuna nya brandstation genomföras. 
Inriktningen är att den nya brandstationen ska stå klar 2018. 2016 har arbetet beretts och 
förbundsdirektionen fastställde upphandlingsunderlaget för den nya stationen november 2016.  

Bild: Sollentunas nya brandstation. 

Brandstationerna Sigtuna och Upplands Väsby kommer fortsätta analyseras och beredas för att 
bedöma möjligheterna till nybyggnation.  

 Digital transformation 

Under 2016 har en genomgripande utredning av förbundets IT-miljö genomförts. För att möta 
framtidens krav och kunna tillse effektivare sätt att bedriva arbetsprocesser kommer förbundet 2017 
att arbeta för att säkerställa en tydlig styrning av IT-verksamheten, på strategisk, taktisk- och 
operativ nivå. Vidare avser förbundet att se över den tekniska plattformen och nuvarande teknisk 
lösning för användarnas datorer för att skapa en mer användarvänlig och funktionell miljö. Förbundet 
kommer att sträva efter att digitalisera verksamheten och arbetsprocesserna. Inriktningen på arbetet 
är att transformationen ska öka förbundets effektivitet avseende resultatmässiga, sociologiska och 
ekonomiska effekter. 
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7. Finansiering av verksamhetsåret 2017 

 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner och förbund ha en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
och verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller det finansiella perspektivet är minimikravet att 
intäkterna överstiger kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet därmed är positivt.  

 

 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 
förbundsordningen. Förbundsdirektionen har 2013-11-22 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering 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 inte understiga 5 000 tkr vid något tillfälle.  
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 Internbudget intäkter och kostnader 

 

Driftbudget 2017 (tkr) Utfall  Budget  Budget  Förändring 

 2015  2016  2017  % 

Stab och gemensamt        

Intäkter 0  0  0   

Personalkostnader -11 424  -18 230  -17 513  -3,9 % 

Övriga kostnader -2 793  -3 217  -3 379  5,0 % 

Netto -14 217  -21 447  -20 892  -2,6 % 

        
Produktion        

Intäkter 17 492  18 237  19 575  7,3 % 

Personalkostnader -105 674  -105 887  -109 864  3,8 % 

Övriga kostnader -26 163  -27 112  -26 506  -2,2 % 

Netto -114 345  -114 762  -116 795  1,8 % 

        
Fastigheter        

Intäkter 1 654  1 663  1 688  1,5 % 

Lokalhyror -13 733  -13 738  -13 750  0,1 % 

Övriga kostnader -12 417  -12 284  -11 785  -4,1 % 

Netto -24 496  -24 359  -23 847  -2,1 % 

        
Finansiering        

Kommunbidrag 177 034  179 688  181 485  1,0 % 

Utbetalda pensioner -10 921  -13 017  -13 806  6,1 % 

Förändring pensionsskuld -3 093  -4 390  -2 434  -44,6 % 

Räntenetto -2 435  -1 530  -3 661  139,3 % 

Netto 160 585  160 751  161 584  0,5 % 

        
        

Summa intäkter 196 180  199 588  202 748  1,6 % 

Summa personalkostnader -131 112  -141 524  -143 617  1,5 % 

Summa övriga kostnader -57 541  -57 881  -59 081  2,1 % 

Netto 7 527  183  50   

        
Ackumulerat eget kapital 7 527  7 710  7 760   
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 Investeringar  

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands-
Bro brandstation. Upplands-Bro brandstation har renoverats och byggs om för ca 2 500 tkr, projektet 
avslutades 2016. Projektering av Sollentuna brandstation pågår med en budget på 100 000 tkr. 
Finansieringen planeras genom upptagande av lån på mellan 80 000–100 000 tkr beroende på 
Brandkåren Attundas likvida situation. Finansiering av tidigare nybyggnationer har delvis skett via 
egen finansiering samt upptagande av lån om 70 000 tkr via Swedbank.  

Förbundets nya investeringar 2017 budgeteras till 53 790 tkr med en tonvikt på ny brandstation i 
Sollentuna som utgör 50 000 tkr av det totala investeringsbeloppet. Övriga investeringar avser 
räddningsmateriel, övrig verksamhetsanknuten utrustning, mindre fordon, kommunikations-
utrustning samt vissa övriga lokalanknutna investeringar. Investeringarna avseende ny brandstation i 
Sollentuna är helt beroende av att byggstarten sker under första kvartalet 2017, en eventuell 
försening medför en förskjutning av investeringsbeloppet över till 2018. 
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 Investeringar budget 2017 och prognos för 2018-2020 

 

 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020 

Fastigheter      

Tillbyggnad Upplands-Bro brandstation      

Periodiskt underhåll fastigheter 500     
Sollentuna ny brandstation 3 000 50 000 47 000   

Upplands-Bro brandstation, renovering 5 000     

Upplands-Väsby ny brandstation  500 3 500 6 000 70 500 

Knivsta Brandstation      

Summa fastigheter 8 500 50 500 50 500 6 000 70 500 

      

Maskiner och inventarier      

Höjdfordon 7 000   7 200 7200 

Släckbilar   6 000 6 000  

Data investeringar  250  1 000 300 

Lastväxlare/tankbil      

Mindre bilar  600 300 600 1 200 

Transportfordon  400 300    

Räddningsmaterial och övriga 
inventarier 

670 590 1 150 470 580 

Kommunikationsutrustning 130 1 000 400 300  

Andningsskydd  800 550 550 550 500 

Summa maskiner och inventarier 9 000 3 290 8 400 16 120 9 780 

      

Summa totalt  17 500 53 790 58 900 22 120 80 280 
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 Beredning för att möta ekonomiska utmaningar inför 2018-2019 

Brandkåren Attunda står inför stora ekonomiska utmaningar 2018–2020 främst till följd av att 
pensionskostnaderna i enlighet med KPAs beräkningar kommer att öka stort. Pensionskostnadernas 
ökning för 2018 beräknas bli 3 800 tkr, för 2019: 3 900 tkr samt för 2020: 2900 tkr. Även om 
förbundet 2018 skulle tilldelas en uppräkning av kommunbidraget på 2,5 % kommer det medföra 
besparingarna vilket medför att personalkostnaderna måste minskas. Det till följd av att förbundet 
under åren 2014, 2015 och 2016 medvetet och konsekvent har minskat kostnader löpande.  

Förbundet har effektiviserat verksamhet, sett över avtal och minskat löpande kostnader. 2017 
effektiviserar förbundet ytterligare 1,5 mkr. Inför 2018 har de flesta besparingsmöjligheter realiserats 
och genomförts vilket gör att det enda alternativet för att minska andra kostnader är att minska 
personalkostnader. För att få budget i balans krävs minskade kostnader i enlighet med nedan tabell 
beroende på vilken nivå kommunbidraget justeras för respektive år. Under 2017 konsekvens bedöms 
olika prioriteringar relaterade till utfall i den tilldelade medlemsavgiften. 

Nedan återges en bedömning av besparingskraven baserat på olika procentuell uppräkning.  

 

 


