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MERA SÄKERHET OCH SNABBHET 
I BRANDKÅRERNAS UTRYCKNINGAR

MOT ÖKAD KVALITET
I TJÄNSTERNA
EN UTMANING för räddningsväsendet i Finland är att 
bibehålla servicenivån åtminstone på den nivå som den 
har nått under det regionala räddningsväsendets tid. För 
yrkespersonalens del kan man med olika medel behärska de 
inskränkningar som inverkar på servicenivån. Beträffande 
avtalsbrandkårerna är situationen emellertid svårare, och 
många faktorer hotar deras verksamhet. Särskilt utanför 
större tätorter möter avtalsbrandkårerna allt flera sådana 
utmaningar som bland annat inverkar på deras utrycknings-
säkerhet och –hastighet. Även i stadsbrandkårerna medför 
ökande krav på produktivitet, den allt snabbare levnadsryt-
men och den fysiska konditionen sina egna utmaningar för 
utryckningsberedskapen.

DENNA GUIDE är avsedd att särskilt hos dem som introdu-
ceras i alarmverksamheten men även inom brandkårsfören-
ingar, räddningsverk och hos dem som fattar beslut i samhäl-
let väcka ideer och tankar samt ge modeller för att förbättra 
utryckningssäkerheten och –snabbheten. 

PÅ INDIVIDNIVÅ koncentrerar sig guiden på tidpunkten före 
det att alarmet går (beredskapen) och fram till det att brand-
bilen startar från stationen mot olycksplatsen.
Guiden presenterar även åtgärder som brandkåren och 
räddningsverket tillsammans och separat kan vidta för att 
förbättra utryckningssäkerheten och –hastigheten. 
För riksnivån ger guiden några exempel på sådant som behö-
ver utvecklas såväl i fråga om lagstiftning som beträffande det 
praktiska förverkligandet av räddningsväsendets system.  

REDAKTIONSRÅDET TAR gärna emot kommentarer och ut-
vecklingsidéer! Kommentarer och idéer samt annan respons 
från dem som givit publiceringstillstånd sätts upp på SSPL:s 
nätsidor.
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MED EN AVTALSBRANDKÅRS UTRYCKNINGS-
SÄKERHET avses brandkårens förmåga att till en 
olycksplats inom avtalad tid eller inom ramen för en 
målsättningstid sända en formation omfattande för 
uppgiften utbildad personal och utrustning i enlig-
het med vad som definierats i brandkårsavtalet. 

UTRYCKNINGSSÄKERHETEN har i allmänhet 
inkluderats i brandkårsavtalet i form av bestämmel-
ser om avtalad utryckningstid eller målsättningstid, 
utryckningsstyrka samt alarmavdelningens utbild-
nings- och behörighetskrav. 

KRAVEN PÅ UTRYCKNINGSSÄKERHET är i en 
del avtal beroende av tidpunkt på dygnet och/el-
ler veckodag. I personliga avtal (arbetsavtal) är det 
fråga om en målsättningstid inom vilken brandkåris-
ten deltar i utryckningen ifall det är möjligt.

UTRYCKNINGS-
SÄKERHETEN

I DE FLESTA BRANDKÅRSAVTAL 
(FBK) har man för brandkårens 
enhet definierat en längsta tid 
inom vilken enheten senast skall 
vara bemannad och bege sig från 
brandstationen till olycksplatsen. 
I beredskapsbrandkårer är den 
tiden i allmänhet fem minuter. I 
andra brandkårer varierar kravet 
på längsta utryckningstid mellan 
fem och trettio minuter.

I EN DEL AVTAL har man inte 
definierat någon utryckningstid. 
Då utgår man från att brandkå-
ren beger sig iväg så snabbt som 
möjligt. I en del avtal har man 
inte slagit fast utryckningstiden 
utan den tid inom vilken brand-

kåren bör nå en olycksplats inom 
ett visst område.

UTRYCKNINGSTIDEN för en 
FBK respektive en avtalsbrand-
kår med personliga avtal (PBK) 
påverkas av om brandkåren 
upprätthåller personlig bered-
skap. De som är i beredskap är 
skyldiga att bege sig iväg inom 
ramen för beredskapssystemet 
(vanligen inom fem minuter). I 
övriga fall beger sig en person på 
alarmuppdrag om det är möjligt. 
Då man beger sig på alarmupp-
drag försöker man handla så att 
en enhet av målsättningsstyrka 
beger sig iväg inom målsättnings-
tiden.

UTRYCKNINGS-
HASTIGHETEN

UTRYCKNINGSSNABBHETEN 
PÅVERKAS av hur enhetens 
manskap fylls upp till målsätt-
ningsstyrka eller på annat sätt 
en styrka som lämpar sig för 
utryckningen. Med andra ord 
av den tid som den enskilda 
brandkåristen använder från 
det att alarmet kommer tills 
dess att han befinner sig i en-
heten och den är klar att bege 
sig iväg.

I DENHÄR GUIDEN avses med 
utryckningshastighet tiden som 
börjar då alarmmeddelandet 
når brandkåristen och slutar då 
enheter startar från stationen 
mot olycksplatsen.
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HUR AVTALSBRAND- 
KÅRISTENS PERSONLIGA 
UTRYCKNINGSTID 
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Tiderna baserar sig på mätningar och kan variera avsevärt beroende 
på omständigheterna. 

SAMMANDRAG:
DÅ DET GÅR SOM SNABBAST BEGER SIG ENHETEN IVÄG PÅ 

2:40 minuter, dvs. 160 sekunder.

DÅ MAN BEAKTAR EVENTUELLA DRÖJSMÅL GÅR DET 
SOM SNABBAST PÅ 

4:15 minuter, dvs.  255 sekunder.

1  MAN REAGERAR PÅ ALARMLJUDET  5
Man stänger av eventuella spisar mm.   10–30
Man klär eventuellt på sig och plockar med sig 
personliga tillhörigheter (nycklar, glasögon, telefon...).     
      10–40   
Man låser eventuella dörrar mm.   5–20

2  MAN FÖRFLYTTAR SIG TILL ETT FORDON 15–30
Man sätter eventuellt fordonet i körskick.  10–120

3  MAN KÖR TILL BRANDSTATIONEN SÅ SOM 
TRAFIKREGLERNA ANGER   60–240

4  MAN FÖRFLYTTAR SIG FRÅN FORDONET 
TILL STÄLLET DÄR MAN KLÄR PÅ SIG  10
Man öppnar eventuellt dörrar.   20

5  MAN KLÄR PÅ SIG SLÄCKNINGS- 
ELLER FÖRSTARESPONSDRÄKTEN  60
Man tar eventuellt reda på var olycksplatsen 
befinner sig, kontaktar nödcentralen mm.  30

6  MAN FÖRFLYTTAR SIG TILL ENHETEN  10
Man stänger eventuella dörrar.   10
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HUR EN AVTALSBRANDKÅRSENHETS 
UTRYCKNING ÄR UPPBYGGD

Enhetens totala bemanningstid

Målsättningstiden definierad i brandkårsavtalet

Alarmerings-
tiden

Alarmmed-
delandet 
kommer

Personliga aktionsberedskapstider

Alarmmed-
delandet 
uppfattat

Brandkåris-
ten påklädd

Det civila 
fordonet 

iväg

Körtiden en 
funktion av 
sträckan!

Det civila 
fordonet på 

stationen

Brandkåristen 
klar att 
rycka ut

Alarmet 
identifieras

Påklädning Förflyttning 
till den 

civila bilen

Körning 
till brand-
stationen

Släcknings-
utrustningen 

kläs på

Brandbilen 
bemannas

Nödcentralen 
alarmerar 
enskilda 
personer

Brandbilen 
beger sig iväg
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TIPS FÖR 
EN SNABBARE 
UTRYCKNING
 
VARJE BRANDKÅRIST kan på många olika sätt höja 
sin egen utryckningssäkerhet och framför allt sin 
utryckningssnabbhet. En del av de sätt som beskrivs 
är lätta att förverkliga medan andra kräver invänjning. 
Den viktigaste förberedelsen för ett alarmuppdrag är 
att man i tankarna går igenom förloppet: vad gör jag 
i respektive situation om det kommer ett alarm. Då 
man en gång grundligt har gått igenom de olika alter-
nativen och byggt upp sina egna handlingsmodeller 
för den egna funktionen kan man lämna hela frågan i 
bakgrunden. Då ett alarm kommer dyker modellerna 
upp i minnet och styr handlingen.

INDIVIDUELLA METODER FÖR ATT 
SÄKRA EN SNABB UTRYCKNING
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HEMMA KAN BRANDKÅRISTEN ta i bruk 
en del rutiner både för dag och för natt. För 
den som bor ensam är saken enkel, men för 
en brandkårist med familj är läget ett annat. 
Särskilt barn förutsätter vissa arrangemang 
med tanke på utryckning. I vilken ålder kan 
man lämna barn ensamma eller tillsammans 
hemma? Kan man få hjälp av släktingar eller 
grannar som sköter barnet/barnen medan 
man är på utryckning? Kan man ta med barn 
till brandstationen?

REDAN ÅT DE MINDRE barnen är det bra 
att man berättar att pappa/mamma kan bli 
tvungen att ett bege sig på utryckning och 
att det då händer vissa på förhand över-
enskomna saker. En brandkårist som hör till 
alarmavdelningen behöver stöd av familjen 
och man behöver komma överens om en del 
saker på förhand.

PÅ ARBETSPLATSEN ÄR SITUA-
TIONEN en annan. Arbetsgivare 
förhåller sig på varierande sätt till 
att brandkårister ger sig iväg på 
utryckning mitt under arbetsti-
den. Man förhåller sig även på 
varierande sätt till dem som kom-
mer för sent till jobbet på grund 
av ett alarmuppdrag.

DET ÄR VIKTIGT, att du avtalar 
med din arbetsgivare om hur 
det skall gå till! Om du inte kan 
komma för sent till jobbet som en 
följd av alarmuppdrag så ställ en 
egen tidsgräns efter vilken du inte 
mera beger dig på utryckning. Du 
bör även informera ledningen för 
din brandkår om hur det är.
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TELEFONEN 
OCH/ELLER 
PERSON-
SÖKAREN
BESLUT VAR TELEFONEN/PER-
SONSÖKAREN skall vara då du är 
hemma. Den bästa platsen är van-
ligen inne, på en central plats invid 
utgången, före vindfånget/tamburen. 
På natten är nattduksbordet den na-
turliga platsen för telefonen. Det är 
bra att placera laddarna för telefon 
och personsökare på det stället där 
apparaterna vanligen finns då man är 
hemma.

MOBILTELEFONENS INSTÄLLNING-
AR skall göras så att alarmen i text-/
talmeddelandeform har sitt eget lätt 
identifierbara alarmljud. I de flesta 
moderna telefoner är detta möjligt, 
och det finns även gratis speciella 
’appar’ för det ändamålet.
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1. TAG REDA PÅ de telefon-
nummer som sänder text- och 
talmeddelandena. Mata in dem i 
telefonens adressbok exempelvis 
som Alarm1, Alarm2 osv.

2. VÄLJ FÖR DE NUMMER du 
matar in ett ringljud såsom Alarm 
eller motsvarande telefonringsignal 
som klart urskiljer sig från de andra. 
Man kan även ladda ner ljud gratis 
ur nätet. Lägg även på vibration.

OBS!
OM DIN BRANDKÅR har 
ett system för att följa 
upp alarmen så lägg in 
dess svarsnummer som 
snabbval.

TELEFONINSTÄLLNINGAR
EXEMPEL PÅ INSTÄLLNINGAR (IPHONE): 
(Beträffande andra telefoner: se i bruksanvisningen eller tala med dina brandkårsvänner)
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NYCKELN TILL 
BRAND-
STATIONEN
LÅSNINGEN AV BRANDSTATIONERNA 
varierar mycket på olika stationer. In kom-
mer man med en traditionell eller elek-
trisk nyckel eller kod. I många stationer 
öppnas dörrarna automatiskt vid alarm. 

NYCKELN är det bra att ha med i nyckel-
knippan och klart märkt med en separat 
färg (och utan namn!)

FORDONET 
OCH DESS 
BEREDSKAP
HEMMA är det bra att ha bilens nyck-
lar i fickan, på en spik vid dörren eller 
på den plats där man har telefonen.

OM DU FÖRVARAR din bil utom-
hus om vintern är det bra att lägga 
ett täcke över vindrutan som skydd 
under hela den kalla perioden. Ett 
särskilt tillverkat skydd eller exem-
pelvis en tung matta passar utmärkt 
för det ändamålet. Om det i familjen 
finns flera som beger sig på utryck-
ning är det bra att redan på förhand 
komma överens om vem som kör till 
stationen.
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MÅ FORDONET med vilket du tar dig till brandstationen vara hurudant 
som helst, med två  eller fyra hjul, så skall det alltid parkeras i färdriktning-
en mot brandstationen. Den rutinen är lätt att lära sig och ta i bruk både 
på hemgården och annanstans. 

INOM VISSA AVSTÅND från brandstationen är en cykel eller moped 
snabbare. Och den som bor alldeles invid brandstationen kommer vanli-
gen snabbast till fots.
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PLACERA SNÖRLÖSA 
skodon just innanför 
ytterdörren så att du 
inte behöver använda 
händerna utan bara be-
höver stiga in i dem och 
sedan fortsätta ut. 

PÅKLÄD-
NINGEN 
HEMMA
HÅLL ALLTID BRANDKÅRENS 
MELLANSTÄLL och strumporna 
färdiga på en central plats där-
hemma. Tänk efter om det alls är 
någon vits att klä på dig ytterklä-
der om det på brandkåren finns 
all behövlig yttre beklädnad?
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BRANDMANNENS ”LADDNING” ser 
mycket likadan ut överallt i världen. Stöv-
larna finns klara så att skaften sticker upp 
ur halarnas/byxornas buntar. Ullsockorna/
sylingarna färdiga vid stövelmynningen. 
Rocken vanligen på en knagg och hand-
skarna fastsatta i rockens krok. Placeringen 
av huvudbonaden/hjälmen varierar brand-
kårsvis.

IFALL BRANDKÅREN har dejour och på 
förhand avtalade uppgifter kan laddningen 
sättas vid fordonet framför respektive dörr. 

FÄRDEN TILL 
BRAND- 
STATIONEN
FÖRFLYTTNINGEN TILL BRAND-
STATIONEN bör alltid ske i enlighet 
med trafikreglerna.

PÅKLÄDNINGEN 
PÅ STATIONEN
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DÅ MAN KLÄR PÅ SIG SLÄCKNINGSDRÄKEN finns det två vanliga alternativ. Enligt det ena klär 
man på sig släckningsdräkten redan i hallen och stiger in i bilen färdigt påklädd. Enligt det andra 
slutförs påklädningen (dragkeder, huva, hjälm...) först i bilen.
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FÖRSTARESPONSKLÄD-
SELN AVVIKER från 
släckningsdräkten genom 
att man vanligen inte 
lyckas göra en laddning 
eftersom man inte inom 
förstaresponsen allmänt 
använder stövlar, medan 
eventuella skyddsskodons 
höjd gör att en riktig ladd-
ning inte låter sig göras. De 
flesta förstaresponskläder-
na är yttre beklädnad som 
lämpar sig för att kläs över 
normala kläder. Hängsel 
vinner över bälte då det 
gäller att hålla byxorna 
uppe.  

I SLÄCKNINGSDRÄK-
TENS FICKA hittar man 
huvan (”MussePigg”), 
mellanhandskarna och 
övriga personliga tillbehör. 
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DEN EGNA 
HJÄRTEVÄNNENS 
INSATS DÅ DET 
GÄLLER ATT 
FÖRBÄTTRA 
UTRYCKNINGS-
HASTIGHETEN

OM DU HAR AVTALAT med din partner 
om utryckningsrutinerna på förhand så blir 
det betydligt säkrare, lättare och snabbare 
att rycka ut.

ATT VAKNA TILL ETT ALARM är svårt 
för mången. I många familjer är det 
partnern som får fart på den djupt 
sovande brandkåristen.

DIN  PARTNERS påminnelse om dåligt 
väglag eller annat som avviker från det nor-
mala, t.ex. omvägar och liknande, är alltid 
på sin plats.

DEN EGNA HJÄRTEVÄNNEN tar gärna emot 
ett litet tecken på uppskattning, även om det 
ibland kan kännas som om partnern i första 
hand tycks vara gift med brandkåren. 
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INOM BRANDKÅREN

SÄTT OCH RUTINER MED VILKA 
MAN I BRANDKÅRERNA KAN ÖKA 
SÄKERHETEN OCH SNABBHETEN
ALARMAVDELNINGENS STYRKA bör vara tillräcklig 
med tanke på den styrka man avtalat om. Tidigare 
använde man allmänt en multiplikationsfaktor tre, 
men i och med att människornas rörlighet ökar är 
en faktor fyra närmare sanningen om man vill säkra 
sannolikheten för att en utryckning skall lyckas så som 
man avtalat.
 
VID MEDLEMSREKRYTERINGEN bör man även 
beakta skiftesarbetare, studerande, arbetslösa och 
arbetsdugliga pensionärer för att säkra utryckningarna 
dagtid.

OM NÅGON BRANDKÅRS verksamhet är i fara att 
stranda på grund av ett litet medlemsantal lönar det 
sig att börja fundera på ett samarbete med någon 
annan brandkår. Ett flertal brandkårer kan förena sina 
krafter inom en enda förening men med bibehållandet 
av brandstationerna.

FÖR DE MEDLEMMAR SOM ÄR LÄNGRE BORTA 
kan man säkra deltagandet i utryckningar med hjälp av 
en ”sidobrandstation”: Om det på ett område längre 

borta finns ett skäligt antal alarmeringdugliga brand-
kårister kan man få med dem genom att bygga en si-
dobrandstation. Då den är som minst kan den bestå av 
ett varmt garage där man uppbevarar en manskapsbil 
och utrustningen för dem som beger sig iväg därifrån. 

TILLGÅNGEN PÅ ALARMERINGSDUGLIGA under 
dygnets olika tider bör säkras. Beträffande utryckning-
arna dagtid har man på riksnivå observerat problem, 
men även det att brandkårister ibland tycks ha en 
benägenhet att på basen av uppgift och/eller tid på 
dygnet välja vilka utryckningar man deltar i, vilket i en 
del brandkårer har blivit ett problem. Det kan behövas 
en attitydfostran bland brandkåristerna för att få bukt 
med den sortens attityder

DEN ENSKILDA BRANDKÅRISTENS motivation att 
bege sig på alarmuppdrag måste få särskild uppmärk-
samhet. Inom många brandkårer är det ett problem 
att samma personer alltid utför de egentliga alarmupp-
dragen ute på fältet. För detta finns det ett botemedel: 
man kommer inom alarmavdelningen överens om 
spelregler för att utvidga fördelningen av uppdragen.
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NÅGOT RIKSOMFATTANDE, SÄKERT och säkrat alar-
meringssystem finns det inte i Finland. Alarmeringen av 
avtalsbrandkåristerna sker via kommersiella operatörer 
i form av text- och/eller talmeddelanden. Fördröjning-
arna i dessa meddelanden är omöjliga att uppskatta 
på förhand. Ett flertal av dem som använder text- och 

ANMÄLNINGAR OM 
NÅBARHET OCH 
BEREDSKAP
ANMÄLNINGAR OM NÅBARHET är bra och enkel praxis 
i brandkårerna. Om en brandkårist är borta, på resa eller 
sjuk meddelar han att han inte står till förfogande. Den 
som ansvarar för brandkårens operativa beredskap har då 
en uppfattning om den möjliga och sannolika utrycknings-
styrkan. Om den ser ut att bli alltför liten måste man ta till 
åtvgärder för att säkra utryckningarna. Sådant händer ofta 
särskilt i semestertider och under högtider.

BEREDSKAPSGRUPPER utgör normal praxis i nästan alla 
brandkårer med personliga avtal. Även i många FBK:er 
använder man frivilliga eller avlönade beredskaps- 
arrangemang.

SMÅ BARN kan inte lämnas en-
samma hemma då det kommer ett 
alarm. Vad hindrar att exempelvis 
damavdelningen arrangerar barna-
vård på brandstationen? Det måste 
dock då endast vara fråga om ett på 
förhand väl planerat arrangemang 
som är beroende av hur snabbt man 
kan få igång det hela, barnens ålder 
och många andra faktorer.

”KINDER FIRE DEPT.”

ALARMERINGS- OCH  
UPPFÖLJNINGSSYSTEMEN

talmeddelandena är dock rätt nöjda med systemet (Av-
talsbrandkårsbarometern 2014). 

AV OLIKA PERSONSÖKARLÖSNINGAR finns det 
många i bruk. Man använder även en del Virvetermina-
ler, särskilt bland dem som är i beredskap. 

SYSTEMEN FÖR ALARMUPPFÖLJNING har kraftigt 
ökat i antal de senast åren (bl.a. åtminstone Palohäly, 
Salsa, Sinivilkku och Santa Margarita). Även andra två-
vägs kommunikationssystem avsedda för företagsbruk 
marknadsförs aktivt år brandkårerna.
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FÖRVALTNINGENS METODER
ATT BRANDKÅRSAVTALET BRINGAS att så realistiskt som 
möjligt motsvara de lokala förhållandena och resurserna är 
alltings a och o. Här lönar det sig för både brandkåren och 
räddningsverket att grundligt gå igenom den lokala situationen 
innan man skriver namnen på pappret. 

VID BEDÖMNINGEN av utryckningssnabbheten och –säker-
heten har tillförlitlig statistik en stor betydelse.

DÄRFÖR BÖR EXEMPELVIS enheternas anmälningar om ut-
ryckning ges som sig bör och riktiga uppgifter bör även matas 
in i Pronto. Brandkåren bör ha tillgång till Pronto åtminstone 
för att granska sina egna uppgifter om utryckningarna.

FÖR ATT FELAKTIGA UPPGIFTER inte skall bli kvar i Pronto 
bör alla fel korrigeras, exempelvis om en anmälan om att man 
är på väg har blivit ogjord.

EN UPPFÖLJNING av statistiken beträffande utrycknings-
säkerheten och –snabbheten bör regelbundet höra till både 
brandkårens och räddningsverkets rutiner. 

BRANDKÅREN KAN ÄVEN inom sig förbättra utrycknings-
säkerheten med hjälp av diverse belöningssystem. Då man 
utvecklar sådana måste man dock alltid beakta även beskatta-
rens anspråk då det gäller belöningar.

UTRYCKNINGSHASTIGHETUTRYCKNINGSSÄKERHET
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PÅ RÄDDNINGSVERKSNIVÅ

ATT UTVECKLA UTRYCKNINGSSÄKERHETEN OCH –SNABBHE-
TEN är en helhet som är gemensam för brandkåren och rädd-
ningsverket. Därför bör utvecklingsarbetet ske i form av ett nära 
samarbete.

OLIKA BEREDSKAPSARRANGEMANG används inom många rädd-
ningsverk särskilt för att säkra den åtgärdsavlönade personalens 
utryckningar. Även många FBK:er upprätthåller beredskapsssystem 
som kan vara antingen självfinansierade eller betalas av räddnings-
verket.

EN SAKLIG ANVÄNDNING AV PRONTO för att erhålla pålitliga 
statistikuppgifter är en viktig förutsättning då man utvecklar ut-
ryckningssäkerheten och –snabbheten. Inom räddningsverken bör 
man fästa särskild uppmärksamhet vid god praxis inom statistikfö-
ringen.

RÄDDNINGSVERKEN KAN aktivt informera arbetsgivarna om 
avtalsbrandkårernas verksamhet.

RÄDDNINGSVERKEN KUNDE utse en (eller flera) erfarna brand-
mästare till specialbrandmästare med uppgiften att stöda ”tynande 
brandkårer” i sådant som medlemsrekrytering och utbildande till 
alarmeringsduglighet.
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PÅ RIKSNIVÅ

LAGSTIFTNINGEN I FINLAND IDAG stöder inte avtalspersonalens möjlighe-
ter att delta i alarmverksamhet. Då man förnyar räddningslagstiftningen bör 
man ta upp avtalspersonalens position för närmare granskning. Minskningen 
av mängden avtalspersonal är en utvecklingsriktning som för att stoppas även 
kräver åtgärder inom lagstiftningen. Åtminstone beträffande situationer utöver 
de dagliga (exempelvis stormar) borde det i lagstiftningen ges möjligheter att 
frigöra brandkårister från respektive civila arbeten för att i stället verka i brand-
kårsuppgifter. Detta kunde ligga bakom exempelvis ett beslut av statsrådet.

ETT PROBLEM sem redan under flera år har varit uppe i diskussionerna är 
arbetsgivarnas inställning till avtalsbrandkårernas personal.

NÅGOT RIKSOMFATTANDE SYSTEM för alarmering av avtalspersonalen finns 
det inte i Finland. Ett hinder för utvecklandet av ett system anses vara oklarhe-
ter beträffande arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna. 

PRONTO HAR tack vare ett långt utvecklingsarbete blivit ett användbart statis-
tiksystem. Dock finns det fortfarande problem i fråga om dess användning. Man 
håller på att ersätta Pronto med ett annat system, och då man utvecklar det bör 
man beakta de brister som observerats i Pronto och se till att de avlägsnas ur 
det nya systemet.

PÅ RIKSNIVÅ borde man även starta projekt med vilka man garanterar tjäns-
terna också i glesbygderna. Multifunktionella arbetsplatser där även avtals-
brandkåristverksamhet ingår är värda att utvecklas.  
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