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Öka säkerheten och utveckla samhällets förmåga
På Brandkåren Attunda strävar vi efter att öka säkerheten och utveckla samhällets förmåga att
förebygga och hantera olyckor. Verksamhetsplan 2019 beskriver verksamheten för Brandkåren
Attunda under det fjärde och sista året inom ramen för Handlingsprogram 2016-2019.
Verksamhetsplan 2019 beskriver förbundets utveckling för att skapa det olycksfria samhället och
samtidigt möta ekonomiska och samhällets föränderliga krav.
2016 infördes ett nytt styrsystem där effekt- och prestationsmål infördes och organisationen
påbörjade arbetet med att utveckla verksamhet i linje med Handlingsprogrammet. Under 2017 och
2018 har flera olika utvecklingsprojekt genomförts för att utveckla och förbättra förbundets
verksamhet. Under 2019 kommer utvecklingsuppdragen att fokusera på att nå i mål med de
beslutade inriktningarna för Handlingsprogram 2016-2019.

Öka människors egenmakt
Säkerhet och frihet är mänskliga rättigheter. För att öka samhällets förmåga strävar Brandkåren
Attunda efter att utveckla mänsklig säkerhet genom att stärka individers egenmakt. Vi gör det genom
att skapa förståelse för risker och stärka förmåga att agera. 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 2019 vara att utveckla det civila
försvaret.
2019 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 ingick i regeringens expertgrupp för översyn av
framtidens räddningstjänst. Inom ramen för detta arbete bidrog 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.

Ekonomiskt läge för förbundet
Löpande under åren 2016-2018 har Brandkåren Attunda i den ekonomiska styrningen strävat efter
att minska kostnader parallellt med att höja kvalitet i verksamheten. 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 2019 är 2,0 % vilket gör
att förbundet fortsätter effektivisera och vakans hålla tjänster i enlighet med tidigare år.
Ida Texell
Förbundsdirektör och räddningschef
2018-11-15

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 2019
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:

”Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor,
mindre ska förstöras vid olyckor.”
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:

1

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

2

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

7 (22)

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. 2019 års verksamhetsår knyter ihop
prestationerna för nuvarande handlingsprogramsperiod, som 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.

Förbundsdirektionen

Handlingsprogram

Vision och effektmål

Förbundsdirektör

Verksamhetsplan

Prestationsmål och
utvecklingsuppdrag

Verksamhetschefer

Produktionsplaner

Process- och
produktionsmål

Distriktschefer

Distriktsplaner

Aktivitetsmål och
individmål

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.
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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 2019 är inplanerade vid
nedanstående tillfällen.
Datum

Direktionsmöte och område som berörs vid mötet

24-25/1

Uppstart för förbundsdirektionens arbete under 2019.

1/3

Strategiska diskussioner om Handlingsprogram 2020-2023.

22/3

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

26/4

Strategiska diskussioner om Handlingsprogram 2020-2023.

14/6

Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i
slutet på maj. Rambudget 2020 fastställs.

20/9

Strategiska diskussioner om Handlingsprogram 2020-2023.

25/10

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

29/11

Beslut om Handlingsprogram för 2020-2023. Beslut om verksamhetsplan 2020,
internbudget 2020 och tillsynsplan. Redovisning av internkontrollplan.
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3. Prestationsmål 2019
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 2019.
1. Informera och utbilda den enskilde för frekvent olyckshantering och nödsituationer.
2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd.
3. Lärande från bostadsbränder.
4. Utreda sambanden inom frekventa olyckor samt informera och påverka via partnerskap för
att förebygga olyckor.
5. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor, där
människor skadas och omkommer.
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. Informera, utbilda och öva den enskilde för frekvent olyckshantering och
nödsituationer.
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.

Förslag på aktiviteter
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


Målet mäts genom uppföljning av antal genomförda aktiviteter mot planerat antal i Produktionsplanen.

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.
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3.2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett
skäligt brandskydd.
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.
Förslag på aktiviteter


Genomföra tillsyner enligt separat tillsynsplan. 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 enligt tillsynsplanen 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.



Utred möjligheten att införa rutiner för att upprätthålla en servicefunktion för att under
kontorstid kunna ge kvalificerade svar på enskildas frågor.

Mätning
Resultatet av tillsynsverksamheten redovisas för de olika objektkategorierna enligt uppfyllnad mot
tillsynsplan.

3.3. Lärande från bostadsbränder
Brandkåren Attunda ska medverka i ett forskningsprojekt "lärande bostadsbrand" som innebär att
samla in uppgifter från alla bostadsbränder som vi har i våra kommuner. Projektet är knutet till MSB
och forskningen är en fördjupad studie av omständigheterna som finns vid alla bränder i bostäder,
detta skall leda till ökad kunskap om hur bränder startar och vilka komponenter som är
återkommande vid olika typer av bostadsbrand.
Metod
Insamling av olycksspecifika data från varje bostadsbrand i Brandkåren Attundas medlemskommuner
enligt särskild checklista.
Mätning
Målet mäts genom uppföljning av antal genomförda datainsamlingar mot antal bostadsbränder i
händelserapporterna.
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3.4. Utreda sambanden inom frekventa olyckor och informera via partnerskap
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.
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.

3.5. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid
frekventa olyckor där människor skadas och omkommer.
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 heltidsorganisationen.
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 (Daidalos). 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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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 myndighetsrollen 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 2019 gäller följande utvecklingsuppdrag:

4.1. 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. Målgruppen är äldre individer som inte bor på äldreboenden.
Aktivitet
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Utveckla ett koncept utifrån MSBs handbok Systematiskt arbete för äldres säkerhet. Förutsättningar, mål och koncept tas fram under utvecklingsuppdragets gång.

Mätning


Under tredje kvartalet ska konceptet etableras i produktionen.

4.2. 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.
Aktivitet


Förankra etablera koncept särskilt vad gäller genomförandefasen.



Etablera framtaget koncept ute på distrikten.

Mätning


Mäta antalet genomförda fördjupade hembesök och jämför dessa mot antalet anmälda utifrån de generella hembesöken.

4.3. Utveckling av operativt system
4.3.1. Utveckling av internutbildning och operativ kompetensplan
En översyn av nuvarande internutbildningsorganisation kommer göras. Utvecklingsuppdraget ska
beskriva organisation, roller och ansvar för internutbildning. Vidareutveckling av att tillgängliggöra
övnings-PM för lokal utbildning. Se över systematik och teknikstöd för intern utbildning.
Genomlysning för vilka områden avstämningar mot uppsatt kompetensnivå som behöver bedömas,
samt hur detta ska ske. Säkerställa att nödvändig dokumentation sker avseende formella
kompetenser, och löpande utbildning/övning.

4.3.2. Brandkåren Attundas brandvärn
Under 2019 införs ett brandvärn i Brandkåren Attunda. Syftet med brandvärnet är att tillskjuta
personalresurser för omfattande och långa insatser, till exempel klimatrelaterade olyckor. Det syftar
även till att bygga upp ytterligare resurser för verksamhet under höjd beredskap. Inledningsvis
utbildas personalen för att kunna sättas in vid mark- och skogsbränder. Aktiviteter som sker under
året är fastställande av plan, rekrytering, utbildning av personal.

4.3.3. Civilt försvar och säkerhetsskydd
Utvecklingen av att stärka Brandkåren Attundas roll för Sveriges civila försvar har påbörjats. Under
2019 tas en plan för krigsorganisation fram vidare tas rutiner för krigsplacering fram. Under året
kommer även personal att utbildas för att öka förståelsen för det civila försvaret och Brandkåren
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Attundas roll inom detta. Under hösten 2018 revideras säkerhetsskyddsanalysen vilken identifierar
utvecklingsområden som beskrivs i en säkerhetsskyddsplan. I april 2019 startar ny lagstiftning att
gälla, och prioriterade områden i säkerhetsskyddsplanen implementeras.

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.

2019 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag.

5.1. Varumärkesstrategi eller Employer branding
Varumärkesstrategi eller employer branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas
som arbetsgivare. Att arbeta med employer branding handlar således i huvudsak om organisationens
förmåga att tillse kompetensförsörjning för framtiden. Med en framgångsrik employer brandingstrategi så finns det under optimala former inga förlorare, bara vinnare.
Brandkåren Attunda vill skapa goda förutsättningar för våra medarbetare så att de kan generera mer
kvalitativt och innovativt arbete. Kombinationen av dessa faktorer bör slutligen leda till en ökad
måluppfyllelse och därmed nytta för våra medborgare.
Under hösten 2018 har en tänkt strategi för employer branding/varumärkesarbetet tagits fram.
Denna strategi har i sitt inledande skede agerat utkast för den formella plan och strategi som ska
gälla under verksamhetsår 2019.

5.2. Handlingsprogram 2020-2023
Under 2019 ska ett nytt handlingsprogram tas fram för att beslutas i november och gälla för perioden
2020-2023. Under våren genomförs aktiviteter som strategidagar för direktionen, dialog med
medarbetare, deltagande vid medborgardialoger i medlemskommunerna och samråd med aktuella
myndigheter. Under sommaren sker remissrunda för att under hösten slutjusteras och beslutas av
direktionen.

5.3. Planering för en ny brandstation i Sigtuna kommun
Under 2019 ska processen med att planera förutsättningarna för en ny brandstation i Märsta
(Sigtuna kommun) påbörjas. Den nya stationen kommer att ersätta de två brandstationer som idag
finns i kommunen. Processen för beredning sträcker sig över fyra år och den nya brandstationen ska
vara färdig att tas i bruk 2022. Under 2019 ska planarbete i samverkan med Sigtuna kommun samt
projekteringsarbete för brandstationen genomföras. Parallellt med detta arbete genomförs en
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översyn av operativ förmåga. Översynen ska beskriva den operativa förmågan under tidsperioden
fram till 2022 samt efter 2022.

5.4. Brandvattenförsörjning
Vatten är det dominerande släckmedlet vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång
tid byggt upp system för hur brandvatten ska vara tillgängligt för räddningstjänsten. Idag finns en
potentiell framtida kostnad samt konkurrens med att systemet utgör dricksvatten med höga
säkerhetskrav.
Analysen som ger den reviderade vägledning ska ligga till grund för kommande handlingsprogram.
Aktivitet


Se över brandkåren Attundas behov av brandvattenförsörjning på olycksplats med särskilt
fokus på uppgift kopplad till tid och säkerhet.



Se över de fysiska förutsättningarna för brandvattenförsörjningen formulerat i form av behov
av tankbilar, avstånd från uppställningsplats till brandpost etc.

Mätning


Förslag till reviderad behov av brandvatten vid räddningsinsats. Behovet ska redovisas både
med utgångspunkt till konventionell samt alternativ brandvattenförsörjning.

5.5. Arkivering
E-arkivering
Införa Daedalos arkiveringsmodul för att kunna konvertera händelserapporter, myndighetsutövning
och diarie till godkänt lagringsformat (PDF-A). Ta fram lösning och avtal för slutarkivering av våra
digitala handlingar. Ta fram rutiner för arkivering och ansvarsfördelning. Utbilda berörd personal

Pappersarkivering
Revidera lösning och avtal för arkivering av handlingar i pappersformat. Revidera rutiner för
arkivering och ansvarsfördelning. Utbilda berörd personal.

Bild: Sollentunas nya brandstation.
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6. Finansiering av verksamhetsåret 2019
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 2019, tkr
2017

2018

2019

184
-15 981
-3 329
-19 126

338
-15 356
-5 195
-20 213

0
-17 209
-5 796
-23 005

-100,0 %
12,1 %
11,6 %
13,8 %

19 574
-111 834
-27 219
-119 479

18 219
-112 104
-25 276
-119 161

20 133
-114 643
-25 512
-120 022

10,5 %
2,3 %
0,9 %
0,7 %

Fastigheter
intäkter
lokalhyror
övriga kostnader
netto

1 883
-17 876
-7 509
-23 502

1 844
-13 815
-10 459
-22 430

1 847
-11 385
-11 567
-21 105

0,2 %
-17,6 %
10,6 %
-5,9 %

Finansiering
kommunbidrag
utbetalda pensioner
förändring pensionsskuld
räntenetto
netto

181 485
-12 266
-1 262
-3 597
164 360

186 022
-14 941
-4 503
-4 724
161 854

189 741
-16 841
-4 693
-4 054
164 153

2,0 %
12,7 %
4,2 %
-14,2 %
1,4 %

203 126
-141 343
-59 530
2 253

206 423
-146 904
-59 469
50

211 720
-153 386
-58 314
20

2,6 %
4,4 %
-1,9 %

49 208

49 258

49 278

Stab och gemensamt
intäkter
personalkostnader
övriga kostnader
netto
Produktion
intäkter
personalkostnader
övriga kostnader
netto

Summa intäkter
Summa personalkostnader
Summa övriga kostnader
Netto
Ackumulerat eget kapital

%
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Intäkter
Intäkterna för automatiska brandlarm beräknas öka något och då främst de avgifter som Brandkåren
Attunda erhåller för utryckning vid obefogade larm. Utöver dessa intäktsökningar beräknas endast
indexuppräkning för övriga intäkter. Totalt beräknas intäkterna stiga med 2,6 % 2019.

Personalkostnader
Personalkostnaderna beräknas öka med totalt 4,4 %, där pensionskostnaderna står för en större del
av ökningen. Inom Staben återbesätts tjänster då personer återgår i tjänst efter föräldraledigheter
och längre tids sjukdom.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader minskar främst till följd av att Brandkåren Attundas lån flyttas från Swedbank
till Kommuninvest som har betydligt lägre räntor än Swedbank.

Övriga kostnader
Övriga kostnader beräknas minska 2,0 % till följd av att merparten av tidigare års besparingar
fortfarande ligger kvar samt att vissa ytterligare mindre besparingar genomförs. Kostnader gällande
telefoni och data har flyttas från huvudgrupp Produktion till huvudgrupp Stab.

Övrigt
Ovan % satser är beräknade i jämförelse mot budget 2018.
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6.4. Investeringar
Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro brandstation. Byggnationen av Sollentuna brandstation pågår. Den ursprungliga tidplanen är
något försenad. Enligt ordinarie tidplan skulle samtliga entreprenader (5 st) vara avslutade 190430.
Nytt preliminärt slutdatum är 190831. Förseningen utgörs av tining av marken inför grundarbeten då
vintern var väldigt kall. Därutöver har det funnits brister i ritningsunderlaget som används vid
utsättning av bygganden. Merkostnader till följd av brister i ritningsunderlaget kommer Brandkåren
Attunda att kräva ersättning för av arkitektföretaget som producerat ritningsunderlaget. Ursprunglig
budget ligger på 100 000 tkr från 2015, beräknad slutsumma är ca 110 000 tkr. Finansieringen
genomförs delvismed 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 investeringar för 2018 avseende Sollentuna brandstation ligger på 30 000 tkr.
Investeringar avseende Märsta brandstation kommer att justeras något i rambudget 2020.
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 2019 och prognos för 2020-2022, tkr

Budget
2018
Sollentuna ny brandstation
Märsta ny brandstation
Summa fastigheter
Höjdfordon
Släckbilar
Data investeringar
Lastväxlare/tankbil
Mindre bilar
Transportfordon
Räddningsmaterial och övriga inventarier
Kommunikationsutrustning
Andningsskydd
Summa maskiner o inventarier
Summa totalt

Budget
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

50 000
3 500
53 500

30 000
4 500
34 500

30 000
30 000

45 000
40 000

5 000

7 500

7 500

6 000
200

5 500
1 170

240

350

1 700

1 190
500
550

1 500
900
550

485
2 400
500

730

630

8 440
61 940

9 970
44 470

12 825
42 825

13 230
53 230

12 980
17 980

1 100
3 000
900

11 000
350
1 000
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6.6. Ekonomiska utmaningar inför 2019-2022
Brandkåren Attunda står inför stora ekonomiska utmaningar 2019–2022 främst till följd av att
pensionskostnaderna i enlighet med KPAs beräkningar kommer att öka betydligt mot tidigare år.
Förbundet har tilldelas en uppräkning av kommunbidraget på 2,0 % i rambudget 2019 men även det
medför besparingarna för att få budget 2019 i balans.
Förbundet har de senaste åren effektiviserat verksamheten, sett över avtal och minskat löpande
kostnader. Inför 2018 hade de flesta besparingsmöjligheter realiserats, dessa besparingar ligger även
kvar i rambudget 2019.
Enligt KPA´s beräkningar så skiljer sig beräkningarna av pensionskostnaderna för rambudget 2019
beräkningsdatum 180426 och internbudget 2019 med beräkningsdatum 180815 en del, speciellt för
2019. Pensionskostnadsförändringara från de två olika beräkningarna redovisas i nedan diagram.

4 319
3 474
3 229
3 102
1 479

1 544
1 396

1 036

2019

2020

2021

2022

Pensionskostnadsförändring 180426 rambudget 2019
Pensionskostnadsförändring 180815 internbudget 2019

Beräkningen med datum 180815 används vid internbudget 2019 och medför en ökad
pensionskostnad med 1 090 tkr i förhållande till beräkningen i rambudget 2019 med
beräkningsdatum 180426.
Enligt KPA påverkas pensionskostnaderna av prognosen för inflationen för respektive år i samhället
vid tidpunkten för beräkningen. Låg inflationsprognos ger lägre uppräkning av pensionskostnaderna
och hög inflationsprognos gör att pensionskostnader stiger.
I december 2018 tas en ny beräkning ut för pensionskostnaderna som ligger till grund för bokslutet
2018. I april 2019 kommer Brandkåren Attunda att ta ut en extra beräkning som då kommer att bli
grunden för pensionskostnader i rambudget 2020.
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