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Brandkåren Attunda – en modern och kostnadseffektiv räddningstjänst
2013 var ett år då Brandkåren Attunda inledde arbetet med
att skapa långsiktighet och tydlighet. Det goda mötet kommer att löpa som en röd tråd och bidra till ett skifte i tankesätt – den bästa olyckan är den som inte inträffar!
När vi summerar 2013 kan vi konstatera ett par saker. För det
första har vi genom ett grundligt, tydligt och konsekvent arbete lagt grunden för att skapa en robust organisation för att
möta nya utmaningar. Under hösten påbörjades arbetet med
att ställa om organisationen för att skapa en organisation där
helhetssyn, relationer och kommunikativt förhållningssätt utmärker verksamheten. Inom verksamheten har fokus lagts på
att förankra förändringar och skapa förutsättningar för tillit
och förtroende. Som ett fortsatt led i detta har vi utvecklat
synen på relationer och vår värdegrund. För mig är en god
arbetsmiljö karaktäriserad av professionalitet, öppenhet,
respekt och mod. Genom att återkomma till vår värdegrund
kommer vi att kunna möta utmaningar inom verksamheten
och i mötet med medborgaren.
För det andra har vi under 2013 successivt skapat en god ekonomisk grund och struktur för den fortsatta verksamheten.
Inriktningen handlar om att Brandkåren Attunda stärker den
ekonomiska funktionen i syftet att utveckla analyser och styrning. Att utveckla regionens förmåga är en prioriterad del i utvecklingsarbetet. Med detta menas att Brandkåren Attunda
ska vara en stark, kostnadseffektiv och kompetent part inom
regionen. Strävan under 2013 och för framtiden handlar om
att stärka relationerna med våra intilliggande brandförsvar i
syfte att effektivisera verksamheten. Under året har ett samarbete med Storstockholms brandförsvar inletts, samarbetet
handlar om att värdera brandstationer och dess placering för
framtida beslut om att bedöma resursbehov och se över fördelningen av utryckningsresurs.

Ida Texéll, Förbundsdirektör
Jag är förvissad om att de förändringarna i såväl styrmetoder
som organisation som genomförts under 2013 kommer att ge
större effekt under kommande år. Inriktningen är att skapa
tydliga målbilder, ett robust strategi och styrsystem och en
god ekonomisk hushållning där vi långsiktigt kan planera utifrån verksamhetsplan och handlingsprogram.
Tack till alla medarbetare och samarbetspartners som bidragit till årets verksamhet, utveckling under 2013.

När jag summerar årets verksamhet kan jag konstatera att
stor vikt lagts på att utveckla och förändra styrning och ledning. Med denna utveckling som grund har vi också skapat
förutsättningar att leda verksamhet mot nya utmaningar.
Sollentuna, mars 2014
Ida Texéll, Förbundsdirektör
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Brandförsvaret – En bransch i ständig utveckling
Brandförsvaret har anor långt bak i Sveriges historia, men
också en historik av att ständigt förnya och utveckla sig själv.
På 1600-talet var fokus främst att identifiera den skyldige
för varje enskild brand, för att sedan på 1700-talet utvecklas
till att mer aktivt bekämpa eldsvådor. När samhället har utvecklats och invånarna fått mer och mer kunskap, har också
brandförsvaret följt med i utvecklingen. Från att ha varit en
samling glada amatörer har brandförsvaret gått till att idag
vara en professionell organisation som är en viktig samhällsaktör när det gäller skyddet för den enskilda invånaren.

Olyckor – Vår tids viktigaste utmaning
Samhället står idag inför många utmaningar. I takt med att
befolkningen blir äldre, är det fler och fler som ska ta hand
om av färre och färre. Samtidigt ökar den enskilde individens
förväntningar på samhället och högre krav ställs på servicen.
Det innebär att resurser måste användas på ett ännu mer effektivt sätt än vad de görs idag.
3000 människor dör i olyckor, varje år. Olyckorna kostar
samhället idag 70 miljarder kronor per år. Det är ett enormt
resursslöseri och pengar som istället hade kunnat användas
till bättre skola, välfärd, infrastruktur eller något annat värdeskapande. Där sitter räddningstjänsten på kunskapen och
måste därför vara den aktör i samhället som driver utvecklingen framåt på området. Det finns ingen orsak i dagens moderna samhälle att människor helt i onödan ska behöva dö i
en olycka.

Värdegrunden – Grundstommen i all verksamhet
Den värdegrund vi väljer att stå på, är det som invånarna
kommer att bygga sin åsikt om oss på. Därför krävs det att
vi har en modern värdegrund och vågar utmana normerna. Vi
ska ha en verksamhet som gör att vi är en del av samhället,
inte något som bidrar till ”vi och dom”-känslan. Samtidigt ska
vi ta tillvara på den kompetens och kunskap som finns hos
varje enskild individ i vår organisation. Bara när varje anställd
får, och tar, ansvar kommer vi att lyckas med de utmaningar
vi står inför. Det får aldrig vara ”någon annans ansvar” att ta
tag i en fråga eller problem.

Ibrahim Khalifa, Ordförande förbundsdirektionen

Brandkåren Attunda – Fortsatt en viktig samhällsaktör
Min bestämda uppfattning är att Brandkåren Attunda även
framgent ska vara en viktig samhällsaktör, men det är inget
som kommer av sig själv. Istället krävs det att vi kontinuerligt
utvecklar oss, vågar tänka nytt och anpassar oss efter de utmaningar som samhället står inför. Resan till att vara framtidens räddningstjänst påbörjade vi under 2013. Det är tydligt
att både kompetensen och viljan finns i organisationen och
hos vår personal. Nu ska vi ta tillvara på dessa krafter och se
till att vi även om 10, 20 och 50 år är en viktig samhällsaktör.

Ibrahim Khalifa, Ordförande förbundsdirektionen
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Reidar Ahl
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Förvaltningsberättelse
Olyckor
Inom Brandkåren Attundas medlemskommuner har olyckorna, antalet döda och skadade ökat under 2013. Även antal ärenden/larm har under året ökat. En viktig inriktning är
att utveckla förbundets förmåga att anpassa åtgärder efter
lokala/kommunala förutsättningar i syfte att minska antalet
olyckor och bryta olyckstrenden.

Samverkan
Att stärka regionens förmåga är en prioriterad del i utvecklingsarbetet. Med detta menas att Brandkåren Attunda ska
vara en stark, kostnadseffektiv och kompetent part inom
regionen. Strävan under 2013 och för framtiden handlar om
att stärka relationerna med våra intilliggande brandförsvar i
syfte att effektivisera verksamheten. Under året har ett samarbete med Storstockholms brandförsvar inletts, samarbetet
handlar om att värdera brandstationer och dess placering för
framtida beslut om att bedöma resursbehov och se över fördelningen av utryckningsresurs.

Värdegrundsarbete – jämställdhet och mångfald
Projektet Självklart är inne på sitt andra år och flera aktiviteter
har genomförts under 2013. Såväl utbildningar för alla medarbetare som chefer och ledare har genomförts med gott resultat. Flera normkritiska övningar har genomförts och under
hösten påbörjades arbetet med Brandkåren Attundas värdegrund. I oktober stod Brandkåren Attunda som värd när nätverket KiR (Kvinnor inom Räddningstjänsten) samlades för
att diskutera frågor för kvinnor i räddningstjänsten. Projektet
för Jämställdhetsintegrerad Räddningstjänst (JiR) avslutas
och tar sin fortsättning i ett nationellt nätverk av räddningstjänster som aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald.

Ekonomi
Årets resultat blev ett överskott på 6,3 Mkr. Överskottets
främsta orsaker är en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från Fora betalda 2005 och 2006 på 2,0 Mkr samt
vakanta tjänster under delar av året. En uppbromsning av
planerade investeringar har påverkat resultatet positivt genom minskade avskrivningskostnader. Årets resultat är av
engångskaraktär. En viktig inriktning för verksamheten är att
skapa transparens inom de ekonomiska systemen. Inriktningen är att minska kostnader och utveckla förbundets förmåga
att analysera och värdera resultat och nytta.

I förbundsområdet finns nu ca 258 000 invånare och förbundet har sex medlemskommuner. Under året larmades brandkåren ut på 2 949 uppdrag inom medlemskommunerna, och
ytterligare 400 larm till andra kommuner i regionen. Den totala mängden larm ökade med nästan 400 stycken mot 2012.
Distriktens förebyggandeinsatser rörande information och
rådgivning har ökat mot tidigare år. Intäkter för tillsyn och
externutbildning ligger 600 tkr under budget. Olycksutredningar har utförts enligt plan. Olyckorna har ökat över lag
under 2013, där händelser kopplade till social oro står för
över hälften av ökningen. Antalet döda och svårt skadade vid
bränder har inte minskat mot tidigare år.
Den 29 juli tillträdde ny förbundsdirektör och beredning inför omorganisation 2014 påbörjades. Vidare har arbetet med
målbild 2020 påbörjats som ett led i ett tydligare strategi- och
styrsystem för verksamheten.
Flera satsningar inom jämställdhet och mångfald har genomförts under året, i form av kompetensutbildning av egen personal men också genom utveckling för en jämställd service
mot medborgarna.
Inom ramen för en förbättrad arbetsmiljö har arbetet med de
fackliga företrädarna intensifierats under året. Inom ramen
för dialogdagar har verksamhetsfrågor avseende ekonomi,
arbetsmiljö och organisationsförändring diskuterats.

Förslag till beslut
Förbundsledningen föreslår förbundsdirektionen att:
• Godkänna förbundsledningens förslag till årsredovisning
			 2013 samt att översända densamma till respektive med-			 lems kommunfullmäktige för anmälan.
• Godkänna en omföring av investeringsanslag från 2013
			 till 2014 som uppgår till 550 tkr.
• Pensionsmedlen får användas i den löpande likvid			 hanteringen.
• Godkänna avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)
			 med 4 381 tkr.
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Utveckling under året

Till verksamhetsplan 2014 togs fyra effektmål fram
för organisationen:

Inför 2013 planerades inga nya större utvecklingsprojekt, utan
inriktningen var inledningsvis att avsluta pågående projekt.
Övergång från analog till digital teknik har delvis skett både
i radiosystem och larmmottagare. Individuell lönesättning är
införd i hela organisationen. Under hösten har dialogdagar/
medarbetardagar avseende inriktning för verksamheten under det närmste året skett där samtlig personal bjudits in.

Målbild & Styrning

Internet struktur &
organisation

Brandkåren
Attunda

Effektmål 1:
Minska antalet bostadsbränder.
Effektmål 2:
Öka medborgarnas förmåga att agera vid brand.
Effektmål 3:
Minska tiden för den drabbade att få skadeavhjälpande
stöd.

Medarbetare &
arbetsmiljö

Effektmål 4:
Brandkåren Attunda ska uppfattas som en naturlig aktör i samhället med ett socialt ansvarstagande och samhällsengagemang och vi vill att samhället ska känna en
samhörighet med oss.

Brandkåren Attundas tre inriktningar

Medarbetare och arbetsmiljö
• Värdegrundsarbete – fokus på kommunikation och dialog
• Samverkan med fack
• Utveckla och stärka Brandkåren Attundas identitet och 		
			varumärke
• Utveckla ledarskap och medarbetarskap

Målbilder och styrning
• Tydlig styrning och uppföljning
• Bättre underlag och analyser
• Verka för god relation med medlemskommunernas
		 tjänstemän för utbyte och stöd
• Framtagande av målbild 2020
• Utveckling av samverkan inom regionen

Intern struktur och organisation
• Utveckla ekonomihantering och ekonomisk uppföljning
• Omorganisation - en tydligare och plattare organisation
			 (för ökad tydlighet, inflytande och gott ledarskap)
• Förena linje/process – en enad organisation
• Förtydliga träffytor och arenor
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Organisation
Under hösten 2013 påbörjades ett arbete med att bereda en
ny organisationsstruktur för Brandkåren Attunda. Styrande
för initiativet var att ta fram en ny linjeorganisation (strukturen för den utryckande verksamheten berörs ej i detta arbete) som skall utgå från den dagliga verksamheten och inte
insatssituationen, utgå från individen och inte arbetslag eller
enhet samt möjliggöra helhetssyn och effektiv ledning och
styrning av förbundet.

Inriktningarna för den nya organisationen är att:
• Brandkåren Attunda som organisation ska möta verk		 samhetsmässiga och ekonomiska krav så att organisa		 tionen blir en stark, kostnadseffektiv och kompetent part
		 i regionen. Detta är i linje med uppdraget som regleras i
		 förbundsordningen.
• Brandkåren Attunda ska utgöra en kompetent samverkans		 partner samt inspirera och stödja varje medlemskommun
		 i olycksförebyggande och trygghetsskapande arbete.

• Brandkåren Attunda ska ha ett ökat fokus på
			 produktion och goda resultat genom en enad
			 organisation.

Faktaruta: Självklart
Projekttid:
1 jan 2012-30 juni 2014-01-20

• Chefer och ledare inom Brandkåren Attunda ska
			 vara kommunikativa, relationsorienterade och
			 trivas med att leda i förändring. Inriktningen är att
			 minska antalet chefsled och syftet med detta är
			 att skapa förutsättningar för en ökad kommunika			 tion och ett tydligare ledarskap.

Budget:
7,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden

Under arbetet med den nya organisationsstrukturen har kontinuerlig information och dialogmöten hållits med fackliga representanter samt samtlig personal. Riskbedömning har genomförts med representanter från fack samt skyddsombud.
De nya och ombildade tjänsterna annonserades ut som sökbara internt under mitten på december, varvid arbetet med
att matcha sökande mot roller påbörjades i januari 2014. Den
nya organisationen planeras vara på plats till sommaren 2014.

Omfattning:
Projektet omfattar 850 medarbetare från Södertörns
brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun.
Information och aktiviteter inom projektet samlas och
sprids på www.självklart.nu

Förbundsdirektion

Förbundsdirektör
Controller

Strateg Operativt
system
Strateg
Olycksförebyggande
arbete

Produktionschef

Distriktschef
Sollentuna

Teknisk Chef

Distriktschef
Järfälla

Administrativ chef

Distriktschef
Upplands Väsby

Kvalitetschef

Distriktschef Märsta,
Sigtuna & Arlanda

Brandkåren Attunda, Box 464, 192 70 Sollentuna
Vxl: 08-594 696 00 Fax: 08-96 39 48 E-post: info@brandkaren-attunda.se
Webb: www.brandkaren-attunda.se och www.facebook.se/attunda

Distriktschef
Knivsta

Distriktschef
Upplands-Bro
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Projekt och utvecklingsinsatser
Året har, utöver den ordinarie verksamheten, präglats av följande projekt och utvecklingsinsatser:

Individuell lönesättning

Självklart, ett projekt för jämställdhet och mångfald

Under året genomfördes för första gången individuell lönesättning för brandmannakollektivet. Revisionen föregicks
av medarbetarsamtal under första delen av året och avslutades med ett förberedande lönesamtal och ett avslutande
lönesamtal i september-oktober. De lönesättande cheferna
genomförde en process med ett antal möten och workshops
för att få en samstämmighet och ett lika synsätt i lönesättningen. En utbildningsinsats för chefer genomfördes också
med en utomstående konsult i maj 2013. Ny lön inklusive retroaktiv lön betalades ut med oktoberlönen i enlighet med
den tidplan som beslutats i överläggningar med SKAF. Individuell lön är nu införd i hela organisationen.

Mellan 2012 och 2014 genomför Brandkåren Attunda, Södertörns brandförsvarsförbund och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun tillsammans ett kompetensutvecklingsprojekt
inom jämställdhet och mångfald. 2013 har präglats av flera
aktiviteter. Samtliga medarbetare har gått två dagars utbildning om mänskliga rättigheter, diskriminering, jämställdhet,
mångfald samt arbetsplatskultur och arbetsklimat.

Agera vid brand, bostadsområde
En ny aktivitet infördes under året där brandstyrkorna utför
riktade besök i bostadsområden i syfte att höja kommuninnevånarnas kunskap och förmåga att förebygga brand samt
agera vid en inträffad brand. Aktiviteten innehåller förutom
information om att förebygga bränder utbildningsmoment i
att praktiskt hantera brandsläckare och släcka bränder på spis.
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Alla chefer har gått en tredagars utbildning med fokus på ledarskap i förändringsprocesser. Utbildningen syftar till att ge
alla chefer kunskap och mod att bidra till att en förändring
för en inkluderande arbetsmiljö påbörjas, vilket är ett av projektets mål. Olika nyckelgrupper har fått fördjupade kunskaper i bland annat jämställd upphandling, leda värdeladdade
diskussioner och inventering av fysisk arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Mångfaldscoacher är införda på varje
arbetsplats och de har utbildats genom projektet. Gruppövningar har genomförts kvartalsvis i form av diskussionsuppgifter. Mer information om projektet finns på:
http://självklart.nu/

Ny modell för taxor myndighetsutövning

Avveckling av befolkningsskydd

Under våren framarbetades en enhetlig konstruktion för beräkning av taxa för myndighetsutövning inom LSO samt LBE, vilken beslutades av direktionen i september. Målet med den nya
konstruktionen är att den ska vara förutsägbar för den enskilde
men samtidigt vara kostnadstäckande för Brandkåren.

Efter beslut från MSB att avveckla RUHB-materiel (räddningstjänst under höjd beredskap) har destruktion av materiel genomförts under 2013 efter kontakt med respektive kommun.
Brandkåren Attunda har förvarat materiel för befolkningsskydd åt ägarkommunerna, bland annat 180 000 gasmasker
och utrustning för brand och räddning under höjd beredskap
för ett tjugotal typskador. Materiel har även fördelats till kommunerna enligt önskemål, och viss materiel har Brandkåren
Attunda tagit hand om t.ex. slang, motorsprutor & armaturer.

Regional samverkan
Gemensamt nyttjande av övningsanläggningar i regionen har
strukturerats och en långsiktig planering för rökövningar är
skapad. Uppstart av länsprojekt för gemensam funktion av
alarmering och ledning. Målsättningen är att i länet skapa
en funktion för larm- och ledning. Gemensamt med storstockholm brandförsvar har en översyn av stationsstruktur
startats upp i syfte se över framtida lösningar med god täckningsförmåga i nordvästra Stockholms län. Ökad dialog med
Uppsala och Enköping/Håbo angående operativa resurser,
där gränslös samverkan av operativ räddningstjänst är ett av
målen. Projektet samverkansfunktion Stockholm fortsätter
med utbildningstillfällen, försök med samlokalisering av olika
aktörer och samlad lägesbild hos aktörerna.
http://www.samverkanstockholmsregionen.se/

JiR – Jämställdhetsintegrerad räddningstjänst
Målsättning med JiR är att skapa förutsättningar för kommunal räddningstjänst att ge jämställd och bra service på lika villkor och därmed förhindra olyckor och skadeverkningar.
JIR drevs inom ramen för Hållbar Jämställdhet (HÅJ) i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet
bestod av ett flertal delprojekt. Brandkåren Attunda ansvarade
för två delprojekt; utökat jämställdhetsfokus i räddningstjänstens upphandlingar och en analys angående omkomna i bränder med könsuppdelad statistik för både kvinnor och män.
Könsuppdelad statistik är också införd i insatsrapporten för
få större kunskap om de som drabbas av olyckor. I september anordnades två seminariedagar i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och SKL där
projektet presenterade sitt resultat.

I ett nytecknat avtal fortsätter brandkåren att ansvara för
skötsel av kommunernas cirka 100 VMA-anläggningar.

KIR – nätverksträff
Brandkåren Attunda var värd för föreningen Kvinnor inom
räddningstjänstens (KIR) årliga träff. I två dagar deltog ett
70-tal kvinnor som är brandmän och befäl inom svensk räddningstjänst vid en nätverksträff i Knivsta.

Knivsta brandstation
Själva byggnadsarbetet fortskrider och byggnaden är i slutfasen av färdigställandet. El-entreprenaden ligger inte i fas
med färdigställandet vilket innebär att slutbesiktning måste
senareläggas. Övriga entreprenader så som bygg, mark, ventilation och rör ligger alla i fas med sina tidplaner undantaget
de delar som är beroende av el-entreprenaden.

Projektering av renovering av Upplands Bro
brandstation
Projekteringsarbetet för en grundlig upprustning av brandstationen pågår och kommer att slutföras. Dock kommer
upphandling att senareläggas under 2014 med efterföljande
genomförande av renoveringsarbetet. Detta till följd av nödvändiga ekonomiska prioriteringar under 2014.
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Operativ verksamhet under året
Olyckorna har ökat över lag under 2013 jämfört med medelvärdet för år 2008-2012. Händelserna i maj kopplat till social oro är den enskilt mest framträdande händelsen under
året. Under oroligheterna ökade antalet händelser från 64
till 125 mot föregående vecka, detta motsvarar över hälften
av olycksökningen för brand ej i byggnad för hela året. Inga
naturolyckor, som skogsbränder eller översvämningar, har
under året prövat insatsorganisationens uthållighet över tid.
Brand i byggnad har minskat i Knivsta med (-30 %) men ökat
i Järfälla (53 %). Brand ej i byggnad har ökat i samtliga medlemskommuner där Järfälla (+38 %), Knivsta (+28 %) och Sigtuna (+38 %) står för den största ökningen. För trafikolyckor
har den störta ökningen av olyckor inträffat i Sollentuna (50
%) och Knivsta (41 %). Enligt trafikverkets olycksstatistik har
både antalet döda och svårt skadade minskat i Stockholms
län. I Uppsala län har antalet svårt skadade minskat markant,
men antalet döda oförändrat mot tidigare år.

Under året larmades brandkåren Attunda ut på 2910 händelser inom medlemskommunerna, och ytterligare drygt 400
larm till andra kommuner i regionen. Den totala mängden
larm ökade med nära 400 larm mot 2012. Förändrade stationsområden, i syfte att snabbaste enhet alltid ska larmas,
har medfört en ökning av Järfällastationens larm till områden
i Stockholms kommun.
Diagrammet längst ned på sidan presenterar olycksstatistiken för år 2013 med en jämförelse för medelvärdet för åren
2008-2012. Röda staplar visar räddningsuppdrag, gröna staplar visar ”larm vid fysisk eller psykisk ohälsa” som ofta sker
i samverkan med andra blåljusmyndigheter. Gula staplar visar larm utan tillbud (vid framkomst visade det sig att ingen
olycka hade inträffat) alternativt andra uppdrag.
Det procentuella värdet visar ökningen jämfört med medelvärdet för åren 2008-2012 för att kunna se eventuella trender.

Antal olyckor och andra uppdrag
2013 jämfört med medelvärde 2008-2012
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Brand i konferensanläggning
I januari kom ett automatlarm om brand i en konferensanläggning i Sigtuna. Det visade sig vara en vindsbrand som
spred sig ner i köks- och konferenslokaler. Konferensdel,
matsalar och kök brand- och vattenskadades, men hotelldelen klarar sig med mindre skador.

Hjärtstart i Upplands Väsby
Vid ett av årets hjärtstoppslarm (SALSA-larm) lyckades brandstyrkan i Upplands Väsby med hjärtkompressioner och defibrilleringar rädda livet på en man. Han kom senare på besök
med sin fru för att tacka personalen på Väsby brandstation.

Järfälla samlades kommun, polis och frivilliga inför nattvandring. Som mest samlades över 100 personer per kväll på Järfälla brandstation.

Faktaruta: Social oro maj 2013
• Antalet larm fördubblades under oroligheterna.
• Hälften av händelser skedde utanför Attundakommunerna.
• Brandkåren Attundas extra kostnader var
ca 140 000 kr
• Dagliga samverkansmöten genomfördes på länsnivå

Brand i köpcentrum
I mars uppstod en brand i rökkanalen till en restaurang i ett
köpcentra i Sollentuna. Genom ett snabbt ingripande hindrades brandspridning i takkonstruktionen. Branden begränsades till rökkanaler och fläktsystem.

Venngarn brandhärjas
Ett antal bränder uppstod i Venngarn, Sigtuna kommun under
året. Två bränder uppstod samma vecka i mars. Först brann
ett bostadshus ner och några dagar senare brann slottscaféet. I oktober brann även en lada ner. Vid samtliga tillfällen
har byggnaderna varit övertända vid vår framkomst och inriktningen har varit att hindra spridning till omkringliggande
byggnader.

Faktaruta: Hjälp till drabbad
Från 2008 till 2013 har:
• larmhanteringstiderna halverats
• framkomsttiden har minskat med 1,5 min
• utryckningarna ökat med drygt 600

Två drunkningar samma helg
Inom Upplands-Bros område drunknade en man vid Björknäsbadet i augusti. Samma helg kom ytterligare ett drunkningslarm, denna gång till Bonäsbadet inom Järfällas område.
Dessvärre återfanns en man drunknad även där. Vid insatserna bistod dykare från Kungsholmen. Trots goda insatser från
vår personal och från samverkande organisationer gick inte
personernas liv att rädda.

Statsbesök av Obama
Under Obamas statsbesök deltog Attunda med resurser på
flera sätt. Arlandabilen 573 gick med i eskorten till och från
Arlanda för att kunna hantera eventuella incidenter under
färdvägen. Järfällas saneringsenhet gav stöd åt polisen genom beredskap på Kungsholmen under hela besöket.

Brand i garagelänga
I december inträffar en brand i carport (8 bilar) med brandspridning till flerfamiljshus i Sollentuna. Tack vare snabb insats räddas bostadshuset och de människor som befann sig där. Byggnaden klarar sig med undantag för brandskador på fasaden.

Sociala oroligheter i maj
Under oroligheterna i slutet av maj månad spreds oron från
Husby till stora delar av Stockholm län, även till Attundakommunerna. Antalen larm i Attunda ökade från 64 veckan innan till 125.
Huvuddelen av larmen bestod av bilbränder och brand i återvinningscontainrar. Styrkan i Järfälla drabbades av något som
kan liknas ett bakhåll då två brandbilar fick rutor krossade
av stenar. En brandman träffades i huvudet, men tack vare
hjälmen undgicks allvarliga fysiska skador på egen personal.
Brandkåren bjöd in goda krafter till brandstationerna och i

Samverkansövningar
Under året har tre större samverkansövningar genomförts.
En med scenario större trafikolycka där polis, sjukvård och
räddningstjänst samövades. Övningen samordnades även
med Knivsta kommun som genomförde en egen krisövning
byggd på övningsscenariot. I en annan övning samövade
SSRS (sjöräddningssällskapet) och räddningstjänsterna sök
och räddning på Mälaren. Den tredje samverkansövningen
skedde på Arlanda där Attunda tillsammans med resurser
från SMC (släckmedelscentralen) och Swedavias flygräddning övade brand i oljedepå.

13

Uppdrag och mål

Etappmål 2

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet regleras i förbundsordningen. Där förtydligas också ansvarsfördelningen
mellan förbundet och medlemskommunerna när det gäller det skadeavhjälpande och stödjande arbetet. Enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun anta ett
handlingsprogram. Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
tar fram handlingsprogram som är gemensamt för medlemskommunerna.

Etappmål
För att målstyra det brandskadeförebyggande arbetet har
förbundsdirektionen tagit fram etappmål som överensstämmer med MSB:s förslag till nollvision i samband med
regeringsuppdraget om ”nationell strategi för brandskydd”.
Etappmålen går ut på att minska skadekonsekvensen för
människor och egendom vid brand i byggnad.

Antal ”brand i byggnad” med egendomsskador ska minska
med en tredjedel till år 2020. Startvärdet från år 2011 är 136
bränder med egendomsskador, dvs 68 % av samtliga brand
i byggnad har haft en egendomsskada. För år 2013 registrerades egendomsskador vid 138 (58 %) händelser vilket är en
liten ökning i antal men en procentuell minskning. Storleken
på egendomsskadan kan vara allt ifrån brännmärken på ett
bord till totalskada på flera byggnader. Vid en bedömning av
brandens omfattning vid släckning går det att utläsa att vid
133 händelser (60 %) har branden släckts i startföremålet och
därmed har egendomsskadorna varit av mindre värde.

Brandens omfattning efter släckning
Antal per år utifrån kategori

2013

133

2012

129

2011

112

Etappmål 1

2010

116

Antalet svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid
bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till
år 2020. Startvärdet var 8 st för år 2011. Observera att även
lindrigt skadade redovisas i tabellen.
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I startföremålet

Under år 2013 har 10 personer omkommit eller skadats svårt
vid brand i byggnad. Fyra personer omkom varav två kvinnor
och två män.

Antal svårt skadade och omkomna
i brand i byggnad 2013
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I startutrymmet
I startbrandcellen alt. en byggnad bestående av en brandcell.
I Startbyggnaden
Branden spred sig till flera byggnader
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Brandskyddsindikatorer
• Ingen brandspridning mellan byggnader – Vid två tillfällen
			 under 2013 spred sig branden vidare från startbygg			 naden. Det ena fallet var ett öppet garage med 8 bilar,
			 där branden spred sig till fasaden på det intilliggande
			 flerbostadshuset. Det andra fallet var en brand i en lada
			 på en lantbruksfastighet, där branden spred sig till en annan
			 lada.
• Anlagda bränder – Av de 235 ”brand i byggnad” år 2013
			 var 32 st anlagda (14 %). Målet är att färre än 20 % av brän			 derna ska bero på en anlagd brand.
• Skolbränder – Det har under 2013 inträffat 17 bränder vid
			 förskolor/skolor. Ingen av dessa bränder har fått några
			 allvarliga konsekvenser för verksamheten. Vid tio av
			 dessa bränder har brandorsaken varit anlagd.
• Fungerande brandcellsgränder – I de fall det har konsta			 terats att det finns brandcellsgränser så har de fungerat
			 i 94 % av fallen. För de 6 % där brandcellsgränserna inte
			 fungerat har orsaken varit öppen dörr i brandcellsgräns.
• Brandens omfattning vid ankomst jämfört med brandens
			 totala omfattning – Målet är att ingen ytterligare brand
			 spridning ska ske efter att räddningstjänsten kommit på
			 plats. Vid två händelser under 2013 har branden spridit
			 sig med stora egendomsskador som följd. Den ena är
			 branden på Sigtunahöjdens konferensanläggning där
			 branden troligen startade på vinden och upptäcktes
			 först när branden spridit sig ner i köket. Den andra är en
			 vindsbrand som startade på balkongen på en lägenhet
			 högst upp och spred sig via takfoten till hela vinden.

Andel objekt som uppfyller en godkänd nivå

Målsättning redovisar målbilden för handlingsprogramperioden 2011 till 2014. Tillsynssatsningarna under året har gett en
ökning av godkänt SBA-arbete bland tillsynade objekt inom
åldringsvård från (36 % till 71 %). Många av förskolorna har ej
haft en tillsyn senaste åren vilket har lett till att nivån på SBA
ej bedömts vilket ger ett lägre värde, dessa förskolor finns
inplanerade i tillsynsplan för år 2014 och 2015.
•
			
			
			

Nöjd kund index för tillsyn (brand) – För 2013 var värdet
75 för förbundet som helhet vilket motsvarar betyget
”Högt” (70-80). Värdet undersöks var annat år och vid
senaste tillfället 2011 var motsvarande värde 77.

•
			
			
			
			
			
			
			
			

Framkomsttider – Tid till räddningstjänsten är på plats
vid en olyckshändelse är en viktig faktor för att bryta
en händelsekedja. Tiden från att SOS alarm får in samtalet tills första resurs från räddningstjänsten är på plats
räknas som framkomsttid och består av larmhanteringstid, anspänningstid (tid för brandmännen från att de
fått larmet till att de kör ut från brandstationen) och
framkörningstid. För samtliga larm (både prio 1 och prio 2
larm) är medianvärdet för framkomsttid 09:57 minuter.

Mätvärde 2013

Målsättning

Skäligt brandskydd

53 %

75%

SBA – värdering, åldringsvård

71%

75%

SBA – värdering, vårdanläggningar

78%

75%

44 % (76 %)

75 %

SBA – värdering, skolor (exklusive förskolor)
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• Bedömning av nivå på Systematiskt brandskyddsarbete
			 (SBA) – Efter en tillsyn registreras om objektet uppfyller
			 skälig nivå på brandskyddet enligt lag om skydd mot
			 olyckor. Av de 359 tillsynade objekt under år 2013 upp			 fyllde 71 % godkänd nivå. Av samtliga objekt där tillsyn
			 LSO genomförs är resultatet följande.

•
			
			
			
			
			
			
			

Framkomsttiden påverkas av flera faktorer och förlängs
om larmet saknar fast adress, som exempelvis vid skogsbrand eller olyckan inträffar vid mera otillgängliga platser vilket ofta är fallet vid exempelvis drunkning.
Skillnaden mellan de olika diagrammen visar larmhanteringstiden, vilken påverkas av positioneringen och intervjuer som SOS utför. Vid flera sjukvårdslarm har räddningstjänsten larmats i efterhand som hjälp till ambulansen.

Mediantid framkomsttid (m:s)
09:44
Trafikolycka

Brand ej i
byggnad;
11:01

Sjukvårdslarm;
10:31
Drunkning;
15:48

Brand i
byggnad;
09:02

• Insatsplaner och framkörningskort – Samtliga verksam			 heter som hanterar farliga ämnen inom Brandkåren
			 Attundas geografiska område har aktuella insatsplaner.

Mediantid anspänningstid + körtid (m:s)

Trafikolycka ;
07:49

Sjukvårdslarm; 07:00

Brand ej i
byggnad;
09:07

Brand i
byggnad;
07:17
Drunkning;
14:44
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Produktionsuppföljning 2013
Produktionsmål är framtagna utifrån effektmålen i verksamhetsplanen. Produktionsmålen bryts ned till aktiviteter på
stationsnivå i respektive kommun. Aktiviteterna fördelas ut
till ansvar för individer på stationsnivå.
Förebyggande aktiviteter på stationsnivå har under 2013
ökat med 20 % mot tidigare år. Detta är främst informationsinsatser och utåtriktat arbete där mötet med medborgarna
är i centrum. Samtidigt har antal tillsyner minskat 481 (525).
Minskningen av tillsyner och externutbildning påverkar ekonomin om ett negativt resultat med 600 tkr mot budget.
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Direktion

HP

Etappmål

Förbundsdirektör

VP

Effektmål

Produktionschef

Prod.plan

Prod.mål

Distriktschef

Stationsplan

Aktivitetsmål

Närmaste chef

Medarbetarsamtal

Individmål

Tillsyner och tillståndshantering
Brandingenjörer och brandinspektörer hanterar till största
delen den myndighetsutövning som Brandkåren Attunda utför. Där ingår tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO),
tillsyn och tillståndshantering enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE), sotningsverksamhet, remissärenden från andra myndigheter och medverkan i kommunernas
plan- och byggnadsplanering.

Resultatuppföljning

med antal genomförda tillsyner nåddes till 91 % vilket påverkar det ekonomiska resultatet negativt 300 tkr mot budget.
Orsaken beror på:
• Tidvis brist på tillsyneförrättare på grund av föräldra			ledigheter
• Eftersläpningar i produktionsuppföljning
• Förbättrad uppföljning av genomförda tillsyner vilket är
			 mer resurskrävande

Antalet tillstånd som hanterats är 19 färre än 2012. Samtliga
tillståndsansökningar som inkommit har hanterats. Målet

Uppföljning av produktionsmål/aktivitetsmål

Värde/antal 2013

Utfall %

Mål 2013

Kommentar

87

100 %

359

97 %

371

12 tillsyner ej utförda.
Överförs till 2014

Samplanerad tillsyn LSO-LBE

83

78 %

107

24 tillsyner ej genomförda.
Överförs till 2014

Tillsyn LBE

39

83 %

46

7 tillsyner ej genomförda.
Överförs till 2014

Tillsyn LBX

0

Myndighetsutövning
Annan tillsyn av allmänna lokaler
Tillsyn LSO

Samtliga tillsyner utförda

0

Tillstånd LBE/X

141

94 %

150

Alla inkomna ärenden är
hanterade

Byggärenden

146

121 %

120

Alla inkomna ärenden är
hanterade

Planärenden

85

77 %

110

Alla inkomna ärenden är
hanterade

Allmänna ärenden

260

104 %

250

Alla inkomna ärenden är
hanterade

Sotningsärenden

152

117 %

130

Alla inkomna ärenden är
hanterade
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Underlätta för den enskilde
Inom processen Underlätta för den enskilde utförs utbildningar och informationsinsatser till kommuninnevånarna i
syfte att skapa trygghet och kunskap om att själv förebygga
och hantera olyckor.

Informationsinsatserna under året har överstigit målsättningen. Skolutbildningen når 80 % av utsatt mål. Samtliga skolor
är kontaktade, men vissa skolor bokar inte in utbildningen.
Arbete med sociala projekt når inte målsättningen på grund av:

Resultatuppföljning
Intäkter för externutbildning understiger budget med ca 300
tkr. Orsaken till intäktsbortfallet beror på:
• Ersättningar från brandskyddsföreningen för genomförda
			 skolutbildningar har utgått under verksamhetsåret vilket
			 är det stora intäktsbortfallet
• Vikande efterfrågan från kunder under hösten
• Avsaknad av marknadsföring
20

• Dåligt uppbyggt kontaktnät med kommunernas förvaltningar
• Brister i uppföljning

Uppföljning av produktionsmål/aktivitetsmål

Värde/antal 2013

Utfall %

Mål 2013

Kommentar

Underlätta för den enskilde
Sociala projekt

75 tillfällen
1471 ungdomar

75 %

100 tillfällen

Socialt förebyggande
arbete genom möten
med ungdomar

Utbildning av skolungdomar årskurs 5 och 8

170 utbildningar
4718 ungdomar

80 %

6000

Elever i årskurs 5 och 8
utbildas i att förebygga
olyckor

Äldreboende besök

68 besök
296 personer

136 %

50

Information till personal i
att förbygga och hantera
bränder

Extern utbildning

993 personer

66 %

1500
personer

Samtliga inkomna förfrågningar hanterade
och utbildningar utförda.

229 %

6000
personer

Information till kommuninnevånarna om vikten
av brandvarnare och
släckutrustning i hemmet.
Information/utbildning
till kommuninnevånarna
om beteendemönster
vid brand.

Brandvarnare och släckutrustning i hemmet

13766 personer

Kunskap om föstahandsinsats brand

8147 personer

193 %

4200
personer

Inga bränder skall inträffa på skolor

161 tillfällen
1216 personer

161 %

100
tillfällen

Information till ansvariga,
tillsyn av yttre miljö
Information/utbildning
till kommuninnevånarna
om beteendemönster
vid trafikolycka
Informationskampanj mot
Julrelaterade bränder

Kunskap om föstahandsinsats trafik

4910 personer

163 %

3000
personer

Julkampanjen

7243 personer

121 %

6000
personer

Kommunikation med andra instanser om uppmärksammade risker

29

100 %

T.ex. risker i trafikmiljön

Faktaruta: Skolbränder
• Ingen skola har brunnit ner under 2013
• 17 incidenter/initialbränder där den mest omfattade
utvecklade sig till en rumsbrand
• Före skolavslutning och skolstart besiktigar brandkåren skolor för att identifiera brandrisker
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Produktion efter insats
Produktion efter insats innehåller till största delen den lagstadgade uppgiften att göra undersökning av olyckor efter
räddningsinsatsers avslutande. Området innehåller också
sakkunnigutlåtanden som görs på begäran från polis.

Uppföljning av produktionsmål/aktivitetsmål

Resultatuppföljning
Målet för utredning av olyckor är uppnådda. För insatsrapporteringen beror bristen (1 %) på dålig uppföljning. Andelen
kompletta insatsrapporter är dock det högsta någonsin.

Värde/antal 2013

Utfall %

Mål 2013

Produktion efter insats
Insatsrapporter kompletta

2809

98 %

99 %

Insatsutvärderingar

19

105 %

18

Olycksutredningar

12

100 %

12

Sakkunnigutlåtanden

40

100 %

100 %

Miljö
I enlighet med Brandkåren Attundas miljöpolicy verkar förbundet för en hållbar utveckling genom att kontinuerligt
sträva efter att reducera verksamhetens negativa miljöpåverkan. I Brandkåren Attundas miljöledningssystem finns miljömål inom fem olika områden. Av dessa uppfylldes målen 2013
inom Miljöräddning och Kemikaliehantering, dock nåddes
inte målen inom Energiåtgång, Transporter och Inköp. Satsningen på det mer klimatsmarta syntetiska dieselbränslet
Ecopar har blivit något försenat och beräknas komma igång
i stor skala under 2014. Under 2013 var ca 40 % av alla bränsleinköp någon form av miljöbränsle. Brandkåren Attunda har
arbetat fram analys, metodik och nyckeltal för två av förbundets största negativa miljöaspekter; energiåtgång och drivmedelsförbrukning.

Ett flertal samarbetsprojekt pågår på miljöområdet, bland annat arbetet med framtagandet av miljösårbarhetskartor för
Attundas geografiska område i samarbete med Norrvatten
och våra medlemskommuner. Detta projekt har utvecklats
till att omfatta Länsstyrelsen i Stockholm och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). SGU kommer att hjälpa till med
att ta fram kartunderlag och genomföra viss utbildning. Även
oljeskyddsplaneringsprojektet för Mälaren i samarbete med
Länsstyrelsen i Västmanland och ett flertal andra aktörer fortskrider.

Nyckeltal 2013:

Koldioxidutsläpp drivmedel (ton)
360
340

342

320

Transporter: 2.46 kg CO2 / liter drivmedel
(-0.23kg jämfört 2012)

329
313

304

300

Koldioxid utsläpp total energiförbrukning

280
260
2009
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Energi: 5.1 kg CO2 / kvm (-0.1kg jämfört 2012)

297

2010

2011

2012

2013

• 2012: 65 ton
• 2013: 66 ton

Kommunikation
Brandkåren Attunda har fortsatt sin satsning på sociala medier och har bland annat drygt 900 följare på Twitter och
1500 på Facebook. Närvaro finns även på Instagram, Youtube
och Linkedin. Användandet av sociala medier är i dagens informationssamhälle nödvändigt för att skapa relationer med
kommuninvånare samt nå ut med viktig information, så som
budskap om förebyggande av olyckor och instruktioner om
korrekt agerande när olyckan är framme.
En mycket lyckad aktivitet i sociala medier genomfördes av
personalen i Upplands Väsby som uppmärksammade vikten
av kunskap om hjärt- och lungräddning via en Flash Mob under Alla hjärtans dag.

Följare sociala medier
Brandkåren Attunda
Järfälla kommun
Knivsta kommun

Sigtuna kommun
Sollentuna kommun

Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun

0
Twitter

500

1000

1500

Facebook

Webbplatsen, www.brandkaren-attunda.se, har under 2013
haft cirka 64.000 besök utav drygt 32.000 unika besökare.
Dessutom har spridning av information och utbildning till
tusentals människor i medlemskommunerna skett genom
aktiviteter som öppet hus, besök på allmänna platser och i
bostadsområden.
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Personal
Vid årets slut, 2013, var 253 personer tillsvidareanställda på
hel- och deltid, varav 18 kvinnor (7 %). Motsvarande siffror var
2012 att vi hade 255 personer anställda på hel och deltid, varav 16 kvinnor.

Andel kvinnor i operativt system
6,0%

Attunda

5,0%

Norrtälje

4,0%

R-Syd

3,0%

Under året har vi också haft 17 personer anställda i någon
form av tidsbegränsad anställning (prov, vikariat eller överenskommen visstidsanställning). De flesta av dessa tjänstgör
främst för att täcka upp sommarledigheten.
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SBFF

2,0%

Genomsnitt riket

1,0%

StorGTB

0,0%
2009 2010 2011 2012 2013

SSBF

0
41
77
71
Åldersfördelningen
58
Åldersfördelning visar att vi har flest medarbetare i ålderska22

Antal

tegorin 30-39 år följt av medarbetare i ålderskategorin 40-49
år, samt att vi inte har några medarbetare som är yngre än 20
år. Medelåldern är 41 år (Medelåldern 2012 var 43 år).
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Åldersfördelning
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Arbetsskador
10 arbetsskador anmäldes under 2013. Brandkåren Attunda
samarbetar med S:t Erikshälsan vid arbetsrelaterad ohälsa
och förebyggande tidiga aktiviteter samt psykosocial kartläggning. Företagshälsovården ställde i 18 fall diagnoser där
flertalet är relaterade till knä och leder vilket kan tyda på ett
mörkertal av icke anmälda arbetsskador. Antalet rapporterade skador de senaste fem åren.

2009

2010

2011

2012

2013

16

6

5

6

10

>=60

Avslutade anställningar

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 2,94 % och motsvarande
siffra 2012 var 3,06 %, vilket betyder att sjukskrivningarna totalt sett minskat något, även om det bara är marginellt. Den
största minskningen har skett när det gäller långtidssjukskrivningarna från 40,39 % 2012 till 32,75 % 2013.
Kvinnorna har ett högre sjukskrivningstal än männen i Brandkåren Attunda. Brandkåren Attunda som organisation följer
därmed övrig arbetsmarknadssiffror som just visar att kvinnorna har högre sjukskrivningstal än männen i alla yrken.
De två diagrammen illustrerar sjukskrivningarna per kön och
per ålderskategori samt anger hur stor procent långtidsfrånvaron/sjukfrånvaron är av den totala sjukfrånvaron.

Vi har haft en medarbetare under året som gått i pension.
Sju tillsvidareanställda har under året sagt upp sin anställning
och lämnat Brandkåren Attunda och tre medarbetare har avlidit under året.

Det personalstrategiska arbetet
Förbundsdirektionen har antagit den personalstrategiska
planen 2011-2014, som anger ett antal områden med aktiviteter som bedöms som prioriterade för utveckling av personalfrågorna i Brandkåren Attunda. Planen har tagits fram
i samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund. Planen
är uppdelad i sju fokusområden och till den finns en tid- och
aktivitetsplan. De punkter som kvarstår i aktivitetsplanen är:
• Framtagning av personal- och kompetensförsörjningsstrategi

Ålderskategori

Total sjukfrånvaro

Långtidsfrånvaro

29 år eller yngre

2,24 %

35,12 %

30-49 år

2,65 %

28,69 %

50 år eller äldre

3,57 %

36,61 %

Totalt

2,94 %

32,75 %

Total sjukfrånvaro

Långtidsfrånvaro

Kvinnor

4,80 %

39,93 %

Män

2,82 %

31,95 %

Totalt

2,94 %

32,75 %

Kön

• Rekryteringspolicy (sker under 2014)
• Inventering av olika arbetstidsmodeller och flexibla
schemalösningar
• Genomförande av medarbetarundersökning vartannat
år (förbundsdirektören har tagit ett nytt strategiskt beslut att fokusera på arbetsmiljöfrågor; kommunikation,
delaktighet och dialogmöte samt startat upp ett arbete
med värdegrund)
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Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat

Balanskravet

Årets resultat blev ett överskott på 6,3 Mkr. Överskottets
främsta orsaker är en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från Fora betalda 2005 och 2006 på 2,0 Mkr samt
flera vakanta tjänster. Från september månad infördes såväl
anställningsstopp som övertidsstopp. En uppbromsning av
planerade investeringar har påverkat resultatet positivt genom minskade avskrivningskostnader. Årets resultat är av
engångskaraktär.

Årets justerade resultat blev 6,1 Mkr sedan hänsyn tagits till
realisationsvinster på 0,2 Mkr.
Därmed är balanskravet uppfyllt och specifikation av detta
finns i not 4.
4 381 tkr är möjligt att avsätta i resultatutjämningsfonden
(RUR).

2013
Medlemsbidrag

2012

2011

2010

172 688

167 496

164 212

161 787

1 % av medlemsbidrag

1 727

1 675

1 642

1 618

Årets resultat

6 338

-1 097

-2 819

4 139

-230

-136

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

6 108

-1 233

-2 819

4 139

Medel till RUR

-4 381

neg

neg

-2 521

Medel från RUR (max 80 %)

0

0

0

0

Synnerliga skäl

0

1 233

2 819

0

1 727

0

0

1 618

0

0

0

0

1 727

0

0

1 618

0

0

0

0

4 381

0

0

2 521

Avgår: Realisationsvinster

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år
Summa
Balanskravsresultat att reglera
Maximal reservering till RUR

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner och förbund ha en
god ekonomisk hushållning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller det finansiella
perspektivet bör minimikravet vara att intäkterna överstiger
kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet därmed är positivt.
Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning
överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. Brandkåren Attunda har fyra ekonomiska mål inskrivna i förbundsordningen. Direktionen har 2013-11-22 beslu-

26

tat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsfonden (RUR). Verksamhetsmässiga
målen för god ekonomisk hushållning framgår av verksamhetsplanen.
God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2013 då vi
uppfyllt balanskravet och förbundets fyra ekonomiska mål
är uppfyllda och vi aktivt arbetat utifrån de fastställda målen
i verksamhetsplanen. Måluppfyllelsen varierar dock när det
gäller de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.

Ekonomiska mål
• Kostnaderna får inte överstiga intäkterna
• Resultatet efter finansnetto skall vara positivt
• Det egna kapitalet skall uppgå till minst 5 000 tkr, vilket
			 ska utgöra en reserv om synnerliga skäl föreligger som
			 orsakar ett underskott.
• Likviditeten får inte understiga 5 000 tkr

Pensionsmedelsförvaltning
Pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för pensioner och kortfristig avgiftsbestämd ålderspension uppgår till 132,0 Mkr (121,7 Mkr), vilket är en ökning
från föregående år med 10,3 Mkr (ökning 2012 med 12,6 Mkr).
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier.
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder eller
betalningsberedskapen på kort sikt.

Verksamhet
I förbundsområdet finns nu ca 258 000 invånare och förbundet har sex medlemskommuner.

200
%

Under året larmades brandkåren ut på 3 346 larm, vilket var
388 fler än 2012.

Likviditet

300

100

93

136

158

266

129

0

Den 29 juli tillträdde ny förbundsdirektör och beredning inför
omorganisation 2014 har påbörjats. Vidare har arbetet med
målbild 2020 påbörjats som ett led i ett tydligare strategi- och
styrsystem för verksamheten.

2013

2012

2011

2010

2009

Eget kapital i procent av de totala tillgångarna eller graden av
egenfinansierade tillgångar.

Investeringar

Soliditet

15
10

10,2
8,1

7,3

2013

2012

%

Investeringarna uppgick till 44,8 Mkr (2012 19,7 Mkr). Det är
14,3 Mkr under årets budget och under 2012 var investeringarna 19,7 Mkr under budget. Orsaken till årets investeringsbelopp är den försenade byggstarten av Knivsta brandstation
samt att det blev lägre kostnad än budgeterat och att investeringen för bergvärme 3,5 Mkr Upplands-Bro inte genomfördes. Mindre utfall på övriga inventarier och periodiskt underhåll till följd av att investeringar kommer att senareläggas.

12,2

10,2

5

0
2011

2010

2009

Personal
Vid årsskiftet var 253 (255)personer tillsvidare anställda på
hel- och deltid, varav 18 (16) kvinnor. Utbetalda löner har uppgått till 84,8 Mkr och arvoden till förtroendevalda till 0,5 Mkr.
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Resultaträkning (tkr)
2013 tkr

2012 tkr

18 822

20 653

2 036

2 121

-170 437

-173 894

0

0

-13 243

-12 048

Verksamhetens nettokostnader

-162 822

-163 168

Kommunbidrag (not 3)

172 688

167 496

325

607

Finansiella kostnader

-3 853

-6 032

Resultat före extraordinära poster

6 338

-1 097

Verksamhetens intäkter (not 1)
Jämförelsestörande intäkter (not 1)
Verksamhetens kostnader (not 2)
Jämförelsestörande kostnader (not 2)
Avskrivningar (not 5)

Finansiella intäkter

0
Årets resultat (not 4)
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6 338

-1 097

Balansräkning (tkr)
2013 tkr

2012 tkr

179 168

147 594

0

0

132 690

104 510

46 478

43 084

77 246

50 328

0

0

57 471

12 276

19 775

38 052

256 414

197 922

Eget kapital (not 8)

20 751

14 413

därav årets resultat

6 338

-1 097

Avsättningar (not 9)

112 940

103 943

Avsättningar för pensioner

112 940

103 943

Skulder

122 723

79 566

Långfristiga skulder (not 10)

42 387

42 688

Kortfristiga skulder (not 11)

80 336

36 878

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

256 414

197 922

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar (not 9)

13 519

12 748

Övriga ansvarsförbindelser (not 12)

2 507

59

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar (not 5)
mark, byggnader och tekniska anläggningar
maskiner och inventarier
övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar (not 7)
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Andra avsättningar

Panter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys (tkr)
2013 tkr

2012 tkr

6 338

-1 097

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för likviditetspåverkande post (not 8)
Justering för realisationsvinster (not 6)

-2 768
-230

-126

Justering för avskrivningar

13 243

12 048

Justering för avsättningar till pensioner (not 9)

8 997

10 445

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

28 348

18 502

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-45 195

-8 387

43 458

11 629

26 611

21 744

-44 817

-19 743

230

411

-44 587

-19 332

-301

-301

-301

-301

Årets kassaflöde

-18 277

2 111

Likvida medel vid årets början

38 052

35 941

Likvida medel vid årets slut

19 775

38 052

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder (not 11)
Medel från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (not 6)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld (not 13)
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
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Noter (tkr)
Not 1: Verksamhetens intäkter
Minskade intäkter för civilförsvaret
och uteblivna intäkter för ”skolprogrammet” är de två största posterna.

I posten övrigt ingår realisationsvinster
enligt not 6.

2013 tkr

2012 tkr

Kommunal beredskapsplanering

348

696

Övriga intäkter kommuner, landsting och staten

366

600

Statliga bidrag

301

347

12 006

12 468

Utbildning och konsulttjänster

3 870

5 003

Externa hyror

1 586

1 315

345

224

18 822

20 653

Taxor och avgifter

Övrigt
Summa externa intäkter

Återbetalning Foraavgifter 2005 o
2006

Jämförelsestörande intäkter

2 036

2 121

Not 2: Verksamhetens kostnader

Utgifter för material, entreprenader och konsulter

8 953

7 752

82 789

85 023

40 511

38 651

2 837

3 178

22 253

22 052

Förbrukningsmaterial m m

5 137

6 206

Reparation och underhåll

3 355

2 980

Övrigt

4 602

8 052

170 437

173 894

Järfälla 22,5 %

39 033

37 962

Knivsta 7,5 %

12 952

12 731

Sigtuna 21,2 %

36 536

35 146

Sollentuna 21,6 %

37 299

36 184

Upplands-Bro 10,5 %

18 088

17 628

Upplands Väsby 16,7 %

28 780

27 845

Summa 100 %

172 688

167 496

6 338

-1 097

-230

-136

Vakanta tjänster under 2013 har bidragit till lägre personalkostnader.

Löner, arvoden och kostnadsersättningar
Sociala avgifter och pensioner
Personalsociala avgifter

Ripsräntejustering har ökat pensionerna.
Behovet av konsulttjänster har minskat.

Hyra, leasing, fastighetsservice och energi

Summa externa kostnader

Not 3: Kommunbidrag

Not 4: Årets resultat

Kommun, andel

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår samtliga realisationsvinster
Återställning av tidigare års justerade resultat
Justerat resultat enligt balanskravet
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0
6 108

-1 233

Not 5: Avskrivningar/Materiella
anläggningstillgångar

2013 tkr

2012 tkr

250 242

208 081

Ackumulerade avskrivningar

-71 074

-60 487

Netto

179 168

147 594

Mark och byggnader

132 690

104 511

Maskiner o mikrovågslänkar

5 624

6 485

Inventarier

2 202

1 629

33 243

29 137

82

116

5 327

5 716

179 168

147 594

Ackumulerat anskaffningsvärde

Transportmedel
Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter
Övriga maskiner och inventarier
Summa

Not 6: Sålda och utrangerade
anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

2 656

418

Ackumulerade avskrivningar

-2 656

-133

Försäljning avser huvudsakligen
transportmedel

Nettovärde

0

285

Försäljningspris

230

411

Realisationsvinst

230

136

0

-10

230

126

47 263

3 263

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

3 893

4 493

Övriga kortfristiga fordringar

6 315

4 520

Summa

57 471

12 276

Ingående eget kapital

14 413

18 278

Realisationsförlust
Nettovinst

Not 7 Fordringar
2013 har medlemsavgifterna fakturerats i december för första kvartalet
2014 vilket leder till ökad fordran och
skuld vid årsskiftet.

Not 8: Eget kapital

Kundfordringar

justering för likviditetspåverkande post

-2 768

Årets resultat

6 338

-1 097

Utgående eget kapital

20 751

14 413

2 521

2 521

varav avsatt till RUR 2010-2012

33

Not 9: Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelserna beräknas av
KPA enligt RIPS 07.
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen
regi och används till investeringar i
fastigheter, maskiner och inventarier.

Not 10: Långfristiga skulder

2013 tkr

2012 tkr

Avgiftsbestämd ålderspension

4 427

4 059

Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%

1 074

985

Summa kortfristig pensionsskuld

5 501

5 044

Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997

90 890

83 650

Särskild löneskatt

22 050

20 293

Summa avsättning för pensioner

112 940

103 943

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998

10 880

10 259

Särskild löneskatt

2 639

2 489

Summa ansvarsförbindelse pensioner

13 519

12 748

Totala pensionsförpliktelser

131 960

121 735

Långfristiga skulder

42 387

42 688

varav kortfristig del

0

0

42 387

42 688

0

0

14 352

12 657

3 012

5 338

Upplupna personalkostnader

18 351

17 953

Övriga upplupna kostnader och förutb intäkter

44 621

930

Summa

80 336

36 878

Leasing inventarier inom ett år

836

59

Leasing inventarier inom 2-5 år

1 671

Summa hyres- och leasingavtals resterande värde

2 507

59

16 368

16 172

301

301

Summa

Not 11 Kortfristiga skulder
Se not 7.

Not 12: Övriga ansvarsförbindelser

Skuld till kreditinstitut och kunder
Leverantörer
Skatteavräkning

Hyra fastigheter inom ett år
Hyra fastigheter inom 2-5 år

Årets avgift

Not 13: Amortering av skuld
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Årets andel av investeringsbidrag från MSB

Driftredovisning
Utfall 2013

Budget 2013

Diff %

Utfall 2012

Diff %

Stab och gemensamt
intäkter

61

0

personalkostnader

- 6 719

-8 464

21

-11 046

39

övriga kostnader

-3 028

-4 124

27

-6 560

54

- 9 686

-12 588

23

-15 279

37

17 183

18 318

-6

17 357

-1

-104 615

-103 657

-1

-103 145

-1

-28 932

-29 181

1

-28 004

-3

-116 364

-114 520

-2

-113 792

-2

1 578

1 665

-5

3 089

-49

-15 983

-15 638

-2

-16 043

0

-9 621

-8 452

-14

-8 558

-12

-24 026

-22 425

-7

-21 512

-12

172 688

172 689

0

167 496

3

netto

2 327

Produktion
intäkter
personalkostnader
övriga kostnader
netto

Fastigheter
intäkter
lokalhyra
övriga kostnader
netto

Finansiering
medlemsavgifter
Extraordinär intäkt

2 036

utbetalda pensioner

-8 839

-11 149

21

-9 679

9

förändring pensionsskuld

-5 956

-6 350

6

-2 981

-100

räntenetto

-3 515

-5 257

33

-5 350

34

netto

156 414

149 933

4

149 486

5

Summa intäkter

193 546

192 672

0

190 269

2

Summa personalkostnader

-126 129

-129 620

3

-126 851

1

Summa övriga kostnader

-61 079

-62 652

3

-64 515

5

6 338

400

-1 097

-678

Netto

Intäkterna har påverkats positivt av en engångsbetalning
från Fora för åren 2005 och 2006 på 2 036 tkr. Personalkostnaderna är 3.5 Mkr lägre än budget, varav 2.7 Mkr är pensionskostnader och 0,8 Mkr beror på vakanta tjänster.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Ack. anskaffning

250 242

Ack. avskrivning

-71 074

UB 2013

179 168

Investeringar 2013
Investeringarna uppgick till 44,8 Mkr (2012 19,7 Mkr). Det är
14,3 Mkr under årets budget och under 2012 var investeringarna 19,7 Mkr under budget.
Orsaken till årets investeringsbelopp den försenade byggstarten av Knivsta brandstation samt att det blev till en lägre
kostnad än budgeterat och att investeringen för bergvärme
3,5 Mkr Upplands-Bro inte genomfördes.
Investeringarna som utförts i Upplands-Bro utgörs främst av
projektering av en mer omfattande renovering då det konstaterades att bara utbyte av värmesystem inte enbart var
genomförbart. Asfaltering av diverse markytor uppgående
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till ett belopp om 0,55 mkr kunde inte genomförs till följd av
väderleken under senhösten och behöver flyttas in i investeringsbudget 2014. Datainvesteringar är ca 0,8 mkr lägre till
följd av att planerat utbyte av e-postsystem skjutits på framtiden.
Resultatet av upphandling av räddningsbåten till UpplandsBro blev 0,3 mkr lägre än budgeterat. Mindre utfall på övriga
inventarier och periodiskt underhåll till följd av att investeringar kommer att senareläggas.

Investeringar 2013
Budget

Utfall

Budget

Budget

Budget 2

Utfall

Prognos

Omfördelning

2012

2012

2013

2013

2013

Tillbyggnad Bro Brandstation

2013

2 506

Bergvärme
Periodiskt underhåll fastigheter

2013

4 570

Sigtuna brandstation

100

Järfälla brandstation

130

3 500

3 500

1 560

1 560

3 500
207

1 560

85

Knivsta Brandstation

21 500

5 133

20 000

15 500

35 500

28 597

15 500

Summa fastigheter

26 070

5 373

25 060

15 500

40 560

31 395

20 560

5 000

9 952

5 500

5 500

5 494

5 50

1 880

1 880

1 119

1 880

5 160

3 178

5 160

900

901

900

930

930

622

930

Släckbilar
Data investeringar
Lastväxlare/tankbil

3 200

1 244

Ledningsfordon 608

3 200

1 960

900

Räddningsbåtar

1000

71

Transportfordon

1 350

1 130

550

0

550

535

550

1 676

1 725

400

2 125

616

2 125

297

605

605

725

605

860

860

231

860

Lastbil för interna transporter

500

Räddningsmaterial och övriga
inventarier

2 240

Kommunikationsutrustning
Andningsskydd

Summa maskiner och
inventarier brand

13 290

14 370

15 220

3 290

18 510

13 421

18 510

Total

39 360

19 743

40 280

18 790

59 070

44 816

39 070
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Redovisningsprinciper
Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning
och följer god redovisningssed samt anvisningar lämnade av
Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och gjorda avskrivningar.

Löner, semester och okompenserad övertid
Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras.
Upplupna löner, outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs. RKR 14.1 har til�lämpats då förbundet har bytt redovisningsprincip gällande
dessa kostnader.

Pensionsskuld
Avskrivningar
Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den
månad vi tar anläggningen i drift.

Pensionsskuld Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som
kortfristig skuld. Avsättning för pensioner intjänade från och
med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse
i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Särskild löneskatt
Upplupna räntor
Upplupna räntor skuldförs.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.

Leverantörs- och kundfakturor

Hyres- och leasingavtals restskulder

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och
intäktsposter periodiseras.

Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.
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Revisionsberättelse
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Brandkåren Attunda
Postadress:
Box 464
191 24 SOLLENTUNA
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Telefon: 08-594 696 00
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08-96 39 48
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