
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 

AU § 9:3 Dnr. KS 2015/0224 

Synpunkter på Storstockholms brandförsvarsförbunds 
handlingsprogram för åren 2016 - 2019 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Besvara samrådsremiss från Storstockholms brandförsvarsförbund gällande handlingsprogram 
för åren 2016-2019 med Österåker kommuns synpunkter i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-03. 

Sammanfattning 
Handlingsprogrammet för åren 2016-2019 ska utgöra det politiska styrdokumentet för 
Storstockholms brandförsvars (SSBF) verksamhet. Som medlemskommun efterfrågas 
Österåkers kommuns synpunkter på föreslaget handlingsprogram. Remissvaret ska vara SSBF 
tillhanda 2015-09-28. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen kontors tjänstutlåtande daterat 2015-09-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att besvara samrådsremiss från Storstockholms brandförsvarsförbund gällande 
handlingsprogram för åren 2016-2019 med Österåker kommuns synpunkter i enlighet med 
kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-03. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Storstockholms brandförsvarsförbund 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kansli Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-09-03 
Dnr KS 2015/0224 

Synpunkter på Storstockholms brandförsvarsförbunds 
handlingsprogram för åren 2016-2019 

Sammanfattning 
Handlingsprogrammet för åren 2016-2019 ska utgöra det politiska styrdokumentet för 
Storstockholms brandförsvars (SSBF) verksamhet. Som medlemskommun efterfrågas Österåkers 
kommuns synpunkter på föreslaget handlingsprogram. Remissvaret ska vara SSBF tillhanda 2015-
09-28. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Besvara samrådsremiss från Storstockholms brand försvars förbund gällande handlingsprogram för 
åren 2016-2019 med Österåker kommuns synpunkter enligt ärende KS 2015/0224. 

Bakgrund 
Storstockholms Brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund med uppgift att skapa trygghet för de 
som bor, vistas och verkar i de tio medlemskommunerna, inklusive Österåkers kommun, i 
Stockholms län. Direktionen för SSBF styr förbundet bland annat genom ett handlingsprogram som 
upprättats i enlighet med kraven i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Österåkers kommuns s/npunkter 

SSBF:s handlingsprogram sträcker sig över en 4-årsperiod. Handlingsprogrammet är ett viktigt 
politiskt styrdokument och bör fokusera på tydliga mätbara mål. 

Handlingsprogrammet är svårt att överblicka och saknar en tydlig kedja mellan Nationella-, centrala-, 
kvalitets- och utvecklingsmål. Det är många olika typer av mål som blandas och det riskerar att 
påverka styrbarheten och uppföljningen för SSBF. 

Österåkers kommun ser gärna att SSBF strukturerar dessa mål och därtill tillför effektmål och 
prestationsmål för ökad styrbarhet effektivare uppföljning. Ökad mätbarhet i målkedjan är också 
önskvärd. 

För sina inriktningar av handlingsprogrammet tar SSBF sin utgång i en riskstudie från 2013 (SSBF 
Dnr 301-1379/2013). SSBF bör framöver implementera ett systematiskt riskhanteringsarbete som 
gärna baseras på en standard, förslagsvis (SS-ISO 31000:2009). I denna typ av standard stuktureras 
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0 Österåker 

riskhanteringsprocessen tydligt och angreppsättet skulle kunna nyttjas även för framtida 
handlingsprogram och på så sätt säkerställa att inriktningarna baseras på en mer aktuell analys som 
uppdateras årligen. 

Österåkers kommun ser i övrigt positivt på handlingsprogramet och dess innehåll. Eventuellt skulle 
programmet kunna delas in i två delar där den första delen tydligt sammanfattar den politiska 
inriktningen och målkedjan. 1 den efterföljande delen skulle mer beskrivande och informativt 
innehåll om förbundets verksamhet kunna placeras. 

Utöver detta skulle Österåkers kommun gärna se att förbundet utvecklar skrivningen om ökad 
samverkan mellan de övriga förbunden i Stockholms län. Österåkers kommun vill särskilt lyfta fram 
denna fråga som en framtida framgångsfaktor för ökad trygghet, säkerhet och effektivitet. 
Stockholmregionen kommer fortsätta sin expansion under dessa år vilket kommer ställa ökade krav 
på samverkan samtidigt som kommunernas ekonomi kommer att vara ansträngd. Kommunala 
gränser och olika organisatoriska och kulturella inriktningar i förbunden får inte försvåra framtida 
samarbeten. Räddningsförbunden i länet i många avseenden arbetar med olika inriktningar och 
tjänster trots att grunduppdragen är lika. Dessa olikheter försvårar ett framtida effektiviserat 
samarbete mellan förbunden. 

Tanken om en attraktiv arbetsgivare som använder sina resurser på ett effektivt sätt ger en god 
inriktning inför de kommande fyra åren. Att också fokusera på att minska förbundets negativa 
miljöpåverkan är mycket positivt. Dock skulle Österåkers kommun önska en tydligare skrivning om 
hur miljöarbetet inom SSBF ska bedrivas och hur detta kommer att bidra till en mer hållbar 
utveckling. Nu sägs bara att miljöarbetet ska leda till en minskad miljöbelastning. Hur detta ska ske 
nämns inte vilket vi tycker vore önskvärt för att på detta sätt kunna vara ett stöd i avdelningarnas 
miljöarbete. 

Österåkers kommun ser gärna att förbundet utvecklar särskilda satsningar på ökad samverkan med 
kommunalt upphandlade säkerhetsföretag inom bevaknings- och teknikområden. De senaste åren 
har medlemskommunerna intensifierat sina samarbeten med dessa företag. Företagen jobbar idag 
närmare kommunerna med ett utökat uppdrag där de gått från traditionella vakt- och larmuppdrag 
till att i dag arbeta trygghetsskapande. Bevakningsföretagen är som ett exempel ofta först på plats vid 
bränder och har idag bättre utbildning och effektivare hjälpmedel för att bemöta brandtillbud. Dessa 
företag har dessutom ofta bra lokalkännedom och tydliga kopplingar till kommunernas interna 
verksamheter. Ett utökat samarbete och kunskap om varandras verksamheter skulle definitivt gagna 
alla parter och samhället i stort. Till detta skulle även ett ökat samarbete med privata larmcentraler 
som nyttjas^aiLjcommunerna tillföra mernytta. 

Jeiiny Nilsson 
Säkerhetsstrateg 

-Olof Friman 
immundirektör 
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