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Vi strävar efter att utveckla samhällets förmåga 
På Brandkåren Attunda strävar vi efter att öka säkerheten i samhället och utveckla samhällets 
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Verksamhetsplan 2018 beskriver verksamheten för 
Brandkåren Attunda under det tredje året inom ramen för Handlingsprogram 2016-2019. 
Verksamhetsplan 2018 beskriver förbundets utveckling för att skapa det olycksfria samhället och 
samtidigt möta ekonomiska och samhälleliga krav.  

2016 infördes effekt- och prestationsmål och flera utvecklingsuppdrag genomfördes i strävan att öka 
förståelsen för framtidens utmaningar. Under 2017 har flera olika utvecklingsprojekt genomförts för 
att utveckla och förbättra förbundets verksamhet. Under 2018 fördjupas detta arbete vilket 
återspeglas i olika utvecklingsuppdrag.  

 

 

 

Öka människors egenmakt 

Säkerhet och frihet är mänskliga rättigheter. Utvecklingen i samhället 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.  
Inom ramen för det svenska totalförsvaret benämns försvarsvilja som centralt. Inom ramen för 
utvecklingen av det svenska totalförsvaret kommer ett av Brandkåren Attundas fokus under 2018 
vara att utveckla det civila försvaret.  

2018 kommer Brandkåren Attunda att ha särskilt fokus på att bidra till att öka egenmakten hos 
riskutsatta grupper, vilka 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.  
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Framtidens räddningstjänst 

Brandkåren Attunda och förbundsdirektören ingår i regeringens expertgrupp för översyn av 
framtidens räddningstjänst. Inom ramen för detta arbete bidrar Brandkåren Attunda med förslag på 
åtgärder hur räddningstjänsten kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. 

Under 2020-talet beräknas befolkningstillväxten i Sverige öka bland annat till följd av rörligheten 
mellan länderna i Europa men även ökat barnafödande bidrar. Digitaliseringen får en särskilt 
betydande roll för människor då den bereder möjlighet till en ökad medvetenhet. 
Befolkningstillväxten och en 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. Följande trender påverkar offentlig sektor 
och Brandkåren Attundas verksamhet: 

• Utmaningar i välfärdens finansiering 
• Digitalisering 
• Förändring i demografi i form av ålderspucklar 
• Ökad urbanisering och ökning av kollektivtrafik 
• Globaliserade och nya framtida marknader  
• Klimatförändringar 

 
Under 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 har haft svårt att matcha pris- och 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 2018 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 kraftigt ökande pensionskostnader, vilket kommer föranlett 
betydande ekonomiska prioriteringar. Uppräkningen för 2018 är 2,5 % vilket gör att förbundet 
fortsätter effektivisera och vakans hålla tjänster i enlighet med tidigare år. 

Ida Texell 
Förbundsdirektör och räddningschef  

2017-11-10 

 

                                                           

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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1. Styrande dokument och samverkan med kommunen  
Medlemskommunerna är förbundets uppdragsgivare och en naturlig samverkanspartner där 
förbundets uppgift är att stödja kommunerna 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 samt mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Under verksamhetsåret 2018 
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 om och redovisar för godkännande av direktionen.  

Verksamhetsplanen beskriver inriktningar, resurser och mål för den beslutade perioden samt 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.  

1.1. Handlingsprogram för 2016-2019 

Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och 
är gemensamt för både förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för 
2016-2019 beskrivs uppdrag, vision och effektmål. I det förebyggande arbetet samt i 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. 

1.2. 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. 2018 års verksamhetsår bygger vidare på 
prestationerna från 2016-2017 och leder Brandkåren Attunda vidare mot effekter i samhället.  

2. 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. Distriktschefen 
ansvarar för framtagande av distriktsplanerna och beslutar om distriktsplanen efter samråd med 
övriga distrikt och produktionschef. Distriktschefen ansvarar för att uppföljning sker tertialvis och 
rapporterar till produktionschef. 

  

Förbundsdirektionen Handlingsprogram Vision och effektmål

Förbundsdirektör Verksamhetsplan Prestationsmål och 
utvecklingsuppdrag

Verksamhetschefer Produktionsplaner Process- och 
produktionsmål

Distriktschefer Distriktsplaner Aktivitetsmål och 
individmål
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2.1. 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 (ledningsarena) där verksamheten och den 
övergripande ekonomin ses över och redovisas. 

• 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 2018 är inplanerade vid 
nedanstående tillfällen.  

Datum Direktionsmöte och område som berörs vid mötet 

19/1 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling.   

16/3 Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i 
slutet på februari. 

20/4 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling. 

15/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet på maj. Rambudget 2019 fastställs. 

14/9 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling 

26/10 Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet av september. 

23/11 Beslut om verksamhetsplan 2019, internbudget 2019 och tillsynsplan. 
Redovisning av internkontrollplan. 

 

 

  



  

  9 (23) 

3. Prestationsmål 2018 
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 2018. 

1. I partnerskap informera och utbilda den enskilde för hantering av frekventa olyckor och 
nödsituationer. 

2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd. 

3. Utreda sambanden inom frekventa olyckor samt informera och påverka via partnerskap för 
att förebygga olyckor. 

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

5. Stärka det civila försvaret genom intern utbildning och extern information i partnerskap. 

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 metoder/aktiviteter som kan leda 
mot prestationen. 

3.1. I partnerskap informera och utbilda den enskilde för hantering av  
frekventa olyckor och nödsituationer 

Bäring på effektmål 
Prestationsmålet verkar mot både effektmål 1 och 2. 

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. Med frekventa olyckor avses brand, 
trafikolycka och drunkning. 
 
Metod 

• Sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras så att flera 
kan agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. Målgrupperna avgör hur 
utbildningsinsatserna planeras och genomförs. Insatserna riktas främst mot identifierade 
riskutsatta grupper. Utbildningar kan rikta sig mot enskilda individer men även mot 
organisationer som t.ex. hemtjänstpersonal. 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 
Målet mäts genom uppföljning av antal genomförda aktiviteter mot planerat antal i 
Produktionsplanen. 
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3.2. Genom tillsyn, råd och anvisningar 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 om hur den kan ta sitt ansvar. Det är 
en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta för att ge individer information och verktyg att 
hantera risker i deras närmiljö. Brandkåren Attunda är även en tillsynsmyndighet över efterlevnaden 
av Lag om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor.  

Metod 

• Genomföra tillsyner enligt separat tillsynsplan över 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 påverka 
genom samverkan för att förebygga olyckor. 

• Genomföra kontroller på platser eller i byggnader där Brandkåren Attunda 
erfarenhetsmässigt vet att det finns ökade risker eller konsekvenser vid brand. 

• Proaktivt stödja övriga kommunala förvaltningars brandskyddsarbete i deras 
myndighetsutövning. Det sker genom stöd till kommunens bygg- och planavdelningar samt 
tillståndsärenden och remisser. 

• Öka andelen föreläggande där brister upptäcks. 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 
Resultatet av tillsynsverksamheten redovisas för de olika objektkategorierna enligt uppfyllnad mot 
tillsynsplan.  

3.3. Utreda sambanden inom frekventa olyckor och informera via partnerskap 

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

Bakgrund 
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. För att förebygga frekventa olyckor 
behövs analys av tidigare händelser samt utbyte av erfarenhet och kunskap mellan berörda aktörer. 

Metod 

• Verka för att höja kvalitén på den uppföljning som genomförs för varje händelse och insats. 
Detta bidrar till bättre underlag för analyser och statistik, vilket blir underlag för beslut om 
åtgärder. 

• Genomföra olycksutredningar av allvarligare händelser och olyckor. Höja kvaliteten på flödet 
från olycksutredning till identifierad/genomförd åtgärd och justerade rutiner/arbetssätt samt 
information inom organisationen.  
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• Sprida information samt dela erhållen kunskap och erfarenhet utanför organisationen. 
• Dela andra identifierade risker, t.ex. farlig vägsträcka, till samarbetspartners inom kommuner 

och övriga myndigheter. 

Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas 
Vid slutet av året sammanställs genomförda olycksundersökningar och andra kvantitativa 
uppföljningar av lärande och dess spridningseffekt till partners. 

3.4. 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 (IVPR) för en 
förstainsats ökar effekten ytterligare. Snabbare larmhantering påverkar också responstiden positivt. 
Vissa externa parametrar är kritiska för måluppfyllnad som t.ex. larmhanteringstider för SOS/SSRC, 
rätt positionering av olyckor eller vägomläggningar. 

Metod 

• Fortsatt införande av första insatsperson (FIP) i organisationen.  
• Förändrad syn på heltidsstyrkornas rörelsemönster i beredskapsläge.  
• Utveckla system för att larma snabbaste resurs.  
• Nya och utvecklade samarbeten kring IVPR-resurser. 

Mätning och uppföljning 
Responstiden mäts i minuter både externt (SOS Alarm) och internt (Core). För enheter i väntan på 
räddningstjänst (IVPR) som SMS-utlarmas samt för antalet IVPR-insatser som påbörjas före 
räddningstjänstens ankomst saknas i nuläget mätmetod.  

Första insatsperson (FIP) = räddningstjänstens egen organisation.  
I väntan på räddningstjänst (IVPR) = Externa samarbetsaktörers åtgärder före räddningstjänstens 
ankomst. 
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3.5. Stärka det civila försvaret genom intern utbildning och extern information 
i partnerskap. 

Bäring på effektmål 
Målet har bäring på effektmål 1. 

Vägledning 
Under nuvarande handlingsprogram ska Brandkåren Attunda öka sina kunskaper om sin roll inom 
civilt försvar. I programmets verksamhetsinriktningar ska även samverkan fördjupas med andra 
aktörer och partners för att öka måluppfyllelsen. Ett samnyttjande av resurser bidrar till ett tryggt 
och säkert samhälle. 

Metod 

• Öka organisationens kunskap inom området bl.a. genom utbildning av personalen. 
• Fördjupa samverkan med andra aktörer och partners genom t.ex. samarbete, samövningar 

och gemensamt utnyttjande av resurser. 
• Lyfta fram och informera om frivilliga totalförsvarsföreningar vid evenemang och 

tilldragelser. 

Mätning och uppföljning 
Antal genomförda aktiviteter. Uppföljning att samtlig personal har nåtts av utbildning. Redovisning 
av skapade nätverk med aktuella frivilligorganisationer. 
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4. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i 
verksamhetsmässiga inriktningar 

Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogram 2016-2019. I 
handlingsprogrammet beskrivs att Brandkåren Attunda under handlingsprogramsperioden avser:  

• Fördjupa samverkan med medlemskommunerna samt 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 2018 gäller följande utvecklingsuppdrag: 
 

4.1. Olycksförebyggande verksamhet för riskutsatta grupper 

Konceptet går ut på att identifiera vilka de riskutsatta grupperna är, möta dem i deras vardag utifrån 
deras villkor och positivt förändra deras 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. 

4.1.1. Riskutsatt grupp - äldre    

Olycksstatistik påvisar att äldre är överrepresenterade inom flera områden. Forskning visar att man 
genom ett aktivt liv stärker sig själv både psykiskt och fysiskt vilket ger bättre förutsättningar att 
förebygga olyckor och skador.  En insats under 2018 är att arrangera ett öppet hus för seniorer.  
Målgruppen är äldre individer som inte bor på äldreboenden. Under det öppna huset kan man ha 
stationer inom 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. 
Förutsättningar, mål och koncept tas fram under utvecklingsuppdragets gång. 

4.1.2. Fördjupade hembesök 

Hembesök är en del av det förebyggande arbetet för att minska brandolyckor i hemmet. Efter det 
vanliga hembesöket kan man i vissa fall uppleva att det fortfarande finns brister i kunskap, förståelse 
eller faktiskt brandskydd hos den boende. I dessa fall kan ett fördjupat hembesök behöva 
genomföras. I det fördjupade hembesöket gås brandriskerna i boendet igenom och förslag på 
individuellt anpassade lösningar lägg fram. Det fördjupade hembesöket har inte ett standardiserat 
innehåll utan detta anpassas efter den boende då situationen eller behovet kan se olika ut. 
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4.2. Riskanalys 

Under 2018 ska en riskanalys tas fram och utgöra beslutsunderlag för ett nytt handlingsprogram 
2020-2023. Arbetet kommer ske i en projektgrupp under 2018 och till denna kommer interna och 
externa parter kopplas. Resultatet presenteras i en rapport under slutet av verksamhetsåret. 

4.3. MBU - Människan bakom uniformen 

Människan bakom uniformen, MBU är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan 
ungdomar och personer som arbetar inom uniformsyrken som t.ex. polis, räddningstjänst och 
vaktbolag. MBU är ett inarbetat koncept som startade i Göteborg och nu finns på flera platser i 
Sverige. Under 2018 kommer Brandkåren Attunda, i samarbete med andra aktörer, att införa ett 
koncept baserat på MBU på utsedda distrikt. MBU är ett långsiktigt utvecklingsuppdrag och en 
projektgrupp kommer att utses och leda arbetet. 

4.4. Utveckling av operativt system 

4.4.1. Förmåga att leda andra aktörer 

Vid omfattande och långa räddningsinsatser med stort resursbehov kommer räddningstjänstens egna 
resurser inte räcka till. Vi behöver ta hjälp av andra samhällsaktörer. Dels kan det röra sig om 
personal som utför uppgifter inom ramen för räddningsinsatsen och dels kan det röra sig om resurser 
som stödjer insatsen med logistik och underhåll. Vidare har Brandkåren Attunda i uppdrag att stödja 
medlemskommunerna vid samhällsstörningar. Ett sätt att göra detta är att erbjuda ledning och 
ledningsstöd genom vår resurs av personal med ledningskompetens, som kan sättas in att leda andra 
aktörer vid t.ex. oljesanering eller höga vattenflöden. Idag har vi begränsad erfarenhet av att leda 
andra aktörer. Uppdraget bör omfatta praktisk övning i ledning, framtagning av rutiner, identifiering 
av eventuella hinder och lösningar för detta. 

4.4.2. Minska tid för kontrollövertagande 

Som ett prestationsmål under 2016 etablerades kunskap och mätning av kontrollövertagande för 
typolyckorna; brand i byggnad, trafikolycka, drunkning och vid sjukvårdsuppdrag. I prestationsmålet 
ingick även att presentera en analys som underlag för att kunna sätta nya mål. Mätning har nu även 
skett under hela 2017 vilket ger en tillfredställande kunskapsbas för utveckling. Utifrån dagens bild av 
tid för kontrollövertagande titta på vilka parametrar som minskar tid till kontrollövertagande. 
Uppdraget bör omfatta målbild för minskning av tid för kontrollövertagande, analys av och 
genomförande av åtgärder som leder mot minskningen, samt kvalitetssäkring av utförd insatsledning 
fram till kontrollövertagande. Detta kan ge effekt på snabbare lägesrapportering, förändrad syn på 
respons, ökad kunskap om gränsen mellan akut hantering och hantering under mindre tidspress. 
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5. 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.  

 
2018 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag. 

5.1. Säkerhetsanalys och plan för säkerhet och säkerhetsskydd 

Nuvarande säkerhetspolicy togs fram 2010 utifrån den analys som gjordes då. Säkerhetsläget har 
avsevärt förändrats de senaste åren. Under verksamhetsåret kommer en säkerhetsanalys tas fram. 
Analysen ska identifiera utvecklingsområden både för organisationens säkerhetsarbete och 
säkerhetsskydd. Utvecklingen beskrivs i en plan som omfattar säkerhet generellt samt 
säkerhetsskydd. Arbetet ska täcka aspekter som; policy, ansvar, organisation, riktlinjer/rutiner, 
anläggningar, dokumentation/arkivering, kommunikation och rättssäkerhet. 

5.2. En jämställd räddningstjänst 

Under 2018 är förbundsdirektören ordförande i Nätverket Jämställda Räddningstjänster (NJR) där 
MSB finansierar verksamhet. Nätverket Jämställda Räddningstjänster har medlemmar från hela 
landet och under 2018 kommer Brandkåren Attunda att vara motor i det arbete som ska bedrivas 
nationellt för att skapa en mer jämställd räddningstjänst. Under 2018 ska Brandkåren Attunda i 
samverkan med MSB, SKL och flera övriga räddningstjänster arrangera olika aktiviteter som ska höja 
kompetensen inom områdena ledarskap, jämställdhet och hållbarhet. 

Under 2018 är Brandkåren Attunda värd för nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten och 
arrangerar tillsammans med Kommunal en nätverksträff under hösten.  

5.3. Hot, våld och otillbörlig påverkan 

Hot och våld samt risken för att bli utsatt för hot och våld har inom området för myndighetsutövning 
ökat. Detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Brandkåren Attunda har med utgångspunkt i detta 
beslutat att vidta förebyggande åtgärder i form av att utbilda och stärka förmågan hos alla som 
arbetar med myndighetsutövning att minimera risken för att utsättas för hot, våld eller annan 
otillbörlig påverkan.  

5.4. Arbetstid och verksamhetsfokus 

Under året kommer översyn av organisationens disposition av arbetssätt och hur arbetstiden 
används att fortsätta. I den fortsatta översynen kommer belyses bland annat; hur och när vi 
kommunicerar med varandra, vilka möjlighet till digitala mötesformer som finns samt hur 
arbetstidsförläggning kan utvecklas. Verksamheten fortsätter att breddas och de nya inriktningarna 
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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. 

5.5. 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 med mera. 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.  

Under 2018 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. 

5.6. Digital transformation 

För att möta framtidens krav och kunna tillse effektivare sätt att bedriva arbetsprocesser kommer 
förbundet 2018 att fortsätta det påbörjade arbetet under 2017 med att säkerställa en tydlig styrning 
av IT-verksamheten, på strategisk, taktisk- och operativ nivå. Förbundet kommer att sträva efter att 
digitalisera verksamheten och arbetsprocesserna.  

5.7. Brandstation Sollentuna och framtida brandstationer 

Under 2017 genomfördes projekterings- och planarbete för en ny brandstation i Sollentuna. Under 
hösten 2017 upphandlades entreprenörer och markarbeten påbörjades. Under 2018 kommer 
byggandet av själva byggnaden att genomföras. Tidplanen för färdigställande av brandstationen 
beräknas till april-maj 2019.  

Bild: Sollentunas nya brandstation. 

Brandstationerna Märsta och Upplands Väsby kommer fortsätta analyseras och beredas för att 
bedöma möjligheterna till nybyggnation.  
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6. Finansiering av verksamhetsåret 2017 
6.1. 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.  

 

6.2. 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 
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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6.3. Internbudget 
 

Driftbudget 2018 (tkr) Utfall Budget Budget Förändr 

 2016 2017 2018 % 
Stab och gemensamt      
intäkter 40 0 338  
personalkostnader -18 659 -17 513 -15 356 -12,3% 
övriga kostnader -2 532 -3 379 -5 195 53,7% 
netto -21 151 -20 892 -20 213 -3,3% 

      
Produktion      
intäkter 18 542 19 575 18 219 -6,9% 
personalkostnader -106 784 -109 864 -112 104 2,0% 
övriga kostnader -28 641 -26 506 -25 276 -4,6% 
netto -116 883 -116 795 -119 161 2,0% 

      
Fastigheter      
intäkter 3 149 1 688 1 844 9,2% 
lokalhyror -13 743 -13 750 -13 815 0,5% 
övriga kostnader -9 879 -11 785 -10 459 -11,3% 
netto -20 473 -23 847 -22 430 -5,9% 

      
Finansiering      
kommunbidrag 179 687 181 485 186 022 2,5% 
utbetalda pensioner -12 137 -13 806 -14 941 8,2% 
förändring pensionsskuld -4 799 -2 434 -4 503 85,0% 
räntenetto -1 715 -3 661 -4 724 29,0% 
netto 161 036 161 584 161 854 0,2% 

      
      

Summa intäkter 201 418 202 748 206 423 1,8% 
Summa personalkostnader -142 379 -143 617 -146 904 2,3% 
Summa övriga kostnader -56 510 -59 081 -59 469 0,7% 
Netto 2 529 50 50  

      
Ackumulerat eget kapital 46 955 47 005 47 055  

 

Besparingar 
Under flera år har Brandkåren Attunda effektiviserat verksamheten och skurit ned på personal. 
Brandkåren Attunda ställs under 2018 inför omfattande minskningar av kostnader och har sedan 
2014 genomfört ett gediget arbete med att se över ekonomi, verksamhet och ambitioner i syfte att 
effektivisera utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Minskade kostnader 
För att tillse en budget i balans inför 2018 minskas stab- och gemensamma kostnader med 12,3 % 
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och övriga kostnader med 31 %. Detta innebär att administrativ chef samt en kommunikatör 
vakanshålls och personalrepresentation som julbord och medarbetardagar uteblir. För brandpersonal 
minskas övertalighet i brandgrupperna och kostnaderna för övertid minskas till miniminivåer.  

Under 2018 kommer ny lagstiftning avseende personuppgifter men för att tillse en budget i balans 
har kostnader för säkerhetsskydd och nya allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data 
Protection Regulation), helt tagits bort. Annonsering för rekrytering, öppna hus och kostnader för 
framtagande av årsredovisning har helt tagit bort. Vidare har samtlig reklam och 
informationsmaterial och kostnader för detsamma minskas ner avsevärt. Vi minskar även 
fastighetsrelaterade kostnader vilket innefattar reparation och underhåll av fastigheter, lokaltillbehör 
och kontorsmaterial. Resor och hotell är även de kostnader som reduceras till ett minimum.  

Ökade intäkter 
Under 2019 får förbundet nya intäkter i form av ersättning från Storstockholms Brandförsvar för hyra 
på vårt radiolänknät samt timtidsersättning för brandman som hyrs ut till Storstockholms 
räddningscentral. Försäljning av en släckbil står också på agendan som genererar medel till 
förbundet. Verksamhetens försäljning av utbildning är under tillväxt och förväntas öka ytterligare 
under nästa år. 

Utmaningar 

Ökade kostnader 
Under 2017 har Brandkåren Attunda erfarit att personalkostnader för deltidsbrandmän har varit 
högre än budget och ökat jämfört med två förgående år. Brandkåren Attunda har därför inför nästa 
års budget gjort en noggrann beräkning av dessa kostnader vilket resulterat i en nödvändig höjning. 

Brandkåren Attundas kostnader förknippade med ökning av pensionsskulden ökar kraftigt nästa år 
och hänger samman med förväntad hög inflation och räntehöjningar. Gällande 
pensionsutbetalningar är kostnadsökningen något mindre. 

Brandkåren Attunda har andra verksamhetskostnader som ökar till följd av utveckling i takt med 
samhället som till exempel mobila bredband till brandpersonal som behövs vid hembesök. 
Brandkåren Attunda har också en ny lag på nya hjälmar till brandpersonal i utryckande tjänst som 
träder i kraft nästa år. Detta innebär att anskaffade av hjälmar måste prioriteras. Kostnaderna för 
reparation och underhåll orsakade av skador på fordon ökar och som en konsekvens av detta 
förväntas sannolikt även försäkringskostnaderna öka nästa år. Brandkåren Attunda står även inför en 
prisökning på diesel till våra fordon.  

Minskade intäkter 
Nyteckningar av abonnemang för automatiska brandlarm beräknas bli färre nästa år vilket leder till 
ett intäktsbortfall för Brandkåren Attunda. Förklaringen till detta är att Sollentuna och Järfälla 
kommun har inom kort slutfört larmning av alla kommunala objekt vilket de senaste åren medfört en 
drastisk ökning av nya automatlarmskunder till förbundet. Det är fortfarande oklart när resterande 
medlemskommuner följer efter men det vi ser nu är en avtagande ökning. Trenden under året med 
minskade utryckningar vid obefogat larm håller i sig och prognosen för 2018 är en nedgång även där.  

I budgeten för tillsyn har bortfall av ett antal objekt tagits i beaktande. Detta för att de två senaste 
årens utfall visar på att ett 60-tal objekt per år upphör med sin verksamhet eller liknande. Gällande 
tillstånd för explosiv- och brandfarlig vara har vi sett en minskning i antal baserat på de tre senaste 
åren. Budgeten är lagd i enlighet med detta. 
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Intäkter för i väntan på ambulans har minskat som en konsekvens av att ambulans numera finns 
stationerad på Knivsta brandstation. Prognosen för nästa års intäkter är därför nerjusterad.   

6.4. Investeringar  

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands-
Bro brandstation. Byggnationen av Sollentuna brandstation är påbörjad då markentreprenaden 
startat nu i oktober. Enligt tidplanen så skall samtliga entreprenader (5 st) vara avslutade 190430. 
Budget ligger 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 66 000 tkr via 
Swedbank som då avsett nybyggnationen av brandstationerna i Järfälla och Knivsta. 

Förbundets för investeringar 2017 har tidigare budgeteras till 53 790 tkr med en tonvikt på ny 
brandstation i Sollentuna som utgör 50 000 tkr av det totala investeringsbeloppet. Vid 
delårsbokslutet korrigerades investeringsbeloppet för Sollentuna brandstation till följd av den 
försening som ägt rum. Justerad budget för 2017 blir 15 390 tkr till följd av detta 

Förbundets investeringar för 2018 avseende Sollentuna brandstation ligger på 50 000 tkr. På 
fordonsidan utgörs investeringarna av en (1) släckbil. Resterande investeringar utgörs av IT, 
räddningsmaterial och övriga inventarier. 
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6.5. Investeringar budget 2017 och prognos för 2018-2021 

 

Investeringar 2018 (tkr) Budget 
Justerad 
budget Budget Prognos Prognos Prognos 

 2017 2017 2018 2019 2020 2021 
        

Sollentuna ny brandstation 50 000 12 100 50 000 30 000   
Upplands-Väsby alt. Märsta ny brandstation 500  500 4 500 30 000 45 000 
Summa fastigheter 50 500 12 100 50 500 34 500 30 000 45 000 

        
Höjdfordon      7 500 7 500 
Släckbilar   4 850 6 250   
Data investeringar 250 250 400 1 820 200 250 
Lastväxlare/tankbil       3 000 
Ledningsfordon         
Räddningsbåtar        
Personbilar FIP 600 600    1 000  
Transportfordon  300 300      
Räddningsmaterial och övriga inventarier 590 590 590 2 200 485 730 
Kommunikationsutrustning 1 000 1 000 200 300 1 500  
Andningsskydd 550 550 550 550 500  
        
Summa maskiner o inventarier 3 290 3 290 6 590 11 120 11 185 11 480 
Summa totalt 53 790 15 390 57 090 45 620 41 185 56 480 
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6.6. Ekonomiska utmaningar inför 2018-2021 

Brandkåren Attunda står inför stora ekonomiska utmaningar 2018–2021 främst till följd av att 
pensionskostnaderna i enlighet med KPAs beräkningar kommer att öka betydligt mot tidigare år, men 
även till följd av minskade intäkter. 

Förbundet har tilldelas en uppräkning av kommunbidraget på 2,5 % i rambudget 2018 men även det 
medförde besparingarna på 3 300 tkr i form av minskade kostnader inom personalområdet med 
2 300 tkr och minskade övriga kostnader med 1 000 tkr för att få rambudget 2018 i balans. 

Förbundet har de senaste åren effektiviserat verksamheten, sett över avtal och minskat löpande 
kostnader. Inför 2018 har de flesta besparingsmöjligheter realiserats. Ytterligare besparingar har 
genomförts i Internbudget 2018 utöver de tidigare besparingarna som redovisats i rambudget 2018. 
Tjänsten som Administrativ chef vakanshålls under 2018 och investeringar har senarelagts till 2019. 
Omfattande besparingar kommer bli nödvändiga även för 2019 – 2021 för att få budget i balans. 

Enligt KPA´s beräkningar så skiljer sig beräkningarna av pensionskostnaderna för rambudget 2018 
beräkningsdatum 161214 och internbudget 2018 med beräkningsdatum 170814 en hel del. 
Pensionskostnadsökningarna från de två olika beräkningarna redovisas i nedan diagram. 

 

Beräkningen med datum 170831 används vid internbudget 2018 och medför en ökad 
pensionskostnad med 668 tkr i förhållande till beräkningen i rambudget 2018 med beräkningsdatum 
161214. Den ökade pensionskostnaden i internbudget 2018 jämfört med rambudget 2018 beräknas 
balanseras ut av att några personer kommer att sluta sin anställning kring årsskiftet 2017-2018 vilket 
gör att pensionsskulden minskar genom att R-SAP försvinner från skulden för dessa personer, till 
vilket hänsyn är taget i internbudget 2018. 

Enligt KPA är skillnaderna mellan beräkning 161214 och beräkning 170831 helt hänförlig till hur 
prognosen för inflationen för respektive år är i samhället vid tidpunkten för beräkningen. 
Låg inflationsprognos ger lägre uppräkning av pensionskostnaderna och hög inflationsprognos gör att 
pensionskostnader stiger. Vilket tydligt syns i de två beräkningarna speciellt för 2019 men även för de 
övriga åren. 
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I december 2017 tas en ny beräkning ut för pensionskostnaderna som ligger till grund för bokslutet 
2017. I april 2018 kommer Brandkåren Attunda att ta ut en extra beräkning som då kommer att bli 
grunden för pensionskostnader i rambudget 2019. 

Övriga ekonomiska utmaningar 2018 blir minskade intäkter för automatlarm brand, både nya 
abonnemang som beräknas bli färre och intäkter för sk. falska larm som inte medför räddningsinsats. 
Under 2017 har dessa intäkter minskat och bedöms även minska något under 2018. SOS Alarm som 
är Brandkåren Attundas avtalspart gällande automatlarm brand ser en trend i samhället med lägre 
efterfrågan på dessa tjänster och Brandkåren Attundas egen kvalitetssamordnare inom området 
delar SOS Alarms bedömning. Flera kommuner har nu också larmat upp sina respektive verksamheter 
vilket där medför färre nya abonnemang på automatlarm brand. Intäkterna för sk. Falska larm 
minskar till följd av bättre larmhantering hos kunderna vilket då medför att larmet inte aktiveras i 
onödan. 

Intäkter för tillsyner och tillstånd bedöms även minska under 2018 till följd av att ett antal 
verksamheter (60 st) i samhället lagts ner. Tillstånden har vid två de två senaste åren inte nått budget 
därav har budgetsiffran korrigerats i linje med statistik från de senaste två åren. 

Intäkter från IVP-larm i Knivsta beräknas minska till följd av att det nu finns en ambulans stationerad. 
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