
STYRNING OCH STRATEGIER  

VERKSAMHETEN 2017
STÖDJA RÄDDA UTVECKLA

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att stödja den enskilde så att denne har kompetens och förmåga att förhindra och 
begränsa olyckor. Vi ska också på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser och genomföra insatsen så att den drabbade upplever ett mervärde.

FOKUS PÅ FORTSATT UTVECKLING OCH LÄRANDE

VÅR VISION
ETT OLYCKSFRITT SAMHÄLLE

Vi gör ett tydligt ställningstagande där vi långsiktigt arbetar i 
riktning mot ett olycksfritt samhälle. Vårt varumärkeslöfte knyter 
an till visionen och ger den extra kraft:
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.

Verksamhets- 
plan

Produktions- 
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Aktivitets- 
planer
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Vision och mål

riksdagen direktionen

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör verksamhetschefer distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
utvecklingsplan

Räddningstjänsten Syd är en processorienterad linjeorganisation. Det innebär att 
chefer, strateger, koordinatorer m.fl. är ansvariga för vad som ska göras, medan 
processägare är ansvariga för hur arbetet och uppgifter ska genomföras. Alla medar-
betare har sitt ansvar för att våra mål nås och att uppdrag och uppgifter genomförs 
på bästa sätt. För att kunna ta detta ansvar krävs kompetens, medvetenhet om 
detta ansvar och en vilja att bidra. Våra strategier de kommande åren är att:
Våra strategier de kommande åren är att:

• Fler ska göra mer. Externt för att sprida vidare åtgärder och kompetens,  
internt för att nyttja organisationen bättre och skapa engagemang.  
Både i det förebyggande och i det skadeavhjälpande arbetet. 

• Vi ska bli en lärande organisation. På riktigt. 

Vision

Strategi

Mål

Kritiska framgångsfaktorer

Uppföljning

Ett olycksfritt samhälle

Indikatorer

Utvecklingsområden

Fler ska göra mer & lärande organisation

Effektmål & stödjande målområden

En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. 
Alla människors självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en 
demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. 
Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka. 

I vårt handlingsprogram, som inledningen ovan är hämtad ur, anger direktionen några 
utvecklingsområden som särskilt angelägna:

l Fördjupa samverkan med medlemskommunerna.

l Utveckla det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet vad avser fler aktörer  
 och nya metoder.

l Bli en lärande organisation. 

l Utveckla ett mångsidigare och smidigare utnyttjande av vår organisation. 

Några uppdrag inom dessa områden är redan påbörjade och under 2017 startar fler. 
Den kommunala räddningstjänsten står inför flera utmaningar de kommande åren.  
Kompetensförsörjningen och förmågan att leda och genomföra komplicerade insatser  
– parallellt med, eller som en del av, krishanteringen – är exempel som vi delar med 
resten av räddningstjänstsverige. 

Vi ska vara aktiva i dessa frågor, regionalt och nationellt. Organisationsformer och styrning 
av räddningstjänsten kan komma att påverkas av staten och för vår egen del har vi flera 
ekonomiska frågetecken att reda ut de närmaste åren.

För mig personligen är detta den sista verksamhetsplanen jag varit med om att utforma. 
Under de gångna elva åren har Räddningstjänsten Syd profilerat sig på ett flertal för 
branschen nya områden. Jag tänker särskilt på arbetet med brand i bostad, mångfalds- 
och jämställdhetsarbetet och arbetet inom en social dimension med bland annat  
ungdomsarbete och nätverksbyggande. Samtidigt präglas de insatser vi gör av professionalism 
och snabbhet och de stora olyckorna och bränderna har tack och lov blivit färre och 
färre. Jag önskar Linda Kazmierczak varmt välkommen att fortsätta driva, och utveckla, 
det framgångsrika arbetet som vi idag står för.  

Jag är väldigt stolt över vad vi tillsammans åstadkommit de gångna åren och önskar 
Räddningstjänsten Syd all framgång de kommande.

Per Widlundh
förbundsdirektör

Samtliga planer och bilagor till planerna finns i sin helhet på intranätet. Till exempel verksamhetsplanen med effektmål och stödjande målområden, produktionsmål, enheternas aktivitetsplaner, 
tillsyn- och automatlarmsåret, utredning och analys, kommunikation och varumärke, information och utbildning, yttranden, tillstånd och farlig verksamhet, operativa året, övnings- och utbildnings-
plan, HR-året med flera andra. 

Inriktningen utgår från de utvecklingsområden som definieras i Handlingsprogram 
2016-2019.  Under 2017 ska följande uppdrag påbörjas (P) och slutföras (S):

Automatiska brandlarm
Den kartläggning som gjorts ska färdigställas under våren 2017. Därefter ska åtgärder 
vidtas inom några områden. Det är viktigt att utrymme skapas för detta så att vi kan 
lära av det arbete som är gjort. (S)

Operativ utveckling
Uppdraget utreder möjligheterna till en mer dynamisk syn på resurshantering och 
flexibel enhetsuppbyggnad. Ska resultera i förslag på ny taktisk disposition som gör det 
möjligt att arbeta mer effektivt i relation till hela verksamhetens behov och mål. Går 
under 2017 in i en analys- och utredningsfas och ska dockas an uppdraget med 
semiprofessionella och frivilliga. (P)

Semiprofessionella och frivilliga
Syftar till att ta fram ett koncept i hur vi kan nyttja andra aktörer (semiprofessionella 
och frivilliga) i vårt förebyggande och operativa arbete. (P,S)

UPPDRAG syftar till att utveckla och förbättra verksamheten 

Övergripande resultaträkning Rambudget Internbudget

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 274 669 274 669

Övriga intäkter 31 531 31 8023

Summa verksamhetens intäkter 306 200 306 471

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -215 000 -216 388

Övriga driftskostnader -84 400 -83 092

Avskrivningar -6 800 -7 400

Verksamhetens nettokostnader 0 -409

Finansiella intäkter 2 400 2 578

Finansiella kostnader -2 300 -2 069

Resultat före extraordinära poster 100 100

Årets resultat 100 100

Investeringar
Budgeterat investeringsutrymme för 2017 är 8 000 tkr, vilket är en ökning med 1 000 tkr 
jämfört med 2016 och är en anpassning till kravet på ökade investeringar för anpass-
ning till ny teknik, miljökrav och ren arbetsmiljö.
 Vi kommer att investera i ett IT-system för att planera, styra och följa upp förbundets 
kompetensförsörjning. Räddningsutrustning ska kompletteras och anpassas till ny teknik, 
investeringar görs också i fordon samt metoder för effktivare insatser. Vidare ska person-
bilar bytas ut mot mer miljömässiga och bättre anpassade för dagens verksamhet. Vad 
gäller lokalinvesteringar i övrigt gäller fortsatt prioritering på jämställdhet, tillgänglighet, 
arbetsmiljö, hållbart samhälle och yteffektivisering. Till detta kommer kompletterande inves-
teringar i samband med ombyggnationen av Jägersro brandstation samt upprustning av 
övningsplats Barbara. 
 Inför varje igångsättande av enskilt investeringsobjekt gäller att särskilt beslut ska 
fattas.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljningsarbetet är av stor betydelse för målstyrning. Uppföljningen följer samma flöde 
som aktiviteterna, det vill säga förbundsnivå-produktionsnivå-enhetsnivå-individnivå. Under 
året görs uppföljning av verksamhet och ekonomi med olika kontinuitet beroende på 
målens karaktär. Uppföljning sker t.ex. av effektmål i form av indikatorer, inriktningar och 
mätpunkter för stödjande målområden.
 I verksamhetsplanen respektive produktionsplanen för 2017 kan du läsa mer om 
indikatorer, ekonomiska resurser, uppföljning och utvärdering. Båda finns på intranätet.

EKONOMISKA RESURSER 2017 (tkr) 

Internbudget intäkter och kostnader 
Vår internbudget bygger på den rambudget som direktionen beslutade om vid sitt sam-
manträde den 10 juni 2016.  I rambudgeten har medlemsavgifterna, efter samråd med 
medlemskommunerna, räknats upp med 2,30 % baserat på pris- och löneuppräkning 
med viss reduktion. Inför 2017 ges ingen uppräkning för befolkningsförändringen. Bland 
förbundets övergripande finansiella mål finns mål om kapitaluppbyggnad och årligt 
överskott. Nu är kapitaluppbyggnaden över målnivå och det årliga överskottsmålet kan 
sättas till ett postivt resultat på 100 tkr.  

Lärande organisation
Uppdraget att skapa en lärande organisation där vi drivs av ständiga förbättringar 
påbörjades 2016 och fortsätter 2017 då kommer att arbeta med både praktiska 
förändringar och kultur. Under året ska vi bli bättre på att se till funktion och inte person, 
och en översyn av stödprocesser ska göras. Vi ska också se över mötesriktlinjerna och 
följsamheten av dessa.

Tillsynsverktyget
Den kartläggning som gjorts ska färdigställas under våren 2017. Därefter ska åtgärder 
vidtas inom några områden. Det är viktigt att utrymme skapas för detta så att vi kan lära 
av det arbete som är gjort. (S)



3 4

Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna.

Inriktning och produktionsmål

Brand i bostad
Göra översyn och analys av brand i bostads-arbetet och koppla samman processerna för att öka 
samverkan mellan dessa. Värdera aktiviteterna efter effekt och mervärdesskapande.

Produktionsmål – brandsäkerhet i bostäder
Fortsatt fokus på det samlade brand i bostadsarbetet som ska innehålla alla delar i preventions-
triangeln med generella, målgruppsanpassade och individanpassade åtgärder.
l Samtliga bostadsbränder ska hanteras av distriktets brand i bostadsgrupp. Efterföljande åtgärder 
ska vidtas, särskild vikt ska läggas på återbesök.

l Samverka med vård- och omsorgsförvaltning och socialtjänst i syfte att identifiera och stärka 
brandskyddet för personer med särskilda behov av detta.

l Aktivt arbeta för att antalet trygghetslarm sammankopplade med brandvarnare ska öka.
l Sätta särskilt fokus på olika boendeformer i tillsynsplanen:  Flerbostadshus, HBV-hem, LSS m.fl.
l Göra fördjupad dokumentation efter samtliga bostadsbränder, registrera i databasen ”lärande 
om bostadsbränder” samt dra slutsatser och vidta åtgärder.

l Beskriva och kommunicera helheten i vårt brand i bostads-arbete (internt).
l Fortsätta inventeringen av flerbostadshus.

Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar
Aktivt stödja kommunerna i deras förebyggande arbete och hjälpa vid behov. 

Produktionsmål – skolbränder
Aktivt stödja kommunerna i arbetet med att förebygga, följa upp och vidta åtgärder för att minska 
antalet skolbränder.
l Initiera dialog på kommunledningsnivå om hur vi kan stödja arbetet med att förebygga bränder i 
skola, förskola och fritidsanläggningar.

l	Ha en intern organisation på distriktet som kan följa upp händelser och samverka med kommunen 
för att hitta rätt åtgärder.

l	Riktade insatser i samband med skolloven.
l	Konceptutveckling för aktiviteter riktade till unga i högstadie- och gymnasieåldern.

Vattensäkerhet
Tydliggöra kommunernas ansvar för olyckor i vatten och visa på hur vi kan stötta dem i deras 
förebyggande arbete.

Produktionsmål – vattensäkerhet
Stödja kommunerna i arbetet med att förebygga, följa upp och vidta åtgärder för att minska 
antalet vattenrelaterade olyckor.
l	Utse kontaktpersoner för vattensäkerhet med både internt och externt fokus.
l	Initiera dialog för att tydliggöra ansvars- och uppgiftsfördelning kring vattensäkerhet.
l	Genomföra vattensäkerhetsaktiviteter distriktsvis. Prioriterade målgrupper är barn och unga, 
småbarnsföräldrar, unga vuxna, nyanlända och SFI-studerande.

l	Stödja kommunerna i deras arbete om ambitionen finns att bli en vattensäker kommun i enlighet 
med SLS kriterier för detta.

l	Genomföra tillsyn på badplatser (enligt tillsynsplan).

Trafiksäkerhet
Aktivt jobba förebyggande i form av samverkan med kommunerna och andra aktörer och stötta dem 
i arbetet med trafiksäkerhet.

Produktionsmål – trafiksäkerhet
Samverka med ansvariga förvaltningar och myndigheter för att förebygga olyckor i trafikmiljö.
l	Sammanställa och analysera inträffade trafikolyckor i respektive kommun 2012-2016.
l	Uppmärksamma berörda förvaltningar och myndigheter på brister i trafikmiljön som har eller kan 
föranleda räddningsinsats. Vi ska ha kontaktpersoner för samtliga kommuner. 

l	Genomföra tillsyn på badplatser (enligt tillsynsplan).

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka för kvinnor och män, flickor och pojkar 
som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna.

Inriktning 
l Utveckla medborgardialog och trygghetskommunikation, förbunds- och distriktsvis, tillsammans 
med medlemskommuner och andra aktörer.

l Fortsatt utveckling av målgruppsanpassning med riktade informations- och utbildningsinsatser. 
l Systematisera arbetet med att öka trygghet och mervärde för drabbade i samband med insats.
l Bedriva opinionsskapande arbete kring våra trygghetsfrågor, på förbunds- och distriktsnivå.  
l Genomföra NKI (nöjd kund-undersökning), kartlägga och delta i andra aktörers mätningar. 

Produktionsmål – ökad samverkan och nätverk
Samtliga distrikt ska i dialog med kommunens trygghets- och säkerhetsfunktion definiera 
viktiga samverkansforum för att öka närvaron i dessa, i syfte att öka den sociala tryggheten.
l Delta i lokalt trygghetsskapande arbete, t ex säkerhetsgruppen, Örat mot marken.
l Se över och utveckla övergripande samverkan med medlemskommunerna.
l Vara synliga och närvarande i skolorna och samverka med andra aktörer som arbetar med 
barn och unga.

l Genomföra trygghetsskapande aktiviteter för nyanlända flyktingar.

Produktionsmål – trygghet i samband med insats
Vid räddningsinsatser ska mervärdesskapande aktiviteter genomföras för att den enskilde ska 
känna trygghet.
l Tydligt definiera mervärdesskapande aktiviteter och hur uppföljning ska ske. 
l Systematisera arbetet med mervärdeskapande aktiviteter i samband med insats.

Produktionsmål – trygghetskommunikation
Utveckla kommun- och medborgardialog på lokal nivå i syfte att öka tryggheten i olika områden.
l Inleda uppsökande kommunikation med presentation av förbund och distrikt för kommun- 
tjänstemän och politiker (börja med ett distrikt under 2017).

l Närvaro på medborgarkontor/kommunhus och andra platser där medborgare vistas.
l Påbörja uppstart av lokala Facebooksidor för RiB-stationerna. 
l Genomföra boendeundersökningar på några heltidsdistrikt.
l Skapa opinion och ta plats med våra trygghetsfrågor i den lokala debatten.

Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva 
skadeavhjälpande insatser.

Inriktning 
l Fortsätta driva utvecklingsarbetet med organisationsöverskridande ledningssamverkan inom 
såväl RC Syd-området som hela Skåne. 

l Fastställa taktisk plattform och utifrån denna fortsätta etableringen av teknisk plattform.

Produktionsmål – snabbt ingripande
Vid en olycka ska ett snabbt ingripande ske av enskilda, semiprofessionella och professionella 
resurser.
l Stödja SOS Alarm i rådgivning. Vid behov rådge hjälpsökande om agerande i samband med 
larmsituation för att minska eller avhjälpa skada. Utarbeta verktyg och stöd för larmbefäl samt ta 
fram och införa ett system för övning och fortbildning för larmbefäl.

l Utveckla arbetssätt och rutiner för personal i FIP-enheter samt arbeta för att införa fler FIP-enhe-
ter inom organisationen. 

l Etablera och möjliggöra samverkan med andra aktörer i det skadeavhjälpande arbetet, semi-
professionella resurser, enligt sambrukstanken samt att aktivt verka för att införa konceptet med 
SMS-livräddare i samverkan med region Skåne. (Genomförs inom ramen för utvecklingsuppdraget.)

Produktionsmål – larm utan tillbud
Aktivt arbeta för att minska antalet larm utan tillbud med bibehållen hög servicegrad.
l Följa upp att räddningsresurser larmas till samtliga händelser med ett bedömt hjälpbehov, med 
ett proaktivt och generöst förhållningssätt. 

l Möjliggöra utveckling av arbetssätt och rutiner enligt utvecklingsuppdrag för automatlarm. 

Produktionsmål – effektivitet
Stärka förmåga, kvalitet och kompetens inom insats- och ledningsförmåga.
l Inom varje distrikt säkerställa att aktuella och kvalitetssäkrade framkörningskort finns för underjordiska 
garage och andra objekt där särskilda krav på agerande i samband med insats finns. 

l Följa upp och verka för att uppdaterade insatsplaner finns för samtliga anläggningar som är 
klassade som farlig verksamhet enligt LSO. Säkerställa att metodkort finns för samtliga beskrivna 
basförmågor.

l Säkerställa god arbetsmiljö för arbete på väg genom att fastställa och införa metoder och rutiner 
för avspärrning.  

l Ta fram och kvalitetssäkra plan för kompetensutveckling för samtliga befälsfunktioner samt 
genomföra trainee-program för befäl.

l Aktivt fortsätta att driva utvecklingen och införande av ett gemensamt ledningssystem i Skåne 
enligt beslutad rapport. 

l Utveckla inre lednings förmåga att hantera stora, komplexa eller i tid utdragna händelser. 

Alla människors förmåga, oavsett kön, ålder, etnicitet etc, att förebygga och hantera 
olyckor ska fortlöpande öka.

Inriktning 
Särskilt prioriterade målgrupper: Barn och unga, unga vuxna, nyanlända, SFI-studerande 
(brand- och vattensäkerhet) samt äldre som bor kvar hemma (brandsäkerhet). 
l Vara förstahandsvalet för våra medlemskommuner vad gäller uppdragsutbildningar inom 
brandskydd och sjukvård.

l Kartlägga och systematisera arbetet med byalag och föreningar på mindre orter.
l Vid informationsaktiviteter uppmuntra medborgarna till aktiv handling genom att erbjuda 
dem att prova på något vi förväntar att de ska kunna, t.ex använda handbrandsläckare eller 
genomföra HLR. Därigenom skapar vi också det goda mötet. 

l För att ytterligare förbättra vår målgruppsanpassning ska samordnare för ett område till 
inrättas i enlighet med våra prioriterade målgrupper.

l Genomföra kampanjer och arrangemang enligt årsplan. 

Produktionsmål – kostnadsfri utbildning och information
Erbjuda kostnadsfri utbildning och information till enskilda med fokus på bostäder, skola och 
till prioriterade målgrupper inom området brand. Minst 45000 möten ska ske, varav 5000 
inom de prioriterade målgrupperna.
l Genomföra hembesök på alla distrikt: Möta så många som möjligt, i större utsträckning 
särskilt riskutsatta samt unga vuxna studenter enligt särskilt koncept. Volymen individer vi 
möter ska motsvara de senaste årens volym. 

l Genomföra och sprida konceptet hemmaträffar.
l Genomföra utbildning för förskolor och ÅK5 i samtliga kommuner, enligt framtaget koncept.
l Delta i och genomföra informationskampanjer med särskilt fokus på prioriterade målgrupper, 
gäller även vattensäkerhet (se EM2).

l Genomföra ”Vi utbildar en hel by” i stadsdelen Möllevången i Malmö.
l Genomföra målgruppsanpassad utbildning i brandskyddskunskap för SFI-studerande.
l Genomföra informationsinsatser till fastighetsägare av radhus.
l Vid informationsaktiviteter sträva efter att aktivera besökarna genom att erbjuda minst en 
prova på-aktivitet.

Produktionsmål – uppdragsutbildningar
Erbjuda uppdragsutbildningar inom brand och sjukvård. Särskilt fokus på kommunala förvalt-
ningar som har regelbunden kontakt med våra prioriterade målgrupper. 
l Fortsätta arbetet med aktiviteterna i affärs- och marknadsplan för extern uppdragsutbildning.
l Initiera kontakt med kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar samt boenden för nyanlända 
(även Migrationsverket) och erbjuda utbildningsinsatser.

Produktionsmål – fler ska göra mer
Engagera professionella aktörer och enskilda i det förebyggande och skadeavhjälpande arbetet.
l Genomföra utvecklingsuppdrag i enlighet med VP. 
l Etablera samarbete med byalag och föreningar på mindre orter och engagera den enskilde i 
det förebyggande och skadeavhjälpande arbetet. (Liknande Billinge-konceptet).

l Utbilda ”brandambassadörer” inom några av våra prioriterade målgrupper: Nyanlända flyktingar 
(Malmö/Burlöv/Eslöv), seniorer (Kävlinge och Eslöv) samt studenter/unga vuxna (Lund).

l Utbilda egen personal enligt framtaget först på olycksplats-koncept.
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EFFEKTMÅL – med inriktning, produktionsmål och aktiviteter i urval
EFFEKTMÅL är tydliga mål med indikatorer som strävar mot vår vision. Målen vilar på professionella, politiska och etiska ställningstaganden.  
Effektmålen bryts ned till produktionsmål och övergripande aktiviteter som på distrikts- eller enhetsnivå bryts ned ytterligare och redovisas i en  
aktivitetsplan. Dessa ska sedan utmynna i individuella uppdragsbeskrivningar för medarbetarna. 

ÖKAD TRYGGHET FÄRRE OLYCKOR SNABBARE & EFFEKTIVAREÖKAD KUNSKAP

Kvalitet
Vi ska fortsätta att förbättra våra arbetssätt och metoder i syfte att arbeta 
effektivare.
l Processägarna ska aktivt arbeta för att säkerställa införande och följsamhet  
av sina processer.

Hälsa/Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av vardagen, vilket innebär att  
systematisera arbetsmiljöaktiviteterna, riskbedöma och arbeta förebyggande.  
Alla perspektiv ska beaktas; organisatoriska, sociala och fysiska. 

l Fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus  
på riskbedömningar.

l Fortsatt implementering av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, Organisatorisk 
och social arbetsmiljö.

l Utarbeta förslag på hur förbundet kan arbeta hälsofrämjande, systematiskt och 
förebyggande när det gäller fysisk träning på arbetstid.

Miljö
Vi ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem och arbeta aktivt för att minska 
vår negativa miljöpåverkan. 
l Säkerställa hantering av utsläpp av tvättvatten vid tvätt av kläder och utrustning 
som utsatts för rök vid rödykning (gäller såväl operativ insats som övning).

l Delta i fossilfritt Skåne 2020.
l Öka kompetensen om hur räddningstjänsten påverkar miljön.

Säkerhet
Vi ska sträva efter att ha ett säkerhetsarbete som både förebygger och hanterar 
vardags- och krissituationer i förbundets verksamhet. Vi ska bland annat:
l Ha en god beredskapsplanering för interna kriser.
l Säkerställa IT-drift och säkerhet.

KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE 
Vår kommunikation ska bidra till att förbättra den enskildes förmåga att skydda 
sig mot, och kunna agera vid olyckor. Den ska också förbättra kännedomen 
om och förtroendet för Räddningstjänsten Syd, liksom intresset för oss som 
samhällsaktör och arbetsgivare. Vi ska bland annat:
l Sätta fokus på trygghetskommunikation, förbundets förmåga, den enskildes ansvar 
och kunskap.

l Förtydliga våra målgrupper: Kartlägga, analysera och beskriva.
l Fortsätta utveckla och förbättra den interna kommunikationen. Fokus på att 
säkerställa drift och utveckling av intranätet samt vidarekommunikation och 
kommunikationsansvar.

KOMPETENS
Grunden för att nå dit vi strävar är alla medarbetares kompetens.  
Vi ska bland annat:
l Etablera en gemensam process för kompetensförsörjning.
l Implementera IT-system för delar av kompetensförsörjningens olika faser.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Fokus på att fastställa det systematiska mångfalds- och jämställdhetsarbetet 
och ta tillvara på erfarenheter från projektet ”Brandstation för alla”.  
Vi ska bland annat:

l Bryta ned planen för likvärdig service och likabehandling till aktiviteter på distrikt 
och enheter. 

l Utveckla arbetet med normer och attityder på arbetsplatsen (vidareutveckla SONA).
l Aktivt arbeta för att främja numerär jämställdhet bland RiB-personal och inom 
ledande roller, som t.ex. befälsroller. 

l Granska huvudprocesserna utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv 
i syfte att leverera likvärdig service till medborgarna. 

 

STÖDJANDE MÅLOMRÅDEN    
Inriktningar och aktiviteter, i urval

KVALITET, HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET 
Ett gemensamt system för kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet (KHMS) ska arbetas fram under 2017.


