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Inledning
Förbundsdirektionen har för perioden 2020-2023 antagit en avsiktsförklaring med
tillhörande inriktningsmål. I denna anges att förbundets verksamhet ska ha högt förtroende
och hög tillgänglighet. Verksamheten ska genomsyras av att alla människor är lika i värde
och rättigheter, med rätt till personlig säkerhet. Förbundets verksamhet ska även bidra till
en hållbar utveckling.
Förbundsdirektionen har följande inriktningsmål för ovan nämnda period:
1.

Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst
Förbundets mål för den olycksförebyggande verksamheten och räddningstjänst finns i
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som direktionen beslutat om.
Denna verksamhet som där beskrivs ska kunna fungera i såväl fred, kris som krig.

2.

Stärkt säkerhet för enskilda
Förbundet ska arbeta för att fler människor kan klara sin personliga säkerhet. Fokus ska
vara på säkerhet kring bränder, men även människors förmåga att klara sig själva vid
andra olyckor, kriser och krig ska beaktas. Förutom generella insatser för alla, ska insatser
också riktas och anpassas till särskilda grupper och individer.

3.

En attraktivare arbetsplats med stärkt chefskap
Förbundet ska fortsätta att arbeta för att alla arbetsplatser ska vara fria från kränkningar,
mobbning och trakasserier och har en sund arbetsplatskultur. Medarbetarnas lärande
och utvecklingsmöjligheter ska utvecklas. Chefskapets betydelse för arbetsmiljö och
effektivitet ska särskilt beaktas.

4.

Ett växande förbund med stabil ekonomi
Förbundet ska arbeta för en god ekonomisk hushållning, stor ekonomisk medvetenhet
och helhetssyn på alla resurser. Det årliga ekonomiska resultatet ska vara större eller lika
med noll kronor. Förbundets sammanlagda investeringar över tid bör ej överstiga 15
miljoner kronor per år. Förbundet ska aktivt arbeta för att nya kommuner blir
medlemmar i förbundet.

Dessa inriktningsmål är grund för verksamhetens årliga planering. De särskilda
satsningar som behöver göras under 2022 för att nå dessa mål, anges i denna
verksamhetsplan.
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Målområde: Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst
1. Säkrare boende
Människor ska kunna bo i bostäder med rekommenderat brandskydd 1. Genom
generella informations- och utbildningsinsatser samt besök i villor och radhus
ska människor förmås att själva skapa det rekommenderade brandskyddet.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Andel av befolkningen som nåtts av generella informationsinsatser är minst 40%
Andel av befolkningen som erbjudits personlig information eller utbildning är minst 10%
Ett arbetssätt för att följa upp människor som påverkats av omfattande bostadsbränder
ska ha tagits fram och prövats..

2.

Säkrare boende för vissa grupper och individer
Människor som är riskutsatta för brand ska genom selektiva insatser få riktat
stöd. Detta gäller också människor som bor där vår insatstid överstiger 20
minuter. Kommuner och andra aktörer ska ges särskilt stöd för att kunna göra
individuella brandsäkerhetshöjande insatser mot särskilt riskutsatta för brand.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Antal personer som har nåtts av riktade kommunikationsinsatser är 7500 varav minst
4000 i sin hemmiljö .
Antal personer som getts stöd för att kunna stärka särskilt riskutsattas brandskydd är
minst 150.
Ett arbetssätt för att följa upp särskilt riskutsatta som drabbats av brand har tagits fram
och prövats.

3. Säkrare skola samt säkrare barn och ungdomar
Elever i årskurs F0, åk 4, åk 7 och gymnasiets andra årskurs ska genom generella
utbildningsinsatser få ökad kunskap om brand- och trafiksäkerhet. Vid
inträffande bränder eller andra händelser i skolmiljöer ska uppsökande besök
ske. Genom selektiva insatser ska ungdomar få bättre relation till och kunskap
om oss.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
1

Handbrandsläckare, brandfilt och brandvarnare
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Alla klasser i respektive årskurs som önskat utbildning ska ha erhållit utbildning.
Andel elever som efter utbildning uppger att deras kunskap har ökat ska vara 75%.
Alla skolor som haft bränder ska ha erbjudits besök av oss.
Antal ungdomar som vi möter med riktade kommunikationsinsatser ska vara minst 2000.

4.

Säkerhet vid vatten
Människor som riskerar att omkomma eller skadas i drunkning ska ges ett ökat
skydd genom att säkerheten vid badplatser ökar och beteendepåverkande
aktiviteter sker.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning
Andel av befolkningen som nåtts av generella informationsinsatser är minst 40%
Tillsyn har skett på alla kommunala badplatser.

5. Utvecklad operativ förmåga
Vår förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska stärkas. Detta ska ske
genom fokuserad uppföljning av inträffade händelser och säkrad kompetens
hos berörd personal.
Måluppfyllelse som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning
All utryckande personals förmåga har kvalitetssäkrats vid övningar mot brand i bostad
och trafikolycka
Alla befäls förmåga har kvalitetssäkrats via MSBs system och genom lärande från
övningar.
Minst 10 olycksundersökningar ska genomföras och rapporteras till MSB.

6. Kortare insatstider
Den tid som människor behöver vänta på vår hjälp ska minska. Detta ska ske
genom att utveckla samverkan, rutiner och teknik för alarmering.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning
Tiden från att larm inkommer tills vi är framme på olycksplats ska ha minskat jämfört med
2021.
Tiden från att larm inkommer tills första fordon kvitterar har minskat jämfört med 2021.
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7.

Stärkt förmåga att hantera stora olyckor
Samhället och människor ska skyddas från konsekvenser av stora olyckor. Detta
ska genom att plan- , bygg- och tillsynsprocessen ges särskilt fokus där olyckor
kan få stora konsekvenser. Det sker också genom att utveckla vår förmåga att
leda omfattande räddningsinsatser.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Samtliga berörda medarbetare har utbildats och övats i vår stabsarbetsmodell.
Samtliga ledningsfunktioner har utbildats och övats i förstärkt yttre ledning
Synpunkter har lämnats i alla plan- och byggärenden som omfattar risker för stora olyckor.

Målområde: En attraktivare arbetsplats med stärkt chefskap
8. Ökade utvecklingsmöjligheter för medarbetare
Medarbetares verksamhetsnära kunskap ska användas bättre i verksamheten.
Detta ska ske genom att första linjens chefers handlingsutrymme för att utveckla
medarbetare och verksamheten ses över och tydliggörs
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Alla första linjens chefers handlingsutrymme har definierats och dokumenterats

Målområde: En mer klimatanpassad räddningstjänst
9.

Minskad resursanvändning
Vi ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling genom att minska vår
energiförbrukning, använda mer förnybara resurser och minska våra utsläpp
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Användandet av förnybara bränslen i våra fordon har ökat successivt.
Miljökrav har ställts och uppföljning vid upphandlingar har skett.
En kartläggning av vår verksamhets klimatpåverkan har skett.
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Målområden: Verksamhetens funktionalitet
10. Stärkt förmåga att leda vid svåra påfrestningar
Hela vår verksamhet ska fungera i såväl fred, kris som krig så att människor alltid
kan få hjälp. Detta ska ske genom att vår förmåga att leda förbundets hela
verksamhet i kris och höjd beredskap, i samverkan med andra berörda, ska öka.
Måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:
Vår interna ledningsorganisation för svåra påfrestningar har övats.
En organisation för att kunna leda vår verksamhet vid höjd beredskap har tagits fram och
bemannats.

Uppföljning
Målen följs upp delårsvis och helårsvis, och resultatet av uppföljningen samt
vidtagna åtgärder efter uppföljningen redovisas till direktionen efter varje tertial.
Vissa resultatmål är av sådan art att data för att kunna bedöma måluppfyllelsen inte
kan fångas delårsvis. Vissa mål är till och med möjliga att följa upp endast vart fjärde
år, eftersom de bygger på data från nationella enkäter.
I de fall måluppfyllelsen inte kan följas upp på resultatnivå, sker uppföljningen istället
på prestations- eller aktivitetsnivå, men kompletteras med en kvalitativ diskussion
kring det troliga utfallet. Där så är möjligt ska uppföljningen ske med könsuppdelad
statistik.
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