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Förbundsdirektören har ordet 

Sommarperioden 2018 har inneburit mycket arbete för Storstockholms brandförsvar.  
Sverige har som bekant haft den varmaste och torraste sommaren på 250 år, och landet 
har drabbats av en stor mängd bränder till följd av detta. 
  
Redan i maj fick Storstockholms brandförsvar hantera ett antal skogs- och 
markbränder, vilket är ovanligt för säsongen. Skogs- och markbränderna nådde en 
första topp i början på juni, runt Nationaldagen, då vi inom räddningsregionen 
hanterade ett antal stora skogsbränder i Sala, Västmanland. Ledningskapaciteten hos 
Storstockholms räddningscentral, SSRC sattes på prov, och visade återigen att vi har en 
bra och stabil systemledning, som är en framgångsfaktor för hela regionens trygghet. 
Jämförelser med de stora skogsbränderna i Västmanland år 2014 visar att det är just 
kapaciteten och förmågan att leda långvariga och krävande insatser på systemnivå, som 
är den avgörande skillnaden mellan utkomsten av insatsen 2014 respektive 2018. 
  
I juni bidrog Storstockholms brandförsvar även med personal vid en större skogsbrand 
i Värmland. 
  
Mellan den 13 juli och 9 augusti pågick de stora skogsbränderna i Dalarna, Gävleborg 
och Jämtland. Flera av bränderna krävde mycket stora resurser för att släckas och läget 
var en nationell angelägenhet. Storstockholms brandförsvar bistod ansvariga 
räddningstjänster på plats med såväl stabs- och ledningsresurser som med personal 
och utrustning för att bistå släckningsarbetet. Storstockholms brandförsvar har också 
lämnat stöd till den nationella stab som upprättades av MSB för att koordinera 
nationella och internationella förstärkningsresurser till räddningsinsatserna vid 
skogsbränderna.  
  
Samtidigt med stödet till de stora skogsbränderna arbetade Storstockholms 
räddningscentral med att larma och leda släckning av 20-30 markbränder per dygn 
inom räddningsregionen. Detta utöver den ordinarie larmbelastningen i form av 
bränder i byggnad, trafikolyckor, drunkningstillbud med mera. 
   
Sommarens erfarenheter måste givetvis analyseras i god ordning, och så kommer också 
att ske på nationell nivå. Ur Storstockholms brandförsvars perspektiv och utifrån våra 
egna erfarenheter kan man ändå göra ett antal reflektioner. 
  
Storstockholms brandförsvar behöver inte förändra sitt taktiska uppträdande vid 
skogsbränder, vi släcker det som börjar brinna. Vi har även i grunden den utrustning 
som krävs. 
  
En framgångsfaktor vid stora insatser som bedrivs under längre tid, är att ha en effektiv 
systemledning på plats redan från början. Utredningen En effektivare räddningstjänst 
lyfter också fram detta. Vårt sätt att leda insatser med en gemensam räddningscentral 
för flera ansluta räddningstjänster, bedömer vi kommer att kunna tjäna som förebild 
för andra räddningstjänster i Sverige.  
  
Sett mot framtiden behöver Storstockholms brandförsvar förbereda oss på att, såväl i 
planläggning som i insats, vara en del i den svenska skogsbrandberedskapen för år 
2019 och framåt. Utifrån klimatförändringarna är det en rimlig bedömning att 
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sommaren 2018 inte var den sista stora skogsbrandssommar vi kan vänta oss. Svensk 
hjälp och stöd kommer i framtiden troligtvis också att efterfrågas internationellt. 
  
Men nu summerar vi årets andra tertial, sommaren då Sverige brann. Den ekonomiska 
prognosen för året visar på ett överskott med 10,5 mnkr. 

 

 

  

Svante Borg 

Förbundsdirektör 
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1. Storstockholms brandförsvar 

 

Vi skapar trygghet 

Storstockholms brandförsvar, SSBF är ett kommunalförbund för medlems-

kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets politiska ledning utgörs av en direktion 

med representanter från samtliga medlemskommuner.  

 

Förbundets verksamhet utgår år 2018 från ett huvudkontor med en ledningsstation på 

Johannes brandstation, 15 brandstationer varav två deltidsbrandstationer, nio 

räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Storstockholms 

räddningscentral, SSRC.  

 

SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten i 

regionen för en samhällsservice där administrativa gränser inte tillåts försämra 

kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i regionen. 

 

Handlingsprogram 2016-2019 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO ska ett ”Handlingsprogram” fastställas vart 

fjärde år. Programmets syfte är, förutom att utgöra ett politiskt styrdokument för 

SSBF:s verksamhet, att ge information till enskilda och samhällsaktörer om förbundets 

arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av 

SSBF:s medlemskommuner enligt Lagen om skydd mot olyckor.  

Strukturen i Verksamhetsplanen för 2018 har sin utgångspunkt i Handlingsprogram 

2016-2019 som fastställdes av direktionen 2015-11-24 och gäller från och med 1 januari 

2016. 

 

Centrala mål och kvalitetsmål 

De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogrammet utgör rubriker i 

verksamhetsplanen. För de två centrala målen ”SSBF verkar förebyggande mot olyckor 

och stärker de enskildas förmåga att själva förebygga och agera” och ”SSBF är förberett 

för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte själv kan hantera en olycka” 

finns kvalitetsmål som har ett invånarperspektiv. Exempelvis finns mål kring vår 

snabbhet, kapacitet, noggrannhet och robusthet. 

 

Utvecklingsmål 2016-2019 

Utvecklingsmål finns som anger inriktningen för det utvecklingsarbete som ska ske för 

att bidra till att centrala- och kvalitetsmål uppnås. Dessa grundar sig i de genomförda 

risk- och förmågestudierna. Utvecklingsmålen beskriver en förändring som ska ske i 

SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt fokus. I Handlingsprogrammet för 

2016-2019 anges totalt sju utvecklingsmål för det förebyggande arbetet och 

räddningstjänstverksamheten under perioden. De sju utvecklingsmålen kommer att 

återkomma i de kommande fyra verksamhetsplanerna och ges olika tyngd olika år.  
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2.  SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker 

de enskildas och andra myndigheters förmåga att själv 
förebygga och agera 

 

Vår huvudsakliga uppgift inom det förebyggande 

arbetet är att påverka och stödja enskilda och andra 

samhällsaktörer så att de själva kan förebygga bränder 

och andra olyckor samt ha en egen beredskap för att 

agera när olyckan sker. Grundläggande förutsättningar 

för detta är kunskap och kompetens som svarar upp 

mot de behov, situationer och målgrupper som vi 

möter.  

 

SSBF har även en myndighetsroll där syftet är att 

förebygga olyckor, den innefattar 

- tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till 

byggnader och anläggningar bedriver det 

förebyggande arbete som åligger dem enligt lag 

- tillståndsprövning för hantering och innehav av 

brandfarlig och explosiv vara, 

- att tillse att sotning och brandskyddskontroll sker, och 

- att i samverkan med SMHI och övriga räddningstjänster i länet bedöma brandrisken 

som underlag till beslut om eventuella restriktioner. Länsstyrelsen meddelar 

eldningsförbud i samverkan med räddningscentralerna i Stockholms län.  

- att svara på remisser från kommunala och statliga myndigheter utifrån perspektivet 

skydd mot olyckor 

 

SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och 

uppskattat av enskilda och andra myndigheter 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att målet 

SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda och andra 

myndigheter uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring dessa. 

I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges 

med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 
  

Målen är att SSBF:s förebyggandearbete: 

-är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda 

och andra myndigheter 

-har en positiv effekt på de enskildas och 

myndigheters upplevda och bedömda förmåga 

att förebygga och hantera olyckor 

SSBF ska utveckla  

 förmågan att analysera och lära av 

inträffade händelser  

 sättet på vilket det egna arbetet med att 

förebygga olyckor styrs, inriktas och 

utvärderas 
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Stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga och 

kunskap att förebygga bränder och allvarliga konsekvenser till följd av 

bränder.  

 

Styrkorna vid våra stationer har under 2018 genomfört planerade och riktade 

informations-och utbildningsinsatser i sitt närområde. De genomför även återbesök 

efter brand vilket upplevs som en höjning av den enskildes förmåga. Brandstationerna 

utvecklar samverkan med sin/sina kommuner och stadsdelsförvaltningar i syfte att 

stärka kunskapen om brand och brandskydd. Några konkreta exempel: 

 

 Täby brandstation har haft informationsmöte på ett av kommunens 

flyktingboenden som drabbats av bränder inomhus upprepade gånger. För att 

förklara riskerna och farorna har vi, med hjälp av tre tolkar, pratat med de 

nyanlända och visat filmer på brandförlopp.  
 

 Katarina brandstation har även i år deltagit i ”Bli vän med vatten”, samt haft 

fyra informations tillfällen vid Eriksdalsbadets utomhus del. Vi har också 

genomfört en MIRG, Maritime Incident Response Group-övning och utbildning 

av personalen på finlandsfärjor, för att de i händelse av larm vara förberedda för 

det komplicerade arbetet som fartygsbrand innebär. 

 

 Alla grupper på Vällingby brandstation har under våren genomfört ett 

studiebesök på Drottningholm slott och intilliggande teater. Vi har varit 

delaktiga i ”sommar på torget” – Hässelby gård och närvarat på Sundbyskolans 

dag.  

 

 Under juni inföll den återkommande Politikerveckan i Järva där Kista 

brandstation deltog för att informera och svara på besökarnas frågor. Dessutom 

har brandinstruktörerna genomfört tre trygghetsdagar i Tensta och tre i 

Rinkeby, i samarbete med polis. Brandinstruktörerna är en viktig kugge i det 

arbete som rör kontakten med medborgarna i vårt geografiska område. De 

jobbar dagligen med utbildning och rådgivning mot skolor, intresseföreningar, 

hyresgästföreningar och andra organisationer där våra medborgare finns. 

Brandstyrkan deltar aktivt i polisens och stadsdelarnas trygghetsarbete, bland 

annat genom utsättningsmöten inför helger och lov. Under hela sommaren har 

de träffat lokala ungdomar på Kista Torg, och spelat basket samt informerat om 

vår verksamhet, under projektet ”Bonnier Hoops” där Kista brandstation deltar 

för fjärde året i rad. 
 

 Under perioden har grupperna på Solna brandstation genomfört studiebesök på 

NKS, nya Karolinska sjukhuset. Det kommer att följas upp med övning för 

befälen och sedan insatsövningar med våra enheter under hösten. Vi har 

påbörjat övningsplanering för insats vid Bromma flyg. Enheterna har under 

sommaren ägnat tid åt orientering och objektskännedom. 
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 Alla grupper på Vällingby brandstation har under sommaren orienterat i 

förbifart Stockholm samt deltagit på en av deras interna övningar. Vi har startat 

en utbildning om effektivare räddningsinsatser som ska vara genomförd innan 

årsskiftet. Sommaren har även medfört att vi orienterat på alla distriktets 

badplatser och övat med båt. 

 

Storstockholms räddningscentral ger stöd och vägledning vid larmsamtal 

SSRC, stöttar och vägleder, vid behov, enskilda till att vidta åtgärder för att begränsa 

skadorna vid inträffade olyckor i samband med larm. Enhet ledning har genom dagliga 

rapporter och vid akuta underrättelser gett stöd och vägledning till kommunerna hur 

de förebygger och hanterar olyckor. 

 

Riskavdelningen tillhandahåller kontinuerligt stöd i form av råd och information till 

såväl den enskilde inom det brand – och olycksförebyggande området som till andra 

myndigheter och organisationer. Detta sker normalt via telefon, e-post, platsbesök och 

remissvar. Uppdraget fullgörs också genom att aktivt medverka i olika typer av 

samverkan med, i första hand, andra myndigheter. Avdelningen bistår dessutom 

utbildningsenheten med föreläsare/instruktörer vid externa brandskyddsutbildningar 

 
SSBF svarar på remisser från medlemskommunerna och statliga myndigheter 

SSBF samverkar inom ramen för förvaltningslagens krav i flera olika former. Remisser 

kommer från både kommunala och statliga myndigheter som efterfrågar SSBF:s syn på 

ärenden utifrån perspektivet skydd mot olyckor. På löpande basis är remisser från 

kommunerna (stadsbyggnadskontor, socialförvaltningar, utbildningsförvaltningar) 

samt Polismyndigheten (tillståndsremisser samt förfrågan om sakkunnigutlåtanden) 

mest frekventa.  

 

Vi ger stöd till våra medlemskommuner i samhällsbyggnadsprocessen 

Vi stöder våra medlemskommuner med sakkunskap om brandskydd och insatsmöjlig-

heter i samhällsbyggnadsprocessen på olika sätt främst genom samverkan, rådgivning 

och remissvar. Nedan ges några exempel från årets första åtta månader. 

 

 Träffar med länets alkoholhandläggare om brandskydd i krogmiljöer och processen 

vid remissförfarande. Syftet var bl.a. att förenkla remissförfarandet samt att öka 

graden av samsyn bland länets räddningstjänster kring denna process. Syftet var 

också att öka alkoholhandläggarnas kunskap och insikt om brandförsvarets 

respektive Byggnadsnämndens roller i byggprocessen. 

 

 Möte på exploateringskontoret med olika aktörer såsom polisen, Stockholms 

hamnar om olovlig förtöjning av fartyg i Årstaviken. Syftet var att utreda de olika 

myndigheternas mandat och möjlighet att bidra till att få bort fartygen. 

 

 Riskavdelningen har under perioden i dialog med utrikesdepartementet tagit fram 

information som beskriver hur utländska ambassader och beskickningar kan och bör 

arbeta för att fortlöpande upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd. 
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 I samband med att generellt eldningsförbud började gälla tog medarbetare på 

riskavdelningen kontakt med ett stort antal återförsäljare av engångsgrillar. Urvalet 

koncentrerads till butikskedjor för matvaror, drivmedel och byggvaruhus. De 

kontaktade butikskedjorna ombads att själva sätta upp varningsanslag i sina butiker 

samt även i övrigt göra vad de kunde för en återhållsam försäljning av 

engångsgrillar. Samtliga företag responderade omedelbart och positivt på 

önskemålet. Man kunde någon vecka senare, när läget förvärrats ytterligare, läsa om 

att vissa företag helt slutade att erbjuda engångsgrillar. I det läget hade även andra 

aktörer som t.ex. Brandskyddsföreningen börjat propagera för återhållsam 

försäljning.  

 

 Utbildning har riktats mot stationerna Östermalm och Kungsholmen gällande 

utrymningsproblematiken vid höga gårdshus i innerstaden. Det har även genomförts 

studiebesök och provkörning av Alley cat som hjälpmedel för utrymning och 

livräddning.  

 

Sommarens skogsbränder med åtföljande eldnings- och grillningsförbud medförde en 

avsevärd ökning av         inkommande frågor via telefon. Med hänsyn till att de flesta 

handläggarna var på semester samt att de som var kvar i huvudsak engagerades i 

stabsarbete blev belastningen väldigt hög på de få som kunde bemanna telefon och e-

post för att omedelbart tillhandahålla information. 

Medarbetare från SSBF och regionen har bemannat staber och andra hjälpfunktioner 

såväl på hemmaplan som i Sveg och Östersund. I staberna har vi förstärkt 

ledningsarbetet med bland annat ledning av stabsarbetet, analyser av 

skogsbrandsriskerna, omfallsplanering, resursfrågor och samverkan med andra 

aktörer.  

Bild 2: Flygbild över brandens omfattning vid Storbrättans 

brandområde 

 Bild 1: Analysstaben i Sveg  
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Projektet Lärande från bostadsbränder 

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Så lyder den nollvision 

för brandskyddsområdet som antogs år 2010, ”Nationell strategi för stärkt 

brandskydd”. Ett av delmålen är att minska antalet svårt skadade och omkomna med 

en tredjedel fram till år 2020. I arbetet mot detta mål har analysen visat att det behövs 

mer kunskap. Nuläget kännetecknas av en kunskapsbrist som avseende data och 

analyser till stöd för ett mer riktat och effektivt förebyggandearbete. Exempelvis saknas 

svar på ett antal mycket grundläggande frågor såsom:  

 hos vem brinner det (kön, ålder, hushållstyp) 

 vilka bostadsmiljöer som är utsatta för bränder, och vad kännetecknar dessa 

bränder (boendeformer, detaljer om startförmål, antändningsmekanism m.m.) 

 hur drabbade individer eller andra har agerat före, under och efter branden 

 

Mot bakgrund av ovanstående har initiativ tagits till en fördjupad insamling av data i 

samband med räddningsinsatser mot bostadsbränder. Ett antal räddningstjänster och 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB har tillsammans med 

Brandskyddsföreningen startat projektet Lärande från bostadsbränder. 

 

SSBF deltar i projektet och i vår region deltar även brandkåren Attunda, Södertörns 

brandförsvarsförbund och Uppsala brandförsvar samt i övriga landet ca 15- 20 

räddningstjänster. Insamling av data kommer ske i form av formulär kopplat till 

händelserapporten och genomförs primärt av respektive räddningsledare.  

 

Under första tertialet har samtliga ”superanvändare” på brandstationerna fått 

utbildning av MSB i systemet för insamling och under hösten kommer de i sin tur 

utbilda rapportansvariga på sina respektive arbetsplatser. Preliminärt ska insamlingen 

av data ske under 2019-2020. Förhoppningen är att de insamlade uppgifterna sedan 

kan ligga till grund för lämpliga brandförebyggande aktiviteter på lokal och nationell 

nivå. Under inledningen av hösten kommer utbildningspaket från MSB och då kommer 

rapportinsamlare/räddningsledare erhålla utbildning för insamlingsmetoden. 

 

Medverka till att stärka våra medlemskommuners samt enskildas 

förmåga att förebygga även andra olyckor än bränder som kan leda till 

räddningsinsats.  

 

SSBF är involverade i de flesta stora byggprojekt som pågår i regionen och bevakar 

framkomligheten i stadsmiljön.  
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Vid behov genomför vi olycksutredningar 

vid trafikolyckor. Erfarenheterna av dessa 

återförs till berörda aktörer som kan vidta 

åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

Olycksutredningar 

Sammanlagt har 3 stycken olycksutredningar av varierande omfattning och inriktning 

genomförts under andra tertialet. Samtliga 3 utredningar är kompletterande 

händelserapporter. Utöver de genomförda utredningarna pågår även 3 utredningar av 

större karaktär.  

 

Under andra tertialet har det även pågått ett sommarprojekt. För att kunna utveckla 

och förbättra arbetet med olycksutredning har det funnits ett behov av en 

sammanställning och genomlysning från de utredningar som SSBF genomfört under 

åren 2016 till 2018. Projektet har därför haft ett sådant fokus. Sammaställingen är 

tänkt att användas som underlag för att identifiera fokusområden för utveckling samt 

kunna användas för uppföljning av givna åtgärdsförslag. Underlaget kan även användas 

till stöd för att uppdatera strukturen kring arbetsprocessen för utredning samt 

tillhörande mallar, riktlinjer och stöddokument som idag används. 

 

Under årets första och andra tertial har vi arbetat med följande infrastrukturprojekt.  

- Förbifart Stockholm: Under perioden har det anordnats arbetsmöte med 
Trafikverkets och Brandkåren Attundas representanter om insatsplanering 
under byggtiden. Olika olycksscenarier diskuterades. Insatsplanen under 
byggtiden har remitterats internt i organisationen samt till Södertörns 
brandförsvar. Insatsplanen kan användas som hjälpmedel för framtagande för 
t.ex enklare scenariokort. 

 
- Ombyggnation av Slussen: Förfrågningsunderlag/ brandskyddsbeskrivning 

gällande stomkomplettering och installationer har inkommit under perioden. 
Underlaget har varit mycket omfattande och har handlat om handelsområdet, 
Saltsjöbanan, Stadsgårdsledstunneln samt kulvertsystemet. Detta har granskats 
och synpunkter har lämnats i ärendet. 

 
- Getingmidjan: Upprustning av järnvägen på sträckan Stockholms central till 

Stockholms södra har pågått under sommarperioden. Interna arbetsmöten 
gällande insatsplan under byggtiden har anordnats samt ett scenariospel har 
diskuterats. Insatsinformation till närliggande stationer Kungsholmen, 
Östermalm och Katarina har levererats. 
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- Mälarbanan: Under perioden har diverse ärendehantering skett i projektet 
Mälarbanan. Analysunderlaget för flödesberäkning vid utrymning av station 
Sundbyberg har granskats. 

 

- Möte med Förvaltning utbyggnad tunnelbana, FUT om utbyggnaden av nya 

tunnelbanan sker fortsatt löpande. Byggskedet för första tunneln närmar sig och 

det blir mer fokus på detaljer som exempelvis specifik placering av 

brandförsvarstablåer och insatser under byggskede. Förberedande arbete för 

första arbetstunneln på Akallagrenen är påbörjat. 

 

Självmordsprevention 

SSBF är en aktiv samverkanspart inom 

självmordsprevention mellan 

blåljusorganisationerna och  

Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention, NASP. Vi fortsätter att 

informera och utbilda instruktörer på 

samtliga enheter i 

självmordsprevention.  

 

Vi är en del av stadsdelarnas och 

kommunernas trygghetsarbete 

Kista brandstation har ett tätt samarbete med lokal polis i syfte att stärka vår förmåga 

avseende hot och våld på skadeplats. Både den operativa personalen och 

brandistruktörer deltar aktivt i polisens och stadsdelarnas trygghetsarbete, bland annat 

genom utsättningsmöten inför helger och lov. På dessa möten kan goda krafter, 

nattvandrare, väktare polis samt räddningstjänst delge och få information om läget i 

stadsdelarna. 

 

Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom 

SSBF, till samverkanspartners och till kommunerna.  

 

Vi arbetar dagligen med omvärldsbevakning för att kunna se trender eller tendenser till 

händelser som kan komma att påverka räddningsregionen och samhället i stort. 

Bedöms händelserna kunna ge en störande påverkan eller finns det akut pågående 

händelser rapporteras detta omgående till våra kommuner och samverkansparter.  
  

Antal självmord/försök som SSBF larmats till. 
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SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en 

positiv effekt på de enskildas och myndigheters upplevda och 
bedömda förmåga att förebygga och hantera olyckor 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att målet 

SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en positiv effekt på de 

enskildas och myndigheters upplevda och bedömda förmåga att förebygga och 

hantera olyckor uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året 

anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 

Utföra myndighetsutövning inom Lagen om skydd mot olyckor, LSO 

och Lagen om brandfarlig och explosiv vara, LBE.  

 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarlig och explosiv vara 

löper på enligt plan. Färre tillsynsbesök har genomförts under 2018 jämfört med 

tidigare år, vilket är enligt plan. Fokus i år är att ställa om tillsynsorganisationen för att 

arbeta enligt ny urvalsmodell. 

Vi ger tillstånd enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara 

 

Under året har inkommande 

tillståndsärenden minskat i jämförelse med 

föregående års period. Det har fattats cirka 

30 procent färre tillståndsbeslut i år 

jämfört med motsvarande period förra 

året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementera reviderad tillsynsprocess utifrån genomförd översyn 

 

Myndighetsutövning genom tillsyn ska riktas dit där behovet är som störst.  

Utifrån en översyn genomförd under 2017 som resulterade bland annat i ett behov av 

att förändra vårt urvalssystem för tillsyn, det vill säga var SSBF ska göra tillsyn, 

implementeras en ny tillsynsprocess under 2018. Det nya sättet att arbeta innebär att vi 

årsvis satsar på att göra tillsyn på några utvalda verksamhetstyper, 2018 är det hotell 

och restauranger. Vi kommer årligen även bedöma behovet av särskilda temasatsningar 

för tillsynsverksamheten. För att likrikta vårt tillsynsarbete och för att öka kvaliteten i 

tillsynsarbetet har ett tillsynsstöd för hotell utvecklats.  
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Informationsmaterial om att SSBF gör särskild satsning på tillsyn av hotell och 

restauranger i år har tagits fram och förmedlats till aktörerna via branschföreningarna 

för hotell och restauranger. 

För att öka vår kvalitet av såväl tillsyn som övrig dialog med ansvariga för särskilt 

skyddsvärda och komplicerade objekt som sjukhus, infrastrukturanläggningar, 

kulturbyggnader, arenor, köpcentrum och höga byggnader har kompetensgrupper 

bildats med representanter från olika avdelningar. 

 

Förberedelser inför 2019 års tillsynsarbete har påbörjats för att få till en effektiv start 

av kommande tillsynsår. Utveckling av riskvärderingar för vårdverksamheter och 

förskolor har, efter uppföljning av tidigare utförda riskvärderingar, färdigställts och 

planeras att implementeras i ärendehanteringssystemet Daedalos under året. En metod 

för att mäta effekten av genomförda tillsynsbesök samt för att se om rätt objekt har 

valts ut för tillsyn har prövats för genomförda hotelltillsyner. Utvärdering kommer att 

ske under tredje tertialet. 

 

Arbetet inom kompetensgrupperna har fortlöpt enligt förväntan.  

Infrastrukturgruppen har förberett tillsyn av tunnelbanan med förberedande möten 

såväl internt som externt samt inläsning på underlag. Tillsyn planerad till oktober. 

Kartläggning av infrastrukturobjekt kvarstår. 

 

Höga hus gruppen planerar tillsyn av tre olika höga hus under hösten samt fullfölja 

tillsyn av Kaknästornet. 

 

Kulturgruppen har gjort en omfattande kartläggning av olika typer av kulturhistoriska 

byggnader och grundläggande krav för dessa. Hösten fortsätter med handläggarstöd 

vid tillsyn av kulturhistoriska byggnader. Såväl Länsstyrelsen som 

Riksantikvarieämbetet är involverade i arbetet och mycket intresserade. Även de utgör 

på olika sätt tillsynsmyndigheter mot byggnader av stort kulturhistoriskt värde.  

 

Arenagruppen har kommit fram till att kompetensgrupp troligtvis inte kommer att 

behövas för denna typ av särskilt skyddsvärda objekt. Tillsyn av några arenor kommer 

att utföras under tredje tertialet. 

 

Hittills har drygt 400 tillsynsbesök utförts, varav 270 enligt LSO, drygt 100 enligt LBE 

och 38 kombinerade LSO och LBE. Under T2 har tillsyn av hotell varit ett fokusområde. 

C:a 400 förplanerade tillsynsbesök kvarstår att genomföra 2018, vilket bedöms kunna 

genomföras. 

 

Av de totalt 750 verksamheter där tillsyn planerats att genomföras så har hittills 

närmare 40 stycken konstaterats inte längre vara aktuella för tillsyn 2018. Detta beror 

på att verksamheten lagt ner, är stängd för renovering, upphört med sin hantering av 

brandfarlig vara eller är i en tillståndsprocess för hantering av brandfarlig vara.   
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Tillsynsärenden under maj-augusti som är särskilt intressanta att omnämna  

 

 Kaknästornet 

Ny händelsebaserad tillsyn mot Kaknästornet genomfördes efter att SSBF fick 

kännedom om att en av de två hissarna som försörjer höghusdelen hade tagits 

ur drift p.g.a. bristande underhåll. Tillsynen renderade i ett förbud mot publik 

verksamhet i Kaknästornets högdel. Kaknästornet hölls stängt ett par veckor i 

början av sommaren till dess att hissen åter tagits i drift. 

 

 Snabba boenden, fastigheten Idun 24, Spånga  

Under första tertialet utfärdades ett föreläggande riktat mot fastighetsägaren 

om att förbättra brandavskiljningarna inom verksamheten för att säkerställa 

utrymningen. Föreläggandet överklagades av nyttjanderättshavaren. Beslut från 

Länsstyrelsen kom i juni om att bifalla SSBF:s föreläggande med motiveringen 

att nyttjanderättshavaren inte bedöms ha klaganderätt i ärendet. 

 

 Sjukhusen 

Tillsynerna fortlöper mot de stora sjukhusen. Under andra tertialet har bl.a. 

tillsyn påbörjats av Södersjukhuset där omfattande brister har påträffats. 

Tillsynerna har resulterat i flera förelägganden mot fastighetsägaren Locum om 

att vidta åtgärder. 

 

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och 

trovärdighet i syfte att vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med 

att stödja de enskilda att förebygga och hantera olyckor.  

 
SSBF har hittills under året arbetat med kommunikation till och med externa 
målgrupper, med såväl planerade kommunikationsinsatser som uppkomna behov. Vår 
webbplats www.storstockholm.brand.se som nylanserades i oktober 2017 utgör navet i 
externkommunikationen, med stöd av många andra kanaler, såväl digitala/sociala 
kanaler, och media som fysiska möten. Frågor, fakta och ämnen som har belysts under 
året har bland annat varit årstidsrelaterad olycksförebyggande information, 
uppföljning av insatser som genererat stort publikt intresse, systematiskt 
brandskyddsarbete samt diplomeringar och priser. Vi ser i webbstatistiken att 
innehållet på den nya webbplatsen är uppskattat av användarna. 

 

SSBF deltog i Almedalsveckan 2018, tillsammans med SOS Alarm, Räddningstjänsten 

Gotland och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS. Vi hade en monterplats 

i hamnen under namnet Blåljustältet och genomförde där en gemensam 

seminarieserie. Seminarierna går att ta del av på vår Youtubekanal. Genom vårt 

deltagande i Almedalen tog vi plats som aktörer i diskussion och debatt kring frågor 

som rör trygghet och samhällssäkerhet. Vi har genom arrangerande och deltagande i 

seminarier och möten diskuterat kring utveckling av samhällets beredskap för att 

förebygga, avhjälpa och motverka kriser och olyckor för att möta samhällets krav i 

framtiden, samt utvecklat våra relationer med relevanta aktörer inom området. Vi har 

också etablerat och förstärkt ett gott samarbete mellan oss som deltagande 
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organisationer och skapat intresse och idéer för fortsatt samarbete i många olika 

perspektiv. 

 

SSBF har under perioden även deltagit i andra evenemang, t.ex Euro Pridefestivalen. 

Därutöver har styrkorna också deltagit i ett flertal festivaler och lokala evenemang, bl.a. 

Järvaveckan.  

 

SSBF producerar också en webbserie filmer som ska beskriver vår verksamhet i syfte 

att stärka både varumärke och arbetsgivarvarumärke samt bidra till förebyggande och 

brandsäkerhet. Hittills har ett avsnitt av planerade åtta publicerats. Vi vet att det finns 

ett stort intresse att följa det spännande och ofta dramatiska arbete våra brandmän 

utför Detta vet vi med ledning av hur pass höga tittarsiffror som 

arbetsplatsdokumentärer i den genren får i tv, t.ex. Vägens hjältar, 112 på liv och död 

mfl. Med en egen webbserie kan vi ta tillvara det intresset och visa vad det är vi gör, 

samtidigt som vi också medvetandegör mottagaren/användaren om att tänka och agera 

brandsäkert. Samtidigt visar vi bredden och komplexiteten i hela vårt uppdrag – 

förebygga, leda och larma, göra insatser, utveckla, stödja, styra och administrera. 

Avsikten är att publicera serien genom SSBFs egen youtubekanal på vår webbplats. 

Distribution kan ske genom sociala medier, köpt annonsplats samt eventuellt genom 

samarbeten med mediaföretag. 

 

Utvecklingsmål 
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i 

samhällets lärande från olyckor som skett. Under 2018 fokuserar vi på två av 

utvecklingsmålen från handlingsprogrammet med koppling till det förebyggande 

arbetet. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbete kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar. 

SSBF ska utveckla förmågan att analysera och lära av 

inträffade händelser  

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns ett uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring 

detta. I vilken grad uppdraget i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året 

anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 

 Implementera och etablera system för rapportering och lärande 

 

Utifrån den verksamhetsmodell för erfarenhetsåterföring som togs fram under 2017 

kommer under 2018 uppföljning ske av inrapporterade förbättringsförslag och 

avvikelser i verksamhetsmodellen. Kontroll kommer att göras för att se att modellen 

fungerar som planerat, samt om behov finns genomförs justeringar.  

 

Under början av året infördes en ny utvärderingsdel i händelserapporten i systemet 

Daedalos. Utvärderingar som skrivs in i ärendesystemet Daedalos överförs till 
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avvikelserapporteringssystemet RIA, där information om avvikelser m.m. ska hanteras 

ytterligare av enhetscheferna. Under andra tertialet har utvärdering av arbetssättet, 

hantering och funktionalitet påbörjats. 

 

På respektive station finns utsedda superanvändare tillika rapportgranskare som har i 

uppdrag att regelbundet granska sina händelserapporter och arbeta med 

erfarenhetsutbytet mellan grupperna för att kunna utveckla verksamheten. 

 

SSBF ska utveckla sättet på vilket det egna arbetet med att 

förebygga olyckor styrs, inriktas och utvärderas 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året 

anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 

 Genomföra översyn av processen för sotning och brandskydds-

kontroll  

 

SSBF tar ansvar för sotning och brandskyddskontroll genom avtal med upphandlade 

företag. I uppdragen för brandskyddskontroll ingår det att kontrollera att sotning 

utförs. En genomlysning av vår sotningsprocess har bl.a. visat att åtgärder behöver 

vidtas för att öka insynen i våra entreprenörers sätt att fullgöra sina uppdrag.  

 

En ny handläggare i sotningsfrågor har anställts och efter introduktion påbörjades 

arbetet med översynen. Enligt en preliminär tidplan ska en rapport som beskriver 

”nuläge”, med styrkor och svagheter, ”önskat läge” med motiveringar samt ”en plan för 

omställning”, presenteras i slutet av året. 

 

Under andra tertialet har en dialog dag genomförts på Farsta brandstation med de 

entreprenörer vi har avtal med för utförandet av sotning och brandskyddskontroll. 

 

Riskavdelningen har också träffat säkerhetssamordnare och upphandlare på 

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB för att utbyta information om sotning. 

Bakgrunden till mötet var att SSBF fick information om att SISAB stod i begrepp att 

starta en egen upphandlingsprocess enligt LOU avseende sotning. SISAB hade inte 

kännedom om att SSBF har fått fullmäktiges uppdrag att fullgöra kommunens 

skyldigheter i detta avseende. 

 Utveckla dialogen med medlemskommuner inom området 

krishantering 

 

Samverkan avseende krishantering mellan SSBF och medlemskommunerna som rör 

lag om åtgärder vid extraordinära händelser, LEH ska utvecklas. Under 2018 genomför 
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vi en dialog med medlemskommunerna kring samverkan inom området krishantering. 

Arbetet påbörjas efter sommaren och då specifikt kring höjd beredskap/civilt försvar. 

 

Det finns ett stort fokus inom krishanteringsområdet i våra medlemskommuner på 

höjd beredskap/civilt försvar. I augusti deltog SSBF på möte tillsammans med våra 

medlemskommuners säkerhetschefer och fick ta del av den första inventering 

kommunerna genomfört inom områden som berörs av planering för höjd beredskap.  

Inom räddningstjänst vid höjd beredskap har SSBF genomfört en inventering av vårt 

uppdrag vilket kommer presenteras och diskuteras, inledningsvis i oktober då vi 

tillsammans säkerhetscheferna i medlemskommunerna kommer genomföra en dag 

med fokus på inom höjd beredskap/civilt försvar och krishantering. 

 

Inom flera områden som exempelvis inom drivmedelsförsörjning, 

livsmedelsförsörjning och läkemedelsförsörjning är kommunerna beroende av beslut 

på nationell och framförallt regional nivå. Detta innebär att de i vissa delar avvaktar 

direktiv för att kunna gå vidare inom dessa områden.  

 

 Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som ett av 

underlagen för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet 

 

Riskbilden i vårt samhälle beskriver den risk för olyckor som finns. I begreppet riskbild 

finns förutsättningar så som geografi, demografi, riskkällor, framtida utveckling inom 

regionen, olycksstatistik etc. Under 2018 kommer SSBF vidareutveckla arbetssättet för 

framtagande av de årliga analyserna för samhällets riskbild. Ett område som ska 

fördjupas är användandet av geografiska informationssystem, GIS för inträffade 

händelser och analys av statistik. 
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Uppföljningsmått i VP 2018 

MÅL: SSBF verkar förebyggande mot 

olyckor och stärker de enskildas 

förmåga att själva förebygga och agera 

Mått Målvärde  

Indikator 

2017 

Resultat 

Prognos 

 

Utvärdering efter genomförd 
brandskyddsutbildning 

Deltagarnas nöjdhet med 
brandskyddsutbildningen 

3,7 (av 4) Årsredovisning 

Antal genomförda 
brandskyddsutbildningar  

Antal medlemskommunerna 
Antal övriga kunder 

Enligt 

efterfrågan 

108 stycken under 

januari-augusti 

Företagarnas nöjdhet med 
myndighetsutövningen (Insikt) 

NKI (Öppna jämförelser) 
82 Uppfylls* 

Tillsyn utifrån upprättad tillsynsplan Antal och andel tillsynsbesök som 
föranlett åtgärd 

Volym Årsredovisningen 

Biträda Polisen och andra myndigheter 
vid utredning av olyckor 

Antal och andel utfärdade 
sakkunnigutlåtanden, vittnesmål 

Enligt 

efterfrågan 

Årsredovisning 

Antal genomförda olycksutredningar Antal 
Behovsstyrt 12 st under jan-aug 

Inkomna remisser från andra myndig-
heter inom SSBF:s uppdragsområde 
besvaras normalt inom tre veckor. 

Andel inkomna remisser som 
besvarats inom tre veckor 

90 %  Årsredovisning 

Under verksamhetsåret ska samtliga 
sotningsobjekt brandskyddkontrolleras 
enligt tidsfrist 

Antal genomförda brand-
skyddskontroller 
 

100 % Årsredovisningen 

Under verksamhetsåret ska samtliga 
objekt sotas/rengöras enligt tidsfrist 

Antal genomförda sotningar  
 

100 % 

Beslut om tillstånd av brandfarlig och 
explosiv vara ska fattas i ”normala/ 
okomplicerade” ärenden inom tre 
veckor efter inkommen ansökan med 
komplett underlag.  
 
Vid komplexa ärenden ska beslut 
meddelas inom föreskrivna tre 
månader.  

Andelen ”normala/ okomplicerade” 
ärenden som besvarats inom tre 
veckor 
 

100 %  

 

Årsredovisningen 

Andelen ärenden som överskridit tre 
månader 

0 % 

 

Årsredovisningen 

*2017: Solna 84, Stockholm 85, Täby 83, Österåker 75   



 

2018-09-29 

 201-337/2018 

 

22/47 
 

 

3.  SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när 

de enskilda inte själva kan hantera en olycka 

 

 

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de operativa resurserna och av lednings-

resurser som är fördelade inom SSBF:s geografiska 

område. Räddningsinsatserna ska vara snabba, 

effektiva och säkra för att begränsa skador på 

människor, egendom och miljö.  

 

Förberedelse av räddningsinsats sker genom 

utbildning, övning, fordons- och materielunderhåll 

samt kompetensutveckling. Orienteringar, dvs. 

platsbesök där brandstyrkorna bekantar sig med den 

närmaste omgivningen för att underlätta 

räddningsinsats, och metodutveckling är andra viktiga 

delar inför en kommande räddningsinsats.  

 

För att möta de drabbades och samhällets totala behov 

vid en olycka finns det i de allra flesta fall behov av 

samverkan. Förutom samverkan med andra 

räddningstjänster i regionen sker ett nära samarbete 

med polis och ambulanssjukvården vid många 

olyckor. Samverkan sker i flera fall utifrån upprättade 

avtal där SSBF biträder med kunskap, utrustning och 

personella resurser. Vissa avtal innebär regelbundna 

och frekventa insatser såsom avtalet med Stockholms 

läns landsting kring hjärtstopplarm. Andra avtal innebär få operativa insatser men 

kräver däremot utbildning, övningar, teknisk utrustning m.m. för att ha beredskap 

inför en eventuell insats.  

 

Räddningstjänstverksamhet ska planeras och organiseras så att det går att påbörja 

räddningsinsatserna inom godtagbar tid och genomföra dem på ett effektivt sätt. För 

den som ringer ett 112-samtal är tiden till att hjälp anländer av stor betydelse. Tiden 

från att ett nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på plats kallas för 

responstid. För att bedöma hur snabba vi är följer vi upp responstiden, eftersom den är 

uppföljningsbar och relevant för de enskilda. 

 

Det är av stor vikt för invånarna att räddningsinsatser är effektiva, i synnerhet för dem 

som drabbas av olyckor. Lagen anger effektiva räddningsinsatser som ett nationellt 

mål. Vad som är att betrakta som en effektiv räddningsinsats anges dock inte. Vi ser att 

effektivitet i detta sammanhang är ett mångfacetterat begrepp och har valt att definiera 

den i tre delar; vår kapacitet; vår noggrannhet och vår robusthet.  

 

Målen för SSBF:s räddningstjänst verksamhet 

är att: 

- hjälpen till de enskilda påbörjas så snabbt 

som möjligt vid varje enskild olycka 

-hjälpen till de enskilda vid räddningsinsats har 

god kapacitet, noggrannhet och robusthet 

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla 

 förmågan att leda och genomföra stora och 

komplexa insatser och att samverka med 

andra organisationer 

 samverkan med andra samhällsaktörer, 

såväl nationella som internationella 

 planeringen för räddningstjänst vid höjd 

beredskap 

 förmågan att verka vid terrorhändelser 
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Kapacitet innebär att vi, med egna resurser och förmågor samt i samverkan med andra, 

ska kunna genomföra:  

 flera samtidiga räddningsinsatser mot vanliga olyckor 

 en mycket omfattande räddningsinsats mot stora olyckor. 

Genom att analysera riskerna för olyckor ska SSBF anpassa kapacitetsbehovet på både 

kort och lång sikt. 

 

Noggrannhet innebär att vi efter en avslutad räddningsinsats inte ska behöva 

återvända till samma plats och olycka för ny räddningsinsats. 

 

Robusthet innebär att vi ska ha god förmåga att motstå störningar och upprätthålla 

räddningstjänstverksamheten. 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns ett uppdrag direkt under det centrala målet SSBF 

är förberett att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte själva kan hantera en 

olycka: 

 

Sommarperioden 2018 har inneburit mycket arbete för Storstockholms brandförsvar.  

Sverige har som bekant haft den varmaste och torraste sommaren på 250 år, och landet 

har drabbats av en stor mängd bränder till följd av detta.  

 

Redan i maj fick Storstockholms brandförsvar hantera ett antal skogs- och 

markbränder, vilket är ovanligt för säsongen. I vårmånaden maj brukar det annars vara 

gräsbränder som inträffar, det torra fjolårsgräset brinner, men i och med att maj i år 

vädermässigt blev en sommarmånad så uteblev gräsbränderna i princip helt.  

 

Västmanland II-branden  

Skogs- och markbränderna nådde en första topp i början på juni, runt Nationaldagen, 

då vi inom räddningsregionen hanterade ett antal stora skogsbränder i Sala, 

Västmanland. Storstockholms räddningscentral SSRC ledde insatsen vid 

Västmanlandsbranden med en stor stab bestående av cirka 30 personer. 

Storstockholms brandförsvar stöttade även med personal för yttre ledning på plats i 

Västmanland, samt ett antal släck- och räddningsenheter.  

 

Den första stora branden i Sala, Västmanland, har troligtvis en naturlig orsak, de övriga 

mindre-medelstora bränderna orsakades troligen av mänsklig medveten handling.  

Ledningskapaciteten hos Storstockholms räddningscentral SSRC sattes på prov, och 

visade återigen att vi har en bra och stabil systemledning, som är en framgångsfaktor 

för hela regionens trygghet. Jämförelser med de stora skogsbränderna i Västmanland 

år 2014 visar att det är just kapaciteten och förmågan att leda långvariga och krävande 

insatser på systemnivå, som är den avgörande skillnaden mellan utkomsten av insatsen 

2014 resp 2018.  

 

MSB stöttade också insatsen i Västmanland genom att ta in EU-stöd i form av 

brandbekämpningsplan från Italien. Storstockholms brandförsvar bistod MSB i 



 

2018-09-29 

 201-337/2018 

 

24/47 
 

 

analysarbetet kring bedömningen av behovet av resurserna. Resursen tillfördes dock 

behövde inte planen sättas in i Västmanlandsbranden, utan nyttjades på andra platser i 

Sverige, exempelvis Umeå och Nacka. Vi uppfattar det som ett förtroende från MSB att 

de efterfrågar den typen av analysstöd från Storstockholms brandförsvar, och att de har 

hög tilltro till vår förmåga. 

 

I juni bidrog Storstockholms brandförsvar även med personal vid en större skogsbrand 

i Värmland.  

 

Skogsbränderna blev nationell angelägenhet  

I juli inträffade de stora skogsbränderna i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Flera av 

bränderna krävde mycket stora resurser för att släckas och läget var en nationell 

angelägenhet. Sommarens väder med extremt torrt i markerna försvårade situationen 

och behovet av personal var omfattande, bara i Kårböle arbetade som mest 1400 

personer samtidigt.  

De första bränderna i Dalarna, Gävleborg 

och Jämtland bröt ut den 13-14 juli till följd 

av ett åskoväder. Räddningsinsatsen vid den 

sista av bränderna i Gävleborg avslutades 

den 9 augusti. Storstockholms brandförsvar 

bistod ansvariga räddningstjänster på plats 

med såväl stabs- och ledningsresurser som 

med personal och utrustning för att bistå 

släckningsarbetet. Totalt har ett 40-tal 

medarbetare från räddningsregionen varit 

insatta taktiskt och operativt, på plats i 

Ljusdal och Östersund. 

   

Storstockholms brandförsvar har också 

lämnat stöd till den nationella stab som 

upprättades av MSB för att koordinera 

nationella och internationella 

förstärkningsresurser till 

räddningsinsatserna vid skogsbränderna. 

SSBF fick uppdraget att personalförsörja den 

nationella staben med fyra personer över tid 

till lägesbildsfunktionen och 

samordningsfunktionen. Totalt deltog åtta 

medarbetare i arbetet med att lämna stöd till MSB från Storstockholms brandförsvar, 

dessa kompletterades med tio personer från andra räddningstjänster i Sverige.  

 

Hög belastning även i egen region  

Samtidigt med stödet till de stora skogsbränderna arbetade Storstockholms 

räddningscentral med att larma och leda släckning av 20-30 markbränder per dygn 

Skogsbrandsrisk, spridning 17 juli 
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inom räddningsregionen. Detta utöver den ordinarie larmbelastningen i form av 

bränder i byggnad, trafikolyckor, drunkningstillbud mm. 

 
Statistiken visar brand i skog 
eller mark inom 
Storstockholms 
brandförsvars 
medlemskommuner, 
jämförelse mellan år 2017 
och 2018. Därutöver noteras 
att även drunkningstillbud, 
trafikolyckor och brand i 
byggnad varit fler än normalt 
under sommaren, även 
denna ökning kan härledas 
till det varma klimatet.  

 

 Larma rätt resurs till rätt händelse och leda samt utföra 

räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor och andra operativa 

avtalsuppdrag 

 

Utbildningsprojekt gällande effektivare släckinsatser 

Ett projekt gällande effektivare släckinsatser inriktat på insatser mot brand i byggnad 

pågår. Projektet går ut på att bättre utnyttja de verktyg och metoder vi har idag och stor 

vikt läggs vid att så tidigt som möjligt få rätt släckmedel på branden för att minska de 

skadliga halterna och exponeringstiden av toxiska brandgaser som brandmän och 

eventuellt nödställda utsätts för vid invändigt släcknings- och räddningsarbete. 

 

Under vintern och våren har utbildning med instruktörer genomförts, både internt och 

externt, på MSB:s skola i Revinge, Lunds tekniska högskola, LTH och 

räddningstjänsterna i Göteborg och Borås. Detta för att få in influenser och lära oss hur 

andra jobbar. Även en extern föreläsare anlitades och genomförde en utbildning i 

presentationsteknik. 

 

Nu under hösten genomförs insatsövnigar på räddningsskolan i Rosersberg. 

Övningarna genomförs som insatsövningar med två stationer och ett yttre befäl i 

ledningsnivå 2. Fyra instruktörer/utvärderare deltar och återkopplar till yttre befäl i 

ledningsnivå 2 och brandmästare i ledningsnivå 1. Vi har också bjudit in yttre befäl från 

närliggande organisationer som är anslutna till SSRC som kommer att delta under 

hösten.  

 

Övningarna genomförs som insatsövnigar där vi på förmiddagen riggar ett scenario och 

de övande löser insatsen som ett vanligt larm. Därefter får deltagarna återkoppling och 

resonemang kring insatsen förs. Efter lunch genomförs en likande övning då deltagarna 

ska dra nytta av de erfarenheter de fått under förmiddagen. I skrivandes stund har tre 
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av totalt 28 övningsdagar genomförts. Den feedback vi fått hittills tyder på att det är 

uppskattat och uppfattas som behövligt. 

 

Statistik för perioden januari-augusti 

Uppgifterna i statistiken avser samtliga händelser som SSBF larmats till, såväl till våra 

medlemskommuner som närliggande kommuner. Alla larm/händelser dokumenteras 

och skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 2 procent av 

händelserapporterna för perioden var vid statistikuttag inte helt klara. 

Antal larm under perioden januari-augusti 2018 

 

Under perioden januari till och med augusti 

så har vi varit på 7986 räddningsinsatser och 

andra uppdrag. 6 % av dessa har varit till en 

kommun utanför SSBF:s geografiska 

område. 

 

 

 

 

 

Brand 

 

Under januari till och med augusti har SSBF blivit utlarmade till 2094 bränder. Av 

dessa är 34 % i brand i byggnad och 66 % brand ej i byggnad. Det har skett en 

minskning av antalet brand Ej i byggnad sedan 2017. Det beror till stor del på en 

minskning av bränder i fordon/fartyg (-92 st). Antalet bränder i skog och mark för 

2018 (609 st) är på samma nivå som för 2017 (605 st). Dock är det en stor skillnad 

vilken månad som de inträffade i. För 2018 så är bränderna koncentrerade till maj, juni 

och juli.  
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Av de 722 bränderna i byggnad så har 255 släckförsök före räddningstjänstens ankomst 

genomförts och vid 193 (76%) av dessa tillfällen lyckades dessa släckförsök. Den 

vanligaste släckmetoden är med handbrandsläckare eller med vatten från hink eller 

motsvarande. Av samtliga bränder så var 30 % anlagda. För brand i byggnad är 10 % 

anlagda och för brand Ej i byggnad 29 %. 

 

Två personer har omkommit vid brand i 

byggnad och dessa har inträffat i bostad. 

Det är det lägsta resultatet på länge 

under samma period. 

 

Bostadsbränder står för 66 % av bränder 

i byggnad och 23 % av samtliga bränder. 

 

 

 

 

Enbart vid 26 % av bränderna i bostad fanns det en fungerande brandvarnare.  

10 personer har blivit utrymda med hjälp av höjdfordon vid brand i byggnad vid tre 

olika bränder och 1 person har vid ett tillfälle blivit utrymd med hjälp av 

räddningstjänstens utskjutsstege. 

 

 

Antalet bränder eller brandtillbud i skolor är fortsatt på en alltför hög nivå men inte 

lika hög som år 2016. Antalet bränder på förskolor är lägre än för både 2015, 2016  och 

2017. Det har inte heller inträffat några bränder på fritidsgårdar detta år. 

Den högra bilden redovisar även antalet bränder som skett ej i byggnad men i närheten 

av skolan/förskolan/fritidsgården. Den vanligaste startplatsen är i köket eller på 

toaletten. Samtliga bränder som inträffat under januari till och med augusti har 

begränsats till antändningsobjektet eller startutrymmet. 
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SSBF planerar och genomför sin räddningsinsats så att 

hjälpen till enskilda påbörjas så snabbt som möjligt vid varje 
enskild olycka 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att 

kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbetet kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året 

anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 
 

 Planera och genomföra insatser så att responstiden blir så kort som 

möjlig med bibehållen kvalitet.  

 

Inom SSBF pågår ständigt ett aktivt arbete med larm- och ledningshanteringsprocessen 

för att den totala responstiden ska bli så kort som möjligt med bibehållen kvalitet. Vi 

följer upp larmhanteringstiderna totalt, för varje samverkanspart individuellt och även 

på individnivå. Vi har ett kontinuerligt samarbete med SOS Alarm gällande medlyss-

ningar, teknik- och larmhanteringsprocess. På våra brandstationer finns ett system 

med en digital röst som talar om när det har gått 90, 60 respektive 30 sekunder sedan 

utlarmning. För att snabbt nå fram till skadeplats övar och orienterar våra utrycknings-

styrkor regelbundet i bl.a.bostadsområden, skolor, köpcentrum och komplexa 

byggnader. Utryckningsvägar värderas kontinuerligt, vid exempelvis byggnationer och 

evenemang där framkomligheten begränsas.  

 

SSRC har följt upp larmhanteringstiden varje månad och för första tertialet överstiger 

den det uppsatta målet på 60 och för andra tertialet understiger den det uppsatta målet 

på 60 sekunder. En analys kommer att genomföras för att komma fram till vad 

anledningen är till varierande tider över året. 

 

Slutföra implementering av framtagen insatsplaneringsprocess 

Under 2017 togs en insatsplaneringsprocess fram inom SSBF. Med hjälp av denna 

förtydligas ansvar och uppföljning av insatsplaneringen samt att insatsunderlag 

utformas på ett likartat sätt och därför enklare kan nyttjas av alla inom förbundet. 

Syftet är att förbättra SSBF:s insatsplanering och således kunna genomföra snabbare 

och effektivare räddningsinsatser. Under första tertialet har fokus varit på utveckling av 

den tekniska plattformen och utbildning av den operativa personalen i det nya 

insatsplaneringsverktyget. Tester av systemet och processen har påbörjats under andra 

tertialet och kommer därefter att utvärderas.  

 

Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartners 

utifrån samarbetsavtal som reglerar larm och ledning.  
SSRC larmar och leder förutom SSBF ytterligare sex räddningstjänster; Brandkåren 
Attunda, Räddningstjänsten Gotland, räddningstjänsten Enköping-Håbo, Norrtälje 
räddningstjänst, Räddningstjänsten Sala-Heby och Uppsala brandförsvar. 
Kvalitetsutveckling genomförs tillsammans med samverkanspartners utifrån de 
samarbetsavtal som reglerar larm och ledning. SSBF deltog på ett möte i forumet 
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Verkställande forum ledningscentraler. Mötet hölls hos Trafikverket och under mötet 
beslutades hur vi driver olika forum vidare under hösten när projektet är avslutat. Ett 
kvalitetsmöte med SOS har genomförts där diskuterades gemensamma frågor samt 
avvikelser.  

 
Uppföljningsmått i VP 2018 

SSBF planerar och genomför 
sin räddningsinsats så att 
hjälpen till enskilda påbörjas 
så snabbt som möjligt vid varje 
enskild olycka. 

Mått Indikator/ 
Målvärde i VP 
2018 

Resultat  
T2 

Kommentar  

Medianen av responstiden ska 
minska. 
 

Medianen av responstiden 
ska minska. Källa: Öppna 
jämförelser 

..ska minska jmf 
med föregående 
år.(ÖJ) 

 
Redovisas i årsredovisningen 

Responstiden vid olyckor* ska 
understiga 13 minuter i 90 % 
av fallen. 

Andel olyckor där 
responstiden understiger 
13 minuter  

90 %  75% 
 

Responstiden består av 
larmbehandlingstid, anspänningstid och 
körtid. Den stora anledningen till att 
målet inte uppfylls är långa 
larmbehandlingstider. 
Genomsnittet för larmbehandlingstid är 4 
min och 3 sek. 
Genomsnittet för anspänningstid är 101 
sek. 
Genomsnittet för körtid är 6 min och 6 
sek. 
Vid en analys om vilka händelser som 
har en responstid om 13 minuter eller 
mer så står hjärtstoppslarm för 20 %, 
Brand i skog och mark för 27 % och 
trafikolyckor för 9 %. 

-Responstiden vid olyckor ska 
dock inte överstiga- 20 minuter 
på platser med fast 
vägförbindelse 

Andel olyckor där 
responstiden understiger 
20 vid fast vägförbindelse 

100 % 92 % 

-Responstiden vid olyckor ska 
dock inte överstiga- 60 minuter 
på öar utan fast 
vägförbindelse. 

Andel olyckor där 
responstiden understiger 
60 minuter på öar utan 
fast vägförbindelse  

100 % 89 % 28 händelser har inträffat på öar i 
skärgården utan fast vägförbindelse. Tre 
av dessa hade en responstid över 60 
min. 

* De uppdrag som inkluderas vid uppföljningen av responstiden är bränder, naturolyckor, trafikolyckor, 

nödställd person, vattenskada, utsläpp farligt ämne/begränsat läckage av drivmedel/olja, 

drunkning/tillbud, fastklämd person, hiss – risk för personskada, hjärtstoppslarm, läckage från 

vattenledning, nödställd djur, självmord/försök, stormskada, trafikolycka, annan olycka/tillbud. 

 

 

SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god 

kapacitet, noggrannhet och robusthet 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att 

kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbete kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året 

anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 

Vidareutveckla våra beredskapsresurser  

Under andra tertialet har utvecklingsuppdraget med formering av våra 

beredskapsresurser resulterat i att vi nu har en inriktning för upphandling av nytt 

höjdfordon och nya släckbilar.  
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Följande projekt har vi slutfört under andra tertialet: 

- beslutsunderlag för förändring av bemanning på Ljusterö 

- beslutsunderlag för upphandling av Rakelterminaler  

 

Följande projekt har vi påbörjat under andra tertialet: 

- ett Vinova projekt för rörliga 3D bilder från drönare 

- ett Beviis projekt för utveckling av datautbyte med t.ex. drönare eller 

ledningsfordon. 

- kategorisering av undermarksanläggningar i syfte att kunna skapa 

metodkort. 

 

Arbetet med att implementera en ny operativ stabsfunktion pågår, men sommarens 

höga operativa belastning har påverkat tidsplaneringen. Dock har sommarens höga 

belastning och stora insatser bidragit till erfarenheter och möjlighet att testa metoder 

och system. 

 

 Fortsätta utveckla den regionala samverkan 

SSBF deltar i ett flertal arbets- och samarbetsforum, bland annat Samverkan 

Stockholmsregionens olika forum, länsgemensamma utbildningsgrupper och BUS-

gruppen, Beredningsgrupp Utryckande Samverkan. I BUS-gruppen ingår Brandkåren 

Attunda, Södertörns Brandförsvars-förbund, Norrtälje räddningstjänst, Uppsala 

Brandförsvar och Storstockholms brandförsvar. Räddningstjänsterna Sala/Heby och 

Enköping/Håbo deltar inte men följer arbetet som görs i gruppen. Den gemensamma 

befälsutbildningen tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, för 

ledningsnivå 2-5, dvs. yttre befäl, vakthavande brandingenjör, operativ chef och 

räddningschef i beredskap i SSRC-regionen, är permanentad och periodiserad. Vidare 

har förmågan att kunna stödja varandra på ledningsnivå 5 stärkts, detta främst 

tillsammans med Södertörn men också genom ett nordiskt nätverk. 

 

Utveckla och intensifiera utbildning och övning 

Ett samarbete mellan avdelningarna analys och inriktning, räddningsavdelningen, 

ledning och samverkan samt stöd styrning och administration för att etablera en ny 

mera effektiv webbaserad plattform för övning, utbildning såväl som 

utbildningsadministration och uppföljning pågår och är i slutfasen av analysskedet.  

 

Uppdraget med att starta ett projekt avseende förmågedokument för brandmästare i 

ledningsnivå 1 har nedprioriterats till förmån för andra uppdrag. 

Planering pågår för en stor samverkansövning på Bromma flygplats i november. Ett 

nytt övnings-, mötes- och utbildningskoncept har startats för att effektivisera behovet 

av enhetsinformation och arbetsplatsträffar. 

 

 Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskilda tillfällen 

och händelser samt för att kunna bemanna samverkansforum vid behov. 

Vid särskilda tillfällen och händelser finns ett behov att förstärka den personella 

kapaciteten. Genom ett aktivt arbete med omvärldsbevakning, beredskapsplanering 
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och samverkan kan vi tidigt identifiera ett antal sådana situationer och planera för 

detta. Dock inträffar ibland akuta händelser som inte går att förutse och vi har ändå 

samma krav på kapacitet och robusthet som organisation. Detta är något vi måste 

förhålla oss till genom att fortsätta att utveckla inkallningssystem, nåbarhet av 

nyckelfunktioner och förmågan att mycket snabbt kunna resurssätta funktioner vid 

akuta händelser. 

 
Belastningen på räddningscentralen, RC har varit hög under maj-augusti på grund av 
det varma och torra vädret. Även extremväder som blixtar och stora mängder regn på 
vissa platser har skapat extremt hög belastning vid vissa tillfällen. Under slutet av maj 
och början av juni var trycket extremt hårt på RC med många mark och skogsbränder. 
En större brand i Västmanland krävde stora personella resurser från SSRC under cirka 
en vecka. Under flera dagar hade vi ledningsoperatörer som var på plats i staben i Sala 
samt extra personal i RC för att klara den höga belastningen.  

 

Det nya ledningsfordonet dagtid ”dagbilen” har varit i drift från och med den 9:e april. 

Enheten har visat sig fylla de förväntningar som ställdes i fråga om extra ledningsresurs 

i regionen men framförallt som stabsresurs i SSRC i samband med de omfattande 

skogsbränderna i Jämtland och Dalarna. Dagbilen har varit på 21 st. larm under 

perioden 2018-04-09 – 2018-08-20. Enheten var inte i drift under veckorna 28-31. En 

preliminär första utvärdering pekar på att enheten med sina drygt 40 st. uppdrag väl 

har mötte de förväntningar som ställdes innan införandet. 
 

Under försommaren genomfördes en enkätundersökning bland de yttre befälen och 

ledningsoperatörerna för att undersöka hur väl de nya ledningsfordonen och hur det 

yttre ledningsarbetet fungerar. Generellt var synpunkterna positiva till 

ledningsfordonen även om synpunkter kring deras storlek fanns i vissa svar. En 

majoritet av de yttre befälen var mycket nöjda med att ha ledningsoperatörer som 

chaufförer och de allra flesta var mycket nöjda med deras prestationer. 

Undersökningen och analysen kommer att ligga till grund för upphandling av nya 

ledningsfordon under 2018/19. 

 

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och 

trovärdighet i syfte att vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med 

räddningsinsats.  

SSBF:s arbete i samband med räddningsinsatser genererar kontinuerligt medialt 

intresse, även vid mindre insatser. SSBF har beredskap för och hanterar mediafrågor 

dygnet runt, såväl kopplat till pågående räddningsinsatser som frågor relaterat till 

SSBF som organisation.  

 

Lokalt arbetar styrkorna på stationerna med att kommunicera SSBFs värdegrund i 

kontakt med medborgare eller externa aktörer. Som ett led i detta har flera grupper 

under början av året gått igenom ”vanligaste frågorna” som ställs till SSBF, för att på 

ett professionellt sett kunna bemöta dessa. 
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Uppföljningsmått i VP 2018 

Kvalitetsmål: SSBF:s hjälp till de enskilda 
vid räddningsinsatser har god kapacitet, 
noggrannhet och robusthet 

Mått Målvärde i 
VP 2018 

Resultat och 
prognos för 
måluppfyllelse för 
helåret i färg 

Kapacitet: SSBF ska kunna genomföra fler 
samtidiga insatser mot frekvent förekom-
mande olyckor 

Antal insatser som inte kunnat 
genomföras pga fler samtidiga 
insatser 

 
0 

 

SSBF ska kunna genomföra en mycket 
omfattande räddningsinsats mot stora 
olyckor 

   

Noggrannhet: SSBF ska inte, efter avslutad 
räddningsinsats, behöva återvända till 
samma plats och olycka för ny 
räddningsinsats 

Antal fall SSBF behövt återvända till 
samma plats och olycka för ny 
räddningsinsats ska minska 

 
0 

Våra enheter har 
återvänt 15 gånger 
till samma insats. 12 
ggr gäller det brand i 
skog och terräng, 3 
ggr till brand i 
byggnad.* 

Robusthet: SSBF ska ha god förmåga att 
motstå störningar och upprätthålla sin 
räddningsverksamhet. 

Antal fall SSBF inte kunnat 
upprätthålla sin räddningstjänst-
verksamhet till följd av störningar 

 
0 

 

*En anledning vi ser till den kraftiga ökningen i antalet fall där SSBF behövt återvända 

till samma plats och olycka för räddningsinsats kan vara den extrema torka som varit 

under perioden. Antalet larm till bränder i skog eller mark har ökat med 21% jämfört 

med samma period föregående år. Den extrema torkan gör att branden kryper längre 

ner i marken och gör branden väldigt svår att släcka. Uppföljning och analys på de 

berörda bränderna i skog och mark samt brand i byggnad pågår vilket ska ge en 

tydligare bild om orsaken. 

Utvecklingsmål 
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i 

samhällets lärande från olyckor som skett. Under 2018 fokuserar vi på två 

utvecklingsmål från handlingsprogrammet med koppling till räddningsinsatsarbetet. 

Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbete kring dessa. I vilken grad 

uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar. 

 

SSBF ska utveckla planeringen för räddningstjänst vid höjd 

beredskap 

 

 Genomför översyn av planerna för Räddningstjänst under höjd 

beredskap, RUHB. 

Ett förändrat politiskt klimat i Sveriges närhet ger behov av att planera för SSBF:s 

verksamhet vid höjd beredskap. En sådan planering ska också finnas enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. Under första tertialet har SSBF identifierat ett antal 

områden som kräver planläggning, men det är endast en del av dessa vi har ensam 

rådighet över, mycket av planläggningen ska samordnas på regional nivå och 

förmodligen också på en kommande högre regional nivå. Under andra tertialet har 

några av de tidigare planerna från mitten av 90-talet återfunnits, men de är dessvärre 
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inte direkt överförbara till dagens situation. De kan dock tjäna som vägledning i det 

fortsatta planeringsarbetet. 

 

 Påbörja förberedelserna inför återuppbyggnad av civilt försvar i 

samverkan med medlemskommunerna  

I dialog med våra medlemskommuner har förberedelser påbörjas inför en 

återuppbyggnad av det civila försvaret. Vad som ska vara SSBF: s ansvar, utöver RUHB, 

när det gäller det civila försvaret måste överenskommas med respektive 

medlemskommun, därefter kan en mer detaljerad planeringsverksamhet genomföras. 

Under tertial 2 har SSBF genomfört informationsmöte med medlemskommunerna där 

vi klargjorde vilka områden som planeringen ska avse och vilket stöd vi kan ge. 

 

Vi måste också beakta det arbetet som sker i länsstyrelsernas och Militärregion Mitt:s 

regi där det kommer att initieras ett antal arbetsgrupper, men hur SSBF skall ingå i 

dessa är i dagsläget oklart.  

 

SSBF ska utveckla sin förmåga att verka vid terrorhändelser 

 

I verksamhetsplanen för 2017 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås och vår förebyggandeförmåga stärks. Nedan följer en kort 

redogörelse för pågående arbete kring dessa. I vilken grad uppdragen i 

verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar och en bock i de 

fall uppdraget är klart. 

 

Implementera det taktiska konceptet för operativ samverkan vid 

terror, OPSAM T, i verksamheten 

Aktiviteter som utvecklar och stärker vår förmåga att hantera pågående dödligt våld 

och terrorhändelser har tagits fram inom det taktiska konceptet för operativ samverkan 

vid terror, OPSAM T, dessa kommer att implementeras under 2018 och bli en naturlig 

del av vår utbildnings- och övningsverksamhet. Arbete med att linjelägga och 

periodisera fortsatta övningar och utbildningar har påbörjats och en långsiktig plan har 

tagits fram. 

 

För hösten planeras ett antal extra övningsdagar i syfte att säkerställa att all operativ 

personal genomfört en praktisk insatsövning med temat PDV, pågående dödligt våld. 

Regionens brandförsvar kommer också att med temat PDV genomföra en övning med 

Polisen och sjukvården.  

 

4. SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens 
och god arbetsmiljö som har engagerade medarbetare 

 

I verksamhetsplan och budget 2018 finns sex uppdrag som syftar till att det centrala 

målet, att SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö 
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som har engagerade medarbetare, uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för det 

pågående arbete kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas 

genomföras under året anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 

Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och 

utveckla befintliga medarbetare i linje med förbundets mål och uppdrag.  

 

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga  

En översyn av rekryteringsprocesser har påbörjats avseende brandmän och 

arbetsledare. Översynen pågår under 2018.  

 

Under andra tertialet har ett flertal rekryteringar genomförts eller påbörjats. SSBF:s 

rekryteringsgrupp har på uppdrag av Ledning och Samverkan genomfört rekryteringar 

till ledningsoperatörer. Övriga rekryteringar som genomförts är enhetschefer till tre av 

våra brandstationer, enhetschef till SSRC, analytiker och utvecklingsledare till 

avdelningen Analys och Inriktning samt systemförvaltare IT. Rekryteringsarbete har 

också påbörjats till tjänster som vakthavande brandingenjör och operativ chef. I syfte 

att ytterligare stärka kompetensen i SSBF:s rekryteringsgrupp har utbildning inom 

området arbetats fram och planerats in under hösten. 

 

Lokalt kollektivavtal har tecknats i syfte att ge medarbetarna en möjlighet att växla 

semesterdagstillägget till extra lediga dagar.  

 

Ett arbete med att säkerställa statistikunderlag från löneleverantören pågår. Det 

kvarstår dock vissa systembegränsningar. Ett säkrare och mer lättillgängligt 

statistikunderlag kommer att stödja chefers arbete med uppföljning av t.ex. semester 

och övertid.  

 

För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s attraktivitet och utveckling 

tillämpas Attraktiv arbetsgivarindex, AVI. AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets index för såväl operativ (skiftgående) som icke-

operativ personal (dagtid) har ökat sedan föregående år. Ökningen beror framför allt på 

att långtidssjukfrånvaron har minskat och att män och kvinnor har lika 

karriärmöjligheter. Uppgifterna i AVI 2018 baseras på uppgifter från 2017. 

 

Avseende brandinspektörer så har vi i tidigare sökningarna haft få sökande såväl 

externt som internt. Ett arbete startades upp på riskavdelningen för att identifiera 

möjliga åtgärder för att öka attraktiviteten för potentiella medarbetare. Det har fortgått 

parallellt med det kompetensförsörjningsprojekt på övergripande nivå som genomförs 

av HR och kommunikation.  

 

Vi har noterat att våra brandinspektörer i likhet med våra brand- och civilingenjörer är 

attraktiva på den privata arbetsmarknaden. Två brandinspektörer och en 

brandingenjör har lämnat SSBF för tjänster inom privat sektor. Ett arbete tillsammans 

med räddningsavdelningen har startats för att möjliggöra för deras medarbetare att 
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prova på tjänst som brandinspektörer under en viss tid. Kompetensförsörjning är en 

fortsatt utmaning för riskavdelningen. 

 

Fortlöpande stärka chefer och medarbetares engagemang och 

förutsättningar för att göra det bästa för att uppnå förbundets mål och 

uppdrag.  

Uppföljning av de handlingsplaner som utformats vid den årliga uppföljningen av 

systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM har påbörjats. Verksamheternas arbete med 

resultatet av 2017 års medarbetarenkät följs upp under hösten. 

 

 Fokusera på hälsoförebyggande insatser samt en god och säker 

arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

 

Hälsoförebyggande insatser 

Det hälsoförebyggande arbetet är en viktig fråga. Under andra tertialet har vi bland 

annat: 

 Genomfört och utvärderat upphandling av tränings- och rehabiliterings 

utrustning. 

 Arbetsmiljöverket utreder en revidering av föreskriften Hälsokontroller i 

arbetslivet. SSBF har bidragit till arbetet genom en faktabeskrivning kring hur 

vi arbetar enligt standardrutiner. Underlag med aktuella belastningsvikter vid 

standardrutin/brand i byggnad för rökdykare och rökdykarledare har framtagits 

tillsammans med Farsta brandstation. 

 Haft förmånen att med 39 brandmän delta i Karolinska institutets 

forskningsprojekt gällande artros i knäled. Träningsprogram i syfte att förbättra 

knässtatus har ingått och uppföljning kommer att ske efter ett år. 

 

Sjukfrånvaro januari-augusti 

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. 

Hittills i år har antalet 

långtidssjukskrivna varit färre än 

tidigare. Den största positiva 

utvecklingen har skett i den yngsta 

åldersgruppen, de under 30 år. 
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Arbetsskador anmälda januari – augusti 2018  

Fallolycka Belastningsskada Slag av 
föremål 

Färdolycka Bullerskada Sjukdom 

2 1 (1) 6 (4) 1 1 3  

Siffrorna inom parentes anger antal med sjukskrivning 

 

Under perioden januari-augusti har fjorton arbetsskador rapporterats, vilket är tre 

färre än motsvarande period föregående år. Fem av skadorna ledde till kortare 

sjukfrånvaro. 
 

Se över vår följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl 

anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal 

Det arbete som påbörjats med att partsgemensamt utveckla löneprocessen har fortsatt 

och kommer även fortsätta under hösten. En del i detta arbete är att de 

kollektivavtalsbärande parterna ska få ytterligare inblick i arbetsgivarens 

värderingsverktyg BAS. Under hösten erbjuds parterna en halvdags utbildning i 

värderingsverktygen. 

 

I syfte att underlätta tidsplaneringen för verksamhetens bästa och den enskilde 

medarbetaren har ett tillfälligt lokalt kollektivavtal för sommaren 2018 gällande avsteg 

från arbetstidslagen, ATL och allmänna bestämmelser, AB förhandlats med de 

kollektivavtalsbärande parterna. Lokala kollektivavtal för utbyte av rast mot 

måltidsuppehåll för timanställda brandmän har också förhandlats under perioden. 

 

Löneöversynen för 2018 är genomförd och de nya lönerna har betalats ut under andra 

tertialet. Utfallet blev 2,0% vilket är i nivå med märket.  

 

En lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda löner 2017 har 

genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv har utvecklingen av lönestrukturen förändrats 

till det bättre. Några osakliga löneskillnader utifrån jämställdhetsperspektiv, kvinnor 

jämfört med män, kan i dagsläget inte hittas. Arbetet med lönekartläggning för 2018 

har påbörjats. 

Även en översyn med att se över riktlinjerna för uttag av föräldraledigheten har 

påbörjats. 

 

  Utveckla SSBF:s arbetsgivarvarumärke 

Arbetet med att utveckla SSBF:s varumärke som arbetsgivare som påbörjades under 

2017, har fortsatt under 2018. Ett förslag till arbetsgivarlöfte har tagits fram, och en 

plan för att utveckla såväl relaterade processer i organisationen som kommunikationen 

som stödjer detta har utarbetats.   

 

  Initiera dialog och samverkan med MSB i syfte att säkra 

kompetensförsörjningen  

SSBF arbetar aktivt för att attrahera medarbetare med rätt kompetens för såväl dagens 

som morgondagens utmaningar. Planering pågår för att under hösten se över lämpliga 
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åtgärder som aktivt bidrar till att öka rekryteringsunderlaget och därmed också öka 

andelen kvinnor i SSBF. 

 

Uppföljningsmått i VP 2018  
4. SSBF är en attraktiv arbetsgivare 
med rätt kompetens och god arbetsmiljö 
som har engagerade medarbetare 

Mått Indikator/Mål
värde i VP 
2017 
 
Operativ/ 
icke operativ 

 
Resultat  

Kommer 
målet i VP 
att uppnås 
under året? 
Rött -Nej 
Gult-Delvis 
Grönt-Ja 

Vid rött eller gult i 
prognos rutan: 
kommentera 
orsaken/avvikelsen 

SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som attraherar nya medarbetare och 
utvecklar redan anställda medarbetare. 

Arbetsgivarindex 
(AVI) 
 
 

120 resp 
130 
 
 

Årsredovis
ning 

  

 Hållbart medar-
betarindex/ 
Medarbetarenkät 

Nästa enkät 
 2019 
 

Årsredovis
ning 

  

Sammansättningen av SSBF:s 
medarbetare ska spegla samhällets 
sammansättning utifrån 
kompetensbehovet. 

Jämställdhetsinde
x (JÄMIX) hos icke 
operativ personal 

115 resp 
130 
 
 

Årsredovis
ning 

  

Den fysiska och psykiska hälsan hos 
SSBF:s medarbetare ska öka. Riskerna 
för arbetsskador ska beaktas och 
förebyggas. 

Sjukfrånvaro- och 
arbetsskade-
statistik.  

Lägre eller 
lika med 
2017 

T2 och 
Årsredovis
ning 

 Se diagram ovan. 

 Hälsoindex 
 

105 resp 
120 

Årsredovis
ning 

  

 

5. SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en 
mer hållbar utveckling 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det 

centrala målet att SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar 

utveckling. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbeten kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar 

och en bock i det fall uppdraget är klart. 

 

 Stärka förmågan att ta miljöhänsyn i verksamheten 

På den gamla brandstationen i Åkersberga har det förekommit övning med brandskum 

av den äldre typens skumsort och vi vet med säkerhet att marken är förorenad. PFAS 

befaras ha spritt sig utanför Åkersberga gamla brandstations tomt sedan tiden då 

brandskum med PFAS-ämnen inte användes med försiktighet. SSBF har därför 

upphandlat en entreprenör för att undersöka spridning av PFAS runt Åkersberga gamla 

brandstations tomt och arbetet påbörjas under hösten. Åkersberga kommun har 

uttryckt en önskan om att vi ska undersöka spridningsläget utanför tomtgränsen då vi 

inte längre är ägare till fastigheten men ansvariga för om det återfinns förorening 

utanför i enlighet med miljöbalken. 

 

Ett utbildningsprojekt gällande effektivare släckinsatser pågår och kommer att fortsätta 

under hösten, där en del av utbildningen syftar till att minimera miljöpåverkan. 
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 Definiera hållbar utveckling för SSBF:s del 

Arbetet med att definiera hållbar utveckling pågår. Under 2018 ska SSBF utarbeta 

fokusområden inom hållbarhet. Arbetet startade med en väsentlighetsanalys där 

intressentgrupper delades in i tre grupper, ledningsgrupp, interna och externa. Med 

ledningsgruppen och den interna gruppen hölls workshops där grupperna skulle 

prioritera olika hållbarhetsområden. Den externa gruppen utgjordes av intressenter 

från 17 olika verksamheter inom kommuner, myndigheter och organisationer, som 

påverkas av eller har påverkan på SSBF. Med dessa hölls intervjuer och diskussioner 

om SSBF:s hållbarhetsfokus utöver vårt lagstadgade kärnuppdrag. Därefter 

analyserades dialoger, intervjuer och prioriteringsövning. Arbetet fortsätter och 

ledningsgruppen kommer sätta ramverket för hållbarhetsdefinitionen baserad på de 

fokusområden för hållbarhet inom SSBF som framkommit under projektet.  

 

 Utveckla vårt systematiska miljöarbete. 

SSBF deltog i en av världens 

största miljöräddningsövningar 

Balex Delta 2018 utanför 

Blekinge- och Skånekusten 

under tiden 27-29 augusti. Syftet 

med övningen som genomförs 

en gång om året och samlar 

Östersjöländerna, är att stärka 

den gemensamma förmågan att 

hantera stora oljespill i den 

maritima miljön. Ett av de 

inledande momenten i övningen 

var att hantera ett 

kemikalieutsläpp ombord på ett fartyg lastat med containers.  

 

Uppföljning 
Mål: SSBF minskar negativ 
miljöpåverkan och bidrar till en 
mer hållbar utveckling 

Indikator/ Målvärde i VP 
2018 

Resultat och 
prognos för 
måluppfyllelse för 
helåret i färg 

Kommentar till avvikelse: 

Extern revision av minskad 
miljöbelastning i enlighet med 
kraven i Svensk Miljöbas 

Godkänd enligt revision 
och erhåller miljödiplom 

Godkända enligt 
miljörevision 

 

 

6. SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad 

aktör i samhället 

 

Under 2016 påbörjades ett omfattande arbete med målet att vara en e-myndighet 2019. 

SSBF planerar att utveckla organisationens ärende-, dokument- och arkivhantering till 

en effektivare elektronisk informationshantering. Internt i organisationen kommer 

förändringsarbetet att innebära bland annat en digitalisering av ärendeprocesser och 
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en digital arkivhantering. Vårt mål är att bli en e-myndighet som kännetecknas av 

öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet.  

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det 

centrala målet att SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i 

samhället. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar. 

 

   Säkerställa den digitala verksamhetsutvecklingen  

Utredning Daedalos  

Ledningsgruppen har beslutat att en utredning av Daedalos under ledning av IT ska ske 

i syfte att ta fram ett alternativ ur ett kostnads-/nyttoperspektiv som ledningsgruppen 

kan fatta beslut om. Utredningen om Daedalos framtid pågår och beslut väntas inom 

kort. 

 

De nya dataskyddsreglerna  

Arbetet med GDPR General Data Protection Regulation, de nya dataskyddsreglerna 

inom EU, fortsätter. Vi säkerställer bl.a. åtkomst till våra system och verksamhetsdata 

med personuppgiftbiträdesavtal gällande samtliga leverantörer.  

 

Den digitala agendan 

Den digitala agendan är i stort sett klar för presentation och förankring i 

organisationen. Den förväntas bli den digitala inriktning framåt som SSBF kan känna 

sig bekväm med i syfte att vara en seriös myndighet och aktör i samhället. 

 

Processkartläggning 
Processkartläggningen är en av grunderna för den digitala utvecklingen av förbundets 
verksamhet. Kartläggning av SSBF:s processer är inne i ett slutskede. Därefter kommer 
analysarbetet att påbörjas. Vilka processer har behov av IT-stöd, vilka processer är 
prioriterade. 
 

Insatsplaneringsprojektet 

Arbete pågår med att utveckla beslut- och ledningsstödet i form av vidareutveckling av 

kartstödet Helios insats. Detta inbegriper även möjlighet att visualisera kartlager med 

brandposter, gasnät, fastigheter och byggnader med kulturhistoriskt värde, 

vattenskyddsområden, grundvattnets sårbarhet, jordarter mm. Detta kan vara viktig 

information för val av rätt metod vid t.ex. släckinsats. Arbetet har även omfattat 

digitalisering av alla framkörningskort samt vidareutveckling av applikationens 

användargränssnitt och övrig informationsförsörjning. Testperioden av 

insatsplaneringsprojektet pågår och är inne i en slutfas. Praktiska tester av hårdvara 

och Helios insats likaså. Nu inleds parallellt kravspecifikationsarbetet och upphandling 

av hårdvara under hösten. 
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 Utveckla systemet av kanaler, aktörer och budskap i syfte att 

säkerställa effektiv kommunikation  

Arbete med att utveckla relationerna mellan aktörer, kanaler och budskap så att de 

samverkar effektivt sker kontinuerligt. SSBF:s webbplats vidareutvecklas löpande med 

stöd av SSBF:s upphandlade webbpartner.  

 

Ett stort projekt pågår i syfte att utveckla ett nytt intranät, ett verksamhetsutvecklings-

projekt som i förlängningen kommer att påverka hur vi arbetar inom SSBF och där 

intranätet kommer vara ett nav för i stort sett alla processer inom organisationen. Hela 

SSBF är representerade och delaktiga i utvecklingen av det kommande intranätet. 

 Stärka chefer och medarbetares kommunikativa förmåga så att 

dialogen vid såväl interna som externa relationer bygger på respekt, fakta 

och professionalitet. 

 

Att utveckla en organisations kommunikativa förmåga är en kontinuerlig 

utvecklingsprocess där man strävar efter ständiga förbättringar. Kontinuerligt under 

året genomförs det också mediautbildningar och intervjuträning med olika 

talespersoner som efterfrågas i media. 

 

Uppföljningsmått i VP 2018  

Indikatorer i VP 2018 redovisas i årsredovisning.  

 

7. SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god 
ekonomisk hushållning 

 

I verksamhetsplanen för 2018 finns sju uppdrag som syftar till att bidra till att det 

centrala målet att SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk 

hushållning. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar 

och den prognostiserade måluppfyllelsen återges i en trafikljussymbol.  

 

Samlokalisera inre och yttre ledning på Johannes samt förbereda en 

anpassning av huvudkontorets lokaler utifrån ett organisatoriskt 

helhetsperspektiv.  

En programhandling som beskriver SSBF:s behov av lokaler och funktioner kopplat till 

flytten av SSRC från Täby till Johannes har tagits fram. Under slutberedningen av 

ärendet uppkom det oklarheter kring hur samordningen ska ske mellan SSBF och 

Stockholms stad som äger fastigheten Johannes. Detta är nu utrett och processen 

fortsätter. Ambitionen är att flytten kommer att ske år 2020. 

 

 Säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende 

informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. 

Det pågår ett intensivt arbete både kopplat till de nya dataskyddsreglerna inom EU 

GDPR och IT-säkerhet.  En intern GDPR-grupp arbetar med hjälp av en inhyrd jurist.  
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Arbete med att ta fram en informationshanteringsplan pågår och säkerhetsklassning av 

information sker tidigast i slutet av 2018. 

 

Arbetet pågår och ett första utkast avseende vad som är skyddsvärt inom Ledning och 

Samverkans verksamhet presenteras i slutet av september. En inventering av nuläget 

pågår med hjälp av extern konsult. 

 

 Skapa förutsättningar för samt stödja arbetet med ett systematiskt 

säkerhetsarbete på lokal nivå. 

Arbetet att genomföra risk och sårbarhetsanalyser pågår enligt plan 

 

 Påbörja arbetet med handlingsprogram 2020-2023 

Förbundsdirektören har beslutat att arbetet med handlingsprogram 2020-2023 ska 

invänta utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst”, för att därefter göra 

en bedömning om hur utredningen kan komma att påverka vårt handlingsprogram.  

 

Under den tid som utredningen analyseras kommer ett förberedande arbete att utföras 

med en uppdatering av riskbilden och en intern dialog om vilka krav som framtiden 

kan komma att ställa på räddningstjänsten.  

 

 Ta fram en långsiktig fastighetsförsörjningsplan 

Arbetet med att ta fram en fastighetsförsörjningsplan pågår. Det innebär ett 

strukturerat arbete med att identifiera kortsiktiga och långsiktiga kostnader avseende 

drift, förebyggande underhåll/renovering, verksamhetsanpassningar och 

helrenoveringar. Planen kopplas till budget och utgör underlag för framtida 

investeringar. 

 

 Utveckla SSBF:s långsiktiga ekonomi- och verksamhetsplanering  

Förbundet har påbörjat arbetet med att utveckla den interna styrningen genom att göra 

en genomlysning av olika kostnadsbärares påverkan på den långsiktiga ekonomiska 

planen och verksamhetsmålen. Arbetet kommer att pågå under hela verksamhetsåret 

och ligga till grund för hur vi kan utveckla vår verksamhet också på längre sikt. Ett 

arbete med att se över behovet av investeringar i fordon och material pågår. 

 

7.1 Ekonomi 

7.1.1 Det ekonomiska utfallet ska vara i balans med budget. 

Storstockholms brandförsvar har som mål att redovisa en budget i balans med 

självfinansiering av investeringar vilket förväntas uppnås under året.  

I verksamhetsplan och budget 2018 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en 

förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. SSBF prognostiserar i år ett överskott 

mot budget vilket stärker det egna kapitalet och gör SSBF bättre rustad för framtida 

oförutsedda händelser/kostnader. 
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Budget för 2018 utgår från beslutade medlemsavgifter om 414 kr per invånare och 17 

000 kr per kvadratkilometer fast mark, totalt 580,3 mnkr. Övriga intäkter som 

automatlarm, tillsynsbesök och tillstånd m.m. budgeterades till 82,1 mnkr. Totala 

medel till förfogande budgeterades till 662,4 mnkr. 

7.1.2 Analys av lagd prognos  

Driftredovisning 

Utfallet för tertial 2 2018  uppgår till ett nettoöverskott mot budget med 19,3 mnkr 

vilket kan jämföras med 10,6 mnkr föregående år. 

För helåret prognostiseras ett överskott om 10,5 mnkr vilket är drygt 2,3 mnkr högre än 

vad som budgeterats (8,2 mnkr). Vi har haft ökande intäkter till följd av den varma och 

fuktiga sommaren som genererat en markant ökning av antalet utlösta automatlarm 

(5,4 mnkr), också den beräknade statligt finansierade ersättningen till följd av 

sommarens bränder påverkar resultatet i positiv riktning (6,2 mnkr).  

 

Resultaträkning tertial 2 samt prognos för helår 2018 

 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Utfall 2018 
jan-aug 

Utfall 2017 
jan-aug 

Prognos 
2018 

Budget 2018 
Avvikelse 

budget-
prognos 

Medlemsavgifter 386,8 381,2 580,3 580,3 0,0 

Automatlarm inkl. 
abonnemang 

36,7 29,4 49,5 44,0 5,5 

Övriga intäkter 24,0 27,4 37,7 38,1 -0,4 

Finansiella intäkter 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 447,5 438,2 667,4 662,4 5,0 

Lönekostnader inkl Pf 308,8 311,8 468,1 465,5 -2,6 

Hyreskostnader 26,1 24,7 37,4 36,4 -1,0 

Övriga kostnader 71,1 71,9 119,3 119,5 0,2 

Avskrivningar 11,4 10,7 17,1 17,6 0,5 

Finansiella kostnader 10,8 8,5 15,0 15,2 0,2 

Summa kostnader 428,2 427,6 656,9 654,2 -2,7 

  19,3 10,6 10,5 8,2 2,3 

 

Medlemsavgifter 

Budget för 2018 utgår från beslutade medlemsavgifter om totalt 580,3 mnkr, vilket är 

8,4 mnkr mer än föregående år. De högre invånarantalen i medlemskommunerna ger 

SSBF högre intäkt trots att medlemsavgiften om 414 kr per invånare och 17 000 kr per 

kvadratkilometer fast mark är oförändrad från föregående år. 

 

Intäkter för automatlarm 

Intäkter för automatlarm inkluderar även abonnemangsavgift prognosticeras till 5,5 

mnkr mer än vad som budgeterats. Viss osäkerhet finns dock i prognosen beroende på 

att vi inte kan styra larmfrekvensen men vi har under sommaren märkt av en markant 

ökning av antalet felutlösta larm till följd av värmen och den höga luftfuktigheten. 
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Övriga intäkter 

Övriga intäkter prognosticeras i nivå med budgeterat.  

 

Finansiella intäkter 

Rådande ränteläge får som effekt att våra finansiella intäkter är obefintliga. För att 

undvika minusränta på vårt stora kapital har vi största delarna av våra tillgångar på 

skattekontot. 

 

Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pensioner) 

Lönekostnader prognostiserades i T1 till 470,4 mnkr vilket var 4,9 mnkr högre än 

budgeterat och har sin grund i att vid årsskiftet 2007-2008 gick brandmännen i 

Stockholms stad in i Storstockholms brandförsvar. Stockholms stad hade då sin 

pensionsadministration hos SPP. Under hösten 2013 övergick SPPs offentliga affär till 

KPA Pension via en beståndsöverlåtelse, vilket fick till följd att anställningstiden för 

dessa brandmän sattes från år 2009. Under senhösten 2017 uppmärksammades detta 

och de första indikationerna tydde på en markant premiehöjning av den 

förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP). Efter genomförd utredning och aktualisering 

har läget förbättrats avsevärt och premiehöjningen för året blev endast av marginell 

karaktär och inte som befarat. 

 

Under sommarens skogsbränder bistod förbundet de ansvariga räddningstjänsterna på 

plats med såväl stabs- och ledningsresurser som med personal och utrustning för att 

bistå släckningsarbetet, vi lämnade också stöd till den nationella stab som MSB 

upprättade vilket gör att vi nu har rätt till statlig ersättning. Ersättningen beräknas 

uppgå till drygt 5,2 mnkr och är medtagen i prognosen.  

 

Hyreskostnader 

Hyreskostnader budgeterades till 36,4 mnkr, och prognosticeras 37,3 mnkr. De ökade 

kostnaderna förklaras med omförhandlat hyresavtal för Vallentuna brandstation samt 

ytterligare förhyrning av kontorsplatser på Johannesanläggningen. Uppskattningen 

bygger också på att vi får tillbaka en del av inbetald självkostandshyra då 

underhållsåtgärder inte blivit utförda.  

 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader förväntas falla ut i nivå med budget (119,5 mnkr), uppkomna behov i 

form av inköp av slang är inplanerat vilket motsvarar ca 2 mnkr. Eventuella behov som 

uppkommer kan medföra av vi ökar våra kostnader innevarande år, detta tack vara det 

överskott som genererats till följd av intäktsökningen från automatlarmen. 

 

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader prognostiseras till 15,0 mnkr vilket är 0,2 mnkr lägre än budget 

och ett resultat av rådande ränteläge. SSBF betalar inlåningsränta på det kapital som 

finns på bankkontot varför merparten av kapital återfinns på skattekontot där ingen 

ränta betalas. 
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7.1.3 Balansräkning med kommentarer 

 
Nedan redovisas balansräkningen per den 31 augusti 2018 och per den 31 december 
2017. 
 

Balansräkning 
(mnkr) 

2018-08-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 39,3 40,2 

Maskiner och inventarier 145,8 148,6 

Summa anläggningstillgångar 185,1 188,8 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 103,9 13,6 

Förråd m.m 2,1 2,1 

Övriga kortfristiga fordringar 18,2 15,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,6 20,6 

Kortfristiga placeringar 465,1 342,0 

Likvida medel 84,5 306,1 

Summa omsättningstillgångar 691,4 699,9 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 876,5 888,7 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Årets resultat 19,3 10,5 

Övrigt eget kapital 149,7 139,2 

Summa eget kapital 169,0 149,7 

Avsättningar     

Pensionsskuld 491,0 487,4 

Summa avsättningar 491,0 487,4 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 8,8 33,9 

Semesterlöne- och övertidsskuld 48,0 51,1 

Övriga kortfristiga skulder 8,2 11,2 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 151,5 155,4 

Summa kortfristiga skulder 216,5 251,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 876,5 888,7 
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Anläggningstillgångar 

Anskaffning av träningsutrustning, datorer. Upphandlingar för anskaffningarna är 

genomförda och leverans beräknas i sista kvartalet. 

 
Kundfordringar 

Kundfordringarna är väsentligt högre än föregående år beroende på att 

medlemsavgifterna fakturerades sent. 
 
Övriga kortfristiga fordringar 

Skillnaden mot föregående års utgång är marginell. 
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Minskningen av förutbetalda kostnader består till stor det av att vid årsskiftet finns 

hyresfakturor periodiserade i sin helhet samt fakturor avseende försäkring för helåret. 

Upplupna ränteintäkter finns inte i år på grund av det låga ränteläget. 
 
Likvida medel 

Likvida medel har minskat sedan föregående års räkenskaps utgång beroende på 

medelsplacering på skattekonto. 
 
Pensionsskuld 

Pensionsskulden har ökat med ca 3,6 mnkr sedan årsskiftet och uppgår nu till  

491,0 mnkr. Ansvarsförbindelse avseende pensionsskuld uppgår till 52,6 mnkr vilket är 

0,4 mnkr lägre än årsskiftet. 
 
Leverantörsskulder 

Leverantörsskulderna har minskat sedan årsskiftet då fakturor inkom i december för 

årsabonnemang samt första kvartalets hyror. 
 
Semester- och övertidsskuld 

Semesterskulden är lägre mot årsskiftet då det efter semesterperioden är flera som har 

tagit ut förskottssemester. Övertidsskulden är 2,7 mnkr högre jämfört med årsskiftet. 

 
Övriga kortfristiga skulder 

Per augusti är momsskulden endast för en månad till skillnad mot två månader vid 

årsskiftet. 
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Nedan redovisas förbundets panter och ansvarsförbindelser per den 31 augusti 2018 

och per den 31 december 2017. 

 

Panter och ansvarsförbindelser 2018-08-31 2017-12-31 

Panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser:     

Pensionsskuld intjänad före 1998 
(avser IPR och PA-KL inkl löneskatt 
upparbetat i SRB)  

52,6 53,0 

Övriga förpliktelser:     

Leasingåtagande 0 0 

Avtal lokalhyror 199,4 225,6 

 

 

Kapitalkostnader 

Under budgetposten kapitalkostnader redovisas avskrivningskostnader för 

investeringar samt eventuell realisationsvinst/-förlust vid försäljning av 

anläggningstillgångar. 

 

För perioden redovisas ett utfall om 11,4 mnkr. Utfallet utgörs av avskrivningar. För 

helåret prognostiseras ett utfall för kapitalkostnader om 17,1 mnkr utifrån 

avskrivningar och försäljning av fordon. 

 

I tabellen nedan presenteras utfall per den 31 augusti och prognos per den 31 december 

2018 samt avvikelse mot budget 2018. 

 

 

(mnkr) Budget 2018 
Utfall  

31/8 2018 

Prognos  
31/12 2018 

Avvikelse 
budget-prognos 

Kapitalkostnader 17,6 11,4 17,1 0,5 
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Investeringar  

Investeringsramen för 2018 uppgår till 29,9 mnkr.  

 

Utfallet för årets planerade investeringar har under perioden uppgått till 7,6 mnkr. För 

helåret beräknas utfallet bli i linje med budget.  

 

Årets planerade investeringar avseende fordon utgörs i huvudsak av fem 

släck/räddningsfordon, en hjullastare och ett lastväxlarfordon för sammantaget 24 200 

tkr. Inom materiel har träningsutrustning införskaffats för 955 tkr. Planerade IT-

investeringar utgörs av ny generation av Rakelutrustning samt datorer. Vidare 

förstärker vi också alla våra anläggningar avseende installation av larm och 

kameraövervakning. 

 

I tabellen nedan presenteras utfall per den 31augusti och prognos per den 31 december 

2018 samt avvikelse mot budget 2018. 

 

(mnkr)   
Budget 

2018 

Utfall 
2018 

jan-aug 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Fordon och materiel 24,2 7,4 22,1 2 

Byggnader och anläggningar 3,3 0,0 4,0 -1 

IT 2,4 0,2 3,8 -1 

Summa investeringar 29,9 7,6 29,9 0 

 

 

Uppföljningsmått i VP 2018  

 
Mål: SSBF nyttjar sina 
resurser effektivt och 
har en god ekonomisk 
hushållning 

Mått Indikator/ 
Målvärde i 
VP 2017 

Resultat  Kommer målet i VP 
att uppnås under 
året? 

 Prognossäkerhet +/- 2 % Årsredovis-
ning 

JA 

 Självfinansieringsgrad om 

minst 100 % 

100 % Årsredovis-
ning 

JA 

 




