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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 2022 
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 ökad 
trygghet, förbättrat skydd, färre olyckor och minskade konsekvenser av dessa. Internt ska 
prestationerna märkas i form av gott ledarskap, god intern samordning och kommunikation. 
Verksamheten ska spegla Brandkåren Attundas Jämställdhets- och likabehandlingsplan och verka för 
att vi når uppsatta mål.  

 

Bild: En brandman som demonstrerar en brandslang vid ett av våra Öppna hus. 
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1.1. Handlingsprogram för 2020–2023 

Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och 
är gemensamt för både förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för 
2020–2023 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 
2020–2023 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. I november 2021 antog direktionen ett reviderat 
handlingsprogram. Ingen förändring i mål har skett, utan revideringen är bara en anpassning till nya 
krav på struktur och beskrivning av verksamhet i handlingsprogrammet. 

Bild: Beskriver hur handlingsprogrammet är konstruerat. 

1.2. Vision och effektmål i handlingsprogram 2020–2023 

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 tre 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”.  

”Brandkåren Attunda är en aktiv och ledande samhällsaktör, med 
förebyggande arbete i samarbete med andra för att ingen ska skadas eller 
omkomma i olyckor, mindre ska förstöras vid olyckor”  
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Handlingsprogrammet har tre effektmål som styr vilka prestationsmål som verksamheten sätter upp i 
syfte att nå dessa effekter i samhället. De är: 

 

 

 

 

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.  

 

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: En överblick över beslutsfattande roller och styrdokument i verksamheten. 

Förbundsdirektionen Handlingsprogram Vision och effektmål

Förbundsdirektör Verksamhetsplan
Prestationsmål och 
utvecklingsuppdrag

Verksamhetschefer Enhetsplaner
Process- och 

verksamhetsmål

Distriktschefer Distriktsplaner
Distrikts- och 
aktivitesmål

Gruppchefer Gruppplaner
Grupp- och 

individmål

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

Brandkåren Attunda ska agera för att minska 
utanförskapet och öka tilliten i samhället. 

Brandkåren Attunda ska öka säkerhet och trygghet för 
medborgarna. 

 

1 

2 

3 
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Verksamhetscheferna inom administration, ekonomi, produktion och teknik ska i respektive 
enhetsplaner 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. 

I grupplanen tillämpar varje gruppchef den övergripande distriktsplanen genom att omsätta 
distriktsmålen till individmål hos medarbetare inom brandgruppen. Gruppchefen ansvarar för 
planeringen och uppföljning av gruppens uppsatta mål med såväl löpande som tertialvis rapportering 
till distriktschefen.  

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 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 2022 är inplanerade vid 
nedanstående tillfällen.  

Datum Direktionsmöte och område som berörs vid mötet 

28/1 Uppstart för förbundsdirektionens arbete under 2022. 

18/3 Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i 
slutet på februari. 

22/4 Beredning rambudget. 

10/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet på maj. Rambudget 2023 fastställs. 

28/10 Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i 
slutet av september. 

25/11 Godkännande av verksamhetsplan samt internbudget 2023, beslut tillsynsplan 
2023. Beslut internkontrollplan 2023 samt redovisning av internkontroll 2022. 
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3. Prestationsmål 2022 

Brandkåren Attunda behöver leverera olika resultat för att nå de beslutade effektmålen. Det uttrycks 
i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Fyra prestationsmål har 
formulerats i ramen för verksamhetsplan 2022. 

1. Informera och utbilda den enskilde, främst riskutsatta grupper, för frekvent olyckshantering.  
2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att den enskilde har ett skäligt brandskydd. 
3. Utreda olyckor i dialog med påverkade aktörer.  
4. Säkerställa den skadeavhjälpande kompetensen. 

 
I kommande avsnitt följer en mer detaljerad information om beslutade prestationsmål, hur de ska 
följas upp och exempel på metoder/aktiviteter som kan leda mot prestationen. Vissa aktiviteter kan 
komma att behöva anpassas utifrån pågående pandemi och dess utveckling. 

3.1. Informera, utbilda och öva den enskilde, främst riskutsatta grupper, för 
frekvent olyckshantering. 

Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hanteras kan flera agera på ett sätt 
som minskar att en olycka kan inträffa. Med frekventa olyckor avses brand, trafikolycka och 
drunkning. 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. 

Exempel 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 utbildnings- och/eller 
informationsinsatserna planeras och genomförs. Insatserna riktas främst mot identifierade 
riskutsatta grupper. Utbildningar och information kan rikta sig mot enskilda individer men även mot 
organisationer som till exempel hemtjänstpersonal.  

Mål och mätning 

• Aktiviteter och aktivitetsmål i produktionsplan ska vara genomförda enligt uppsatta mål.  

• Mål och mätning sker genom redovisning i tertialrapporter och årsredovisning. 

3.2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att den enskilde 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 (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
samt tillståndsgivande myndighet för den senare.   
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Exempel 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. 

• Ta beslut om tillstånd på inkommande ansökningar vad gäller hantering av brandfarlig 
och/eller explosiv vara.  

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

• Genomföra inventering på radhus avseende avskiljning i det byggnadstekniska brandskyddet. 
Påfunna brister eller misstanke om brister leder vidare till tillsyn.  

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

Mål och mätning 

• Aktiviteter och aktivitetsmål i produktionsplan ska vara genomförda enligt uppsatta mål.  

• Mål och mätning sker genom redovisning i tertialrapporter och årsredovisning.  

3.3. Utreda olyckor i dialog med påverkade aktörer 

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. 

Syftet med lärandet är att minska risken för olycka i samhället, och öka samhällets förmåga att 
hantera olyckor.  

Fokus för prestationsmålet är lärande från återkommande olyckshändelser där människor dör eller 
skadas, samt olyckor med risk för eller konstaterad miljöskada. 

Exempel på aktiviteter 

• Genomföra olycksutredningar av allvarligare samt ofta återkommande händelser och 
olyckor. 

• Sprida information samt dela erhållen kunskap och erfarenhet från olycksutredningar utanför 
organisationen. 

• Förmedla andra identifierade risker, till exempel farlig vägsträcka, till samverkansaktörer 
inom kommuner och övriga myndigheter. 
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Mål och mätning 

• Aktiviteter och aktivitetsmål i produktionsplan ska vara genomförda enligt uppsatta mål.  

• Mål och mätning sker genom redovisning i tertialrapporter och årsredovisning.  

 

3.4. Säkerställa de skadeavhjälpande kompetenserna 

Kompetens är summan av kunskap, förmåga och vilja. Grunden är individens egenansvar att 
upprätthålla sin individförmåga. Arbetsgrupperna samövar sig för att uppfylla moment- och 
insatsförmåga. Förbundsövergripande aktiviteter planeras vid behov av samordning och för att göra 
utbildningsverksamheten effektiv. Regionalt sker gemensamma utbildningar och planerade 
samverkansövningar för att skapa insats- och samverkansförmåga. 

Prestationen sker genom följande aktiviteter: 

• Den enskilde medarbetaren löpande tar ansvar för sin kompetensnivå. 

• Gruppgemensamma utbildningsmoment och övningar. 

• Kvartalsvisa förbundsövergripande tematiska utbildning/övningar. 

• Samverkansövningar med andra organisationer och aktörer. 

 

Mätning 

Uppföljning att: 

• Tjänstgörande personal uppfyller formella krav för rollen. 

• Kvartalsvisa tematiska utbildningar/övningar har genomförts i samtliga skift. 

• Aktivt deltagande i fyra samverkansövningar 
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Bild: Besökare som tittar på våra brandbilar. 

 

4. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i 
verksamhetsmässiga inriktningar 

Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogram 2020–2023. I 
handlingsprogrammet beskrivs att Brandkåren Attunda under handlingsprogramsperioden avser:  

• Fördjupa samverkan med medlemskommunerna, andra aktörer och partners för att öka 
måluppfyllelsen och värdet av förbundets verksamhet.  
 

• Utveckla det olycksförebyggande och trygghetsskapande arbetet vad avser metoder framför 
allt information, råd och annat stöd till den enskilde.  

 

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

• Utveckla det olycksuppföljande arbetet avseende analys, lärande och informationsspridning i 
samband med olyckor. 

 

• 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 
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prioriteringar för att realiseras eller särskilt behöver poängteras. För 2022 gäller följande 
utvecklingsuppdrag. 
 

4.1. Underlag för handlingsprogram 2023 

Bakgrund 

Ett nytt handlingsprogram LSO tas fram under år 2023 för att börja gälla från den 1 januari 2024. 

Programmets mål ska ha sin utgångspunkt från aktuella och framtida risker och behov. 

Syfte 

En riskanalys, framtidsstudie eller liknande ska ligga till grund för handlingsprogrammet. För att 

kunna värdera risker och därefter sätta mål baserat på riskerna och värderingen.  

Mål och mätning 

• Fastställa vilken form underlaget ska vara i/vilken benämning den ska ha samt vilka delar den 

ska innehålla. 

• Arbetet ska resultera i underlag för det kommande handlingsprogrammet.  

• Slutresultatet presenteras i en skriftlig rapport.  

 

4.2. Riskbeteende och första omhändertagande - trafik 

Bakgrund 

Trafikverkets ansvar ligger i att öka säkerheten på våra vägar och minska konsekvensen av olyckor 

genom att förbättra infrastruktur och riskutbildningar med mera. Trots deras arbete skadas och dör 

människor i trafikolyckor varje år. Kunskap att veta hur man agerar när olyckan är framme kan vara 

helt avgörande för hur stor konsekvensen blir. Vi ser ett glapp mellan Trafikverkets ansvar att 

förebygga trafikolyckor och räddningstjänstens uppgift att respondera på olyckan där vi med nytt 

arbetssätt skulle kunna minska konsekvensen av en olycka. 

Syfte 

Genom att komplettera Trafikverkets riskutbildning med en olyckshanteringsutbildning vill vi minska 

konsekvenserna av en inträffad trafikolycka.  

Mål och mätning 

Utveckla en aktivitet där vi kompletterar i befintlig utbildning (till exempel riskettan vid 

körkortsutbildning) och till viss del utbildar elever och föräldrar i risker, första omhändertagande och 

sjukvård vid en trafikolycka. 
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• Identifiera samarbetspartners och inleda/upprätta kontakt med dessa.   

• Formulera aktivitet, flöde och när de ska genomföras.  

• Genomföra minst två testperioder och utvärdera. 

• Presentera metod, process och förslag till införandeplan till produktionsplan 2023 

 

4.3. Förebyggande åtgärder bostadsbrand i flerbostadshus 

Bakgrund 

De flesta personskador och dödsfall sker i bostäder. En del i att arbeta med förebyggande åtgärder är 

till exempel att genomföra hembesök och kontroller av flerbostadshus. I Inriktning av nationell 

strategi för stärkt brandskydd genom stöd till den enskilde anges att en prioriterad åtgärd är att följa 

upp fastighetsägarens ansvar över brandskyddet i flerbostadshus.  

Syfte 

Genom att fastställa en process för tillsyn av flerbostadshus vill vi minska sannolikheten för att 
bostadsbrand uppstår samt minska konsekvensen av bostadsbrand. 

Mål och mätning 

• Befintliga och nya aktiviteter kompletterar varandra.  

• Fastställande av hur flödet för en tillsyn på fastighetsägare för flerbostadshus ska se ut. 

Presenteras skriftligt i en processbeskrivning/rapport.  

• Framtagande av kriterier och hur analys ska ske för att se i vilken turordning olika 

fastighetsägare ska göras tillsyn på. Parametrarna presenteras skriftligt.  

• Test av process och utvärdering under 2022.  

• Skriftligt förslag på införandeplan till 2023, klar senast 30 september 2022. 

4.4. Bokningssystem för tillsyn 

Bakgrund 

Att boka in tillsyner kan vara en tidskrävande uppgift då det gäller att hitta rätt personer och komma 

överens med dessa om en tid att genomföra ett platsbesök för en tillsyn enligt LSO och LBE.  

Syfte 

Genom att systematisera hanteringen och flytta ansvaret av bokningen till fastighetsägaren vill vi 

frigöra tid och minska belastningen på medarbetaren. 
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Mål och mätning 

• Efterforska minst två alternativa system. 

• Testa, utvärdera samt lämna beslutsunderlag senast Q2. 

• Skapa en införandeplan till verksamhetsår 2023, klar senast 30 september 2022. 

• Slutresultat presenteras i en skriftlig rapport. 

 

4.5. Bedömning om behov av tillsyn efter räddningsinsats 

Bakgrund 

Nya tillsynsföreskriften, 7§, från MSB anger att det efter samtliga räddningsinsatser ska bedömas om 

det finns behov att genomföra en tillsyn.  

Syfte 

Utveckla ett bedömningsunderlag för att uppfylla kraven i enlighet med den nya tillsynsföreskriften. 

Mål och mätning 

Att på ett systematiskt sätt kunna bedöma hur vida en händelse som lett fram till en brand kräver en 
”annan tillsyn”.  

Arbetet ska leverera: 

• Processbeskrivning 

• Bedömningsmall 

• Rapporteringsmall/system 

4.6.  Trygghetspunkter vid samhällsstörningar 

Bakgrund 

Vid samhällsstörningar som infrastrukturbortfall kan många kommuninnevånare drabbas under lång 

tid. Brandkåren Attundas brandstationer kan bidra med olika basfunktioner för innevånarna. En 

förberedande planering gör att stödet snabbare kan erbjudas. 

Grunden är att Brandkåren Attundas bidrag är en del av medlemskommunens planering och 

hantering för samhällsstörningar. Om medlemskommunen har en annan planering kan Brandkåren 

Attunda självständigt bistå med hjälp, under förutsättning att det inte motverkar kommunens 

hantering. 
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En plan tas fram för varje brandstation i förbundet. Planen beskriver logistik och nyttjande av lokaler, 

hur service till innevånare ska ske och form av samarbete med medlemskommunen. Exempel på 

service som kan erbjudas är; laddning av mobiltelefoner, ringa telefonsamtal, någon att prata med, 

trådlöst nätverk till internet, plats för externa aktörer att möta innevånarna, möjlighet att tvätta sig 

och värma mat.  

Syfte 

Genom att stödja kommuninnevånare med information och basbehov under en samhällsstörning öka 

tryggheten och underlätta vardagshanteringen. 

Mål och mätning 

• Varje brandstation har en framtagen plan för en trygghetspunkt. 

• Teknik har en centralt förrådsställd resurslåda och en förteckning på vad som behöver skaffas 

in vid beslut om aktivering. 

4.7. Utveckla olycksundersökning i händelserapporter 

Bakgrund  

I reviderad lagstiftning för skydd mot olyckor ställs krav på undersökning i händelserapporter. I 
september 2021 fastslogs nya föreskrifter för undersökningsrapportering. I och med de nya 
föreskrifterna kommer händelserapporten få nytt utseende 2022. Vid internkontroll identifieras 
brister i dokumentation av beslut och undersökning av inträffade olyckor. Det finns också behov att 
utbilda olycksundersökarna i kommande förändringar i rapporten. 

Syfte  

Syftet är att utveckla olycksunderökning genom händelserapport för att öka lärande från olyckor och 
uppfylla rättssäkerhet genom dokumentation av myndighetsbeslut. Händelserapporterna är även 
underlag för analyser och statistik. 
 
Utvecklingsuppdrag genomförs i huvudsak genom tre aktiviteter; 

• Ta fram stöd för hur den reviderad händelserapporten ska fyllas i. 

• Utbildning av olycksundersökare att dokumentera lärande i händelserapporten 

• Etablera en organisation för kvalitetssäkring av händelsesrapportering. 

Mål och mätning 

• Framtagen rutin för händelserapportering finns tillgänglig för olycksundersökare 

• Utbildning av olycksundersökare är genomförd i hela organisationen 

• Organisation för kvalitetssäkring är etablerad och känd i förbundet. Löpande kvalitetssäkring 
av händelserapporter sker. 
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5. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i 
organisatoriska inriktningar 

Inom ramen för handlingsprogrammet anges följande organisatoriska inriktningar: 

• Hållbar utveckling - Insatser för att uppnå jämlikhet och jämställdhet genom en tydligare för-
ankring i kompetensbaserade värderingar och system. Fortsatt inriktning mot minskad miljö- 
och klimatpåverkan gällande fastighet och fordon. Fortsatt god ekonomisk hushållning inom 
förbundet.1 
 

• Kompetensförsörjning - Öka organisationens samlade förmåga att arbeta långsiktigt i kompe-
tensförsörjningsfrågor. Både genom förankring hos nuvarande medarbetare men även ex-
ternt där vi bättre behöver förstå hur vi ska locka rätt kompetenser. 
 

• Digitalisering - Digitalisera arbetsprocesser och verksamheten samt öka förbundets effektivi-
tet avseende resultatmässiga, sociologiska och ekonomiska effekter. 
 

2022 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag. 

5.1. Översyn styrdokumentsystem 

Bakgrund 

Inom ramen för Brandkåren Attundas styrsystem finns ett antal olika styrdokument i form av policyn, 

strategier, riktlinjer med mera. Då styrdokumenten genom handlingsprogrammet direkt knyter an till 

den politiska viljan är det viktigt att organisationens styrdokument i så stor utsträckning är 

ändamålsenliga.   

Syfte 

Att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten genom att upprättandet av 

mätbara och uppföljningsbara styrdokument.  

Mål och mätning 

• Samtliga policyn ska vara ändamålsenliga och bidra till att handlingsprogrammet uppfylls. 

• Framtagande av en styrdokumentshierarki  

o Säkerställ att styrdokument understigande nivån ”policydokument” alltid verkar mot 

ett överordnat dokument i enlighet med fastslagen styrdokumentshierarki. 

o Policy, strategier samt plandokument följs upp i strukturerade former.  

 

1 Enligt Agenda 2030-målen 
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5.2. Ny IT-strategi 

Bakgrund 

Brandkåren Attundas befintliga IT-lösning samt IT-tekniska infrastruktur härrör från en 

tid då organisationen och dess användare haft ett annat förhållningsätt till digitala verktyg såväl 

internt som externt. Befintlig lösning bygger är byggd ifrån tanken om en centraliserad IT-

drift och utgår från premissen om att IT-enheten hanterar förbundets samlade IT-behov genom ett 

fåtal centralnoder. 

Syfte 

Att skapa en ny modern teknisk plattform på klientsidan där vi tillgodoser verksamhetens behov av 

en förnyad och välfungerande IT-miljö som är enkel och ändamålsenligt utifrån ett 

användarperspektiv. Vidare ska vi med den förnyade tekniken effektivisera kostnader kring IT vad 

gäller förvaltning och vidareutveckling samt säkerställa en redundans i IT-infrastrukturen på ett 

sådant sätt att tiden för driftstörningar i den dagliga driften minimeras. 

Mål och mätning 

• Avveckla befintlig Citrix-lösning med en ny standardklient där användarna kan arbeta lokalt i 
applikationerna på klienterna. 

• Undersök risker och konsekvenser av att flytta en av de befintliga servrarna i Järfälla till 
Sollentuna  

• Undersök kostnader och konsekvenser av att bygga ut en extern internetuppkoppling till 
Sollentuna brandstation. 

• Inom ramen för det digitala effektiviseringsarbetet ska det framtida resursbehovet inom IT-
avdelningen undersökas och utvärderas.  

 

5.3. Ny brandstation Sigtuna och Upplands Väsby 

Bakgrund Sigtuna 

I verksamhetsplanen för 2019 finns ett beslutat utvecklingsuppdrag att uppföra en ny brandstation i 
Sigtuna kommun. I Sigtuna kommun finns två brandstationer. En brandstation med 
heltidsbemanning är placerad på Kolsta i utkanten av Arlanda flygplats. Stationens placering är inte 
optimal ur ett operativt perspektiv eller i ett perspektiv att Brandkåren Attunda ska ha 
förutsättningar att ge bra service till kommuninnevånarna. En brandstation är placerad i Sigtuna 
stads närhet och bygger på RIB-bemanning med fem minuters anspänningstid. Brandkåren Attunda 
har under en längre tid haft stora problem att bemanna och upprätthålla kompetens för RIB-
organisationen i Sigtuna stad.  

Syfte 
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Syftet med att bygga en ny brandstation mellan Märsta centrala delar och Sigtuna stad är att 
långsiktigt säkra en robust lösning som ger en hög service för kommuninnevånarna samt goda 
förutsättningar för ett snabbt skadeavhjälpande arbete i hela Sigtuna Kommun 

Mål och mätning 

• En ny brandstation ska vara färdigställd och inflyttningsklar 2022-11-30. 

• Januari: Huvudbyggnad uppförd.  

• April: installationsarbeten påbörjade  

• November: Entreprenaden klar 

Bakgrund Upplands Väsby 

Brandkåren Attunda har som inriktning att äga och förvalta sina brandstationer i egen regi. Arbetet 
med att bygga nya stationer har pågått i ca. 12år. Under dessa år har nya brandstationer byggts i 
Järfälla, Sigtuna (RIB-station), Knivsta, Upplands-Bro. En ny brandstation byggs för närvarande i 
Sigtuna kommun. För att slutföra inriktningen med egna brandstationer påbörjas ett projekt under 
2022 med inriktning att bygga en ny brandstation i Upplands Väsby kommun. 

Syfte 

Syftet med att bygga nya brandstationer är att ge möjlighet till en optimal geografisk lokalisering som 
ger förutsättningar för god service till kommuninnevånarna samt förutsättningar för ett snabbt 
skadeavhjälpande arbete i kommunerna. Syfte är också att tillgodose en god arbetsmiljö som 
jämställdhet och likabehandling, bra flöden för omhändertagande av kontaminerat material från 
räddningsinsatser samt en ändamålsenlig inomhusmiljö. 

Mål och mätning 

Under 2022 ska:  

• en tomt vara utsedd.  

•  Plan- och projekteringsarbete ska genomföras 
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5.4. Utveckling av det interna miljöarbetet 

Bakgrund/syfte 

För att få organisationen att arbeta åt samma håll och prioritera lika när det gäller miljöarbetet finns 
ett behov av att arbeta mot ett antal olika miljömål. Dessa miljömål behöver genomsyra hela 
verksamheten och arbetas med på flera nivåer och i olika delar av verksamheten. 

Detta gör vi genom att vi under året ska ta fram långsiktiga miljömål och mätetal för miljöarbetet där 
vi förutom att arbeta med målen också löpande följer upp och redovisar resultatet i vårt miljöarbete.  

 
Mål och mätning 

• Ta fram och implementera en miljöstrategi under 2022. 

• Varje år ta fram en miljöplan med aktiviteter för nästkommande år.  

• Månadsvis rapportera nyckeltal kopplat till miljöarbetet.  

 

 
Bild: Vår maskot Flammy som underhåller besökare vid ett av våra Öppet hus.  

 



  

  19 (25) 

6. Finansiering av verksamhetsåret 2022 

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 10 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga 
skäl föreligger som orsakar ett underskott. 

• Likviditeten får inte understiga 20 000 tkr vid något tillfälle. 
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6.3. Medlemsavgift och dess fördelning 

Förbundets intäkter består till en övervägande del av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer 
intäkter från olika bas- och särskilda uppgifter, för närvarande i huvudsak från tillsyn- och  
tillståndshantering, automatlarmshantering och utbildningstjänster. 

I förbundsordningen § 16 beskrivs medlemskommunernas kostnadsfördelning, vilket även är 
medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder i förbundet, enligt § 20. Kostnadsfördelning i § 
16 beskrivs enligt följande:  

A = 0,8 * P% + H.  
A, medlemskommunens andel. 
P%, medlemskommunens population i förhållande till förbundets population historisk kostnadsbas.  

Populationsdata den 31/12 två år innan aktuell budget används i andelsberäkningen enligt förbunds-
ordningen. Det vill säga för budget, år 2022 används populationsdata från 31 december 2020. 

Den historiska kostnadsbasen H är för  

Järfälla kommun 0,01351 
Knivsta kommun 0,02861 
Sigtuna kommun 0,08110 
Sollentuna kommun 0,00798 
Upplands-Bro kommun 0,02903 
Upplands Väsby kommun 0,03977 

Den beslutade historiska kostnadsbasen, gäller sedan 1 oktober 2010. 

  



  

  21 (25) 

 

 

Kommun 
Andel 
2021 

Andel 
2020 

Andel 
2019 

Andel 
2018 

Järfälla 22,9 22,9 22,8 22,6 

Knivsta 7,9 7,9 7,9 7,8 

Sigtuna 21,2 21,2 21,3 21,4 

Sollentuna 20,6 20,8 20,9 21,1 

Upplands-Bro 10,8 10,8 10,6 10,6 

Upplands Väsby 16,6 16,4 16,5 16,5 

Summa 100 100 100 100 

 

Den totala medlemsavgiften uppräknad med 1,5 % av 2021 års medlemsavgifter, blir för 2022 enligt 
beslutad rambudget, 195 486 tkr och får då 2022 följande fördelning mellan medlems-kommunerna 
enligt nuvarande fördelningsmodell:  

 Population  Medlemsavgift  

Kommun 2020-12-31 
Andel 
2022 2022 

Järfälla 81 274 0,2293 44 828 

Knivsta 19 106 0,0793 15 510 

Sigtuna 49 537 0,2126 41 567 

Sollentuna 73 990 0,2044 39 966 

Upplands-Bro 30 195 0,1092 21 348 

Upplands Väsby 47 184 0,1651 32 266 

Summa 301 286 1 195 486 
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6.4.  Internbudget 2022, tkr 
 

Internbudget 2021 (tkr) Utfall   Budget   Budget   Förändring 

  2020   2021   2022   % 

         

Stab och gemensamt         

intäkter 0  0  0  0,0% 

personalkostnader -16 676  -17 067  -17 718  3,8% 

övriga kostnader -6 777  -6 819  -6 701  -1,7% 

netto -23 453  -23 886  -24 419  2,2% 

         

Produktion         

intäkter 20 831  20 806  22 501  8,1% 

personalkostnader -113 964  -115 970  -116 408  0,4% 

övriga kostnader -26 490  -28 302  -29 369  3,8% 

netto -119 623  -123 466  -123 276  -0,2% 

         

Fastigheter         

intäkter 1 847  2 080  2 134  2,6% 

lokalkostnader -13 413  -8 912  -13 982  56,9% 

övriga kostnader -10 209  -15 337  -11 014  -28,2% 

netto -21 775  -22 169  -22 862  3,1% 

         

Finansiering         

kommunbidrag 191 639  192 597  195 486  1,5% 

utbetalda pensioner -15 193  -16 712  -16 976  1,6% 

förändring pensionsskuld -8 516  -4 334  -6 732  55,3% 

räntenetto -3 058  -1 833  -2 902  58,3% 

netto 164 872  169 718  168 876  -0,5% 

         

         

Summa intäkter 214 317  215 483  220 121  2,2% 
Summa personalkostna-
der -154 349  -154 083  -157 834  2,4% 

Summa övriga kostnader -59 947  -61 203  -63 968  4,5% 

Netto 20  197  -1 681   
Resultatutjämningsreserv     1 681   
Resultat     0   

Ackumulerat eget kapital 51 505  51 702  51 702   
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Internbudget 2022 är lagt i enlighet med rambudget 2022 i fråga om ett negativt resultat med 
utjämning från resultatutjämningsreserven, utan krav på återställning av eget kapital. 

Resultatutjämningsreserven utgörs per 201231 av 14 269 tkr. Innebärande att resultatutjämnings-
reserven planeras minska 221231 med 1 681 tkr till 12 588 tkr enligt budget 2022, om ingen 
ytterligare avsättning till resultatutjämningsreserven sker vid bokslutet 2021.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven beslutades av 
förbundsdirektionen 170915. 

Intäkter 

Medlemsbidraget är uppräknat med 1,5 % i enlighet med rambudget 2022. Automatlarmsintäkter, 

tillsyner och tillstånd samt övriga intäkter har räknats upp med 2 %. 

Personalkostnader 

Lönerna har generellt räknats upp med 2 %, men för brandpersonal 1,4 % i linje med avtalet. 

Pensionskostnaderna har baserats på KPA:s beräkningar per 210809. 

Personalkostnaderna för Staben har ökat något till följd av nyanställning av en IT-strateg under 2021. 

Produktionens personalkostnader har en mindre ökning främst till följd av en något lägre 

avtalsmässig uppräkning av löner 2022 i jämförelse med 2021 (2 % i jämförelse med 1,4 %). 

Eventuell omförhandling av operativa tjänster under 2022 där R-SAP avslutas i samband med 

övergång till ny tjänst. Alternativt att den djupare genomgång av rapporteringsunderlaget till KPA 

som skall genomföras under 2022, skulle medföra att personer som idag i pensionsunderlaget 

felaktigt är registrerade för R-SAP kodas om till att inte vara berättigade till R-SAP.  

Det kommer sannolikt att minska pensionskostnaderna som ligger i internbudget 2022 och bidra 

positivt till resultatet. 

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader blir relativt låga i och med 100 % upplåning via Kommuninvest. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader har beräknats utifrån en uppräkning om 2 %.  

Texten Lokalhyror har korrigerats till Lokalkostnader. En omfördelning inbördes har gjorts mellan 
”Lokalhyror/kostnader och Övriga fastighetskostnader i jämförelse med budget 2021.  
Summorna ligger nu i enlighet med utfallet 2020 (bokföringen) men då med en differens mot budget 
2021. I budget 2021 gjordes en annan fördelning. Framdeles kommer aktuell fördelning i budget 
2022 att användas. I och med att Brandkåren Attunda äger fler och fler av brandstationerna så blir 
begreppet ”lokalhyror” mindre framträdande. Lokalkostnader innefattar samtliga fastighets-
kostnader exklusive avskrivningar som innefattas i Övriga kostnader, fastigheter. 
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6.5.  Investeringar  

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (5) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna Sollentuna och 
Upplands-Bro brandstation.  

Finansieringen genomförs delvis med egna finansiella medel samt genom upptagande av lån på via 
Kommuninvest beroende på Brandkåren Attundas likvida situation.  

Förbundets investeringar för 2022 avseende fastigheter innefattar byggnation av den nya 
brandstationen i Sigtuna kommun. Investeringsbeloppet för den nya brandstationen har korrigerats i 
internbudget 2022 i jämförelse med rambudget 2022 till följd av att upphandlingen av 
brandstationen överprövades. 

På fordonsidan utgörs investeringarna av ett släckfordon, motorsprutor samt personbilar. 
Resterande investeringar utgörs av IT, räddningsmaterial och övriga inventarier. 
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6.6.  Investeringar budget 2022 och prognos för 2022–2025, tkr 

Investeringsbudget 2022 Budget Budget Prognos Prognos Prognos 

med prognos för 2023 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Märsta (Sigtuna kommun) ny brandstation 50 000 65 000 10 000   

Järfälla brandstation underhåll 1 035     350 

Upplands Väsby ny brandstation     5 000 25 000 

Summa fastigheter 51 035 65 000 10 000 5 000 25 350 

       

Höjdfordon       

Släckbilar 5 200 5 500 5 500 5 500  
Data investeringar 400 550 350 290 1 950 

Lastväxlare/tankbil 3 000      

Mindre bilar 900 800 650 900 1 850 

Transportfordon   200    

Räddningsmaterial och övriga inventarier 760 2 280 568 717 1 205 

Kommunikationsutrustning 650 500  800 800 

Andningsskydd 200 200 200 200 200 

       

Summa maskiner o inventarier 11 110 10 030 7 268 8 407 6 005 

Summa totalt 62 145 75 030 17 268 13 407 31 355 
 

 

 


