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Brandkåren Attundas
årsredovisning

”Vår vision – Brandkåren Attunda gör den skadefria kommunen möjlig. För att
lyckas med vårt uppdrag har vi tillsammans tagit fram en gemensam värdegrund som formuleras genom fyra värdeord. Våra värdeord – mod, omtanke,
respekt och professionalism vägleder oss i det dagliga arbetet med våra
invånare, medarbetare, kollegor och partners.”
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Full fart framåt!
När jag tillträdde mitt uppdrag för snart två år sedan
uttryckte jag att Brandkåren Attunda var en organisation
med mycket stor potential. Under 2014 har detta synts
på flera olika håll. 2014 har varit förändringens år med
fokus på goda resultat och större nytta för samhället.
Under året genomfördes en stor omorganisation med
syfte att skapa effektivare förutsättningar för framtiden.
Ledorden i omställningen var kommunikation, relation
och resultat. Parallellt med omorganisationen genomfördes även en stor förändring i styrning och hantering av
det ekonomiska systemet. Inriktningen för denna förändring var att skapa tydlighet och skärpa i underlagen och
analyserna. Hela organisationen har tillsammans slutit
upp och visat handlingskraft och stort mod i dessa omställningar. Det är med största ödmjukhet och respekt jag
summerar 2014 som ett av de kraftfullaste åren jag varit
med om.
Glädjande kan jag konstatera att olyckorna blivit färre
sedan föregående år och att antal döda i bränder minskat
under 2014. Arbetet med att utveckla verksamheten för
att skapa bättre service till invånarna i Brandkåren Attundas medlemskommuner fortsätter under kommande år.
Under året har vi arbetat aktivt med värdegrunden och
hur vi vill vara med varandra och hur vi vill uppfattas av de
som vi möter i vårt uppdrag. Värdegrundsarbetet anger
viktiga förutsättningar för framtiden.
Årets resultat om ett överskott på över 16 mkr är i särklass
det största någonsin i Brandkåren Attundas historia och
beror till största delen av engångseffekter i samband med
omorganisationen i form av pensionsskuldens minskning.
Intäkterna blev drygt 1 mkr högre än budget där främst
tillsyner och automatiska brandlarm står för överskottet. Under året har ett ökat fokus på att minska kostnaderna gett resultat och verksamhetens totala kostnader
underskred budget med 3 mkr. Effekterna från omorganisationen kommer att bestå över kommande år och skapa
bättre förutsättningar för framtiden.
Vad är det då jag tar med mig in i framtiden? Om vi alla
arbetar tillsammans och gör varandra bra kommer vårt
gemensamma arbete att skapa det olycksfria samhället. Då kommer den bästa olyckan att vara den som inte
inträffar. Jag tar även med mig hur viktigt det är med ett
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Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef

robust strategi- och styrsystem för att kunna fatta goda
beslut och prioritera våra vägval. I vår framtidsstudie ser
jag hur vårt växande samhälle ställer högre krav och har
högre förväntningar på oss som organisation. För att möta
ekonomiska och verksamhetsmässiga krav och förväntningar är jag övertygad om att samarbete och helhetssyn
är avgörande.
Jag vill tacka alla för gott arbete - vi har gjort varandra
bra! Jag ser fram emot att få fortsätta upptäcka framtiden
med er.

Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef

Ett förnyelsens år
2014 kan summeras som ett förnyelsens och avstampets år, då organisationen i Brandkåren Attunda gjordes om, för att klara nuvarande och kommande utmaningar inom räddningstjänsten. Det är mycket viktigt att räddningstjänsten arbetar med förebyggande insatser och att
organisationen är rustad för detta. Den bästa olyckan är
den som inte inträffar.

Långsiktiga ambitioner

Under året som gått har stort fokus legat på att förbättra
arbetsmiljön och att få alla medarbetare att både vara
och känna sig delaktiga i Brandkåren Attundas utveckling.
Resultaten av den medarbetarenkät som genomförts
visar tydligt på bättre arbetsmiljö, vilket är mycket glädjande!

Kontinuitet och samverkan
Samverkan mellan räddningstjänster är väsentligt för att
både skapa effektivitet, hjälpa varandra och utbyta erfarenheter. Brandkåren Attunda verkar därför för ett fördjupat samarbete mellan sig och närliggande räddningstjänster. Efter nyår förnyades direktionen med inbördes
befattningsmässiga växlingar och några nya ledamöter/
ersättare. Detta har däremot inte förändrat synen på
ambitioner och mål för Brandkåren Attunda då det
finns en kontinuitet i styrelsen, till exempel ordföranden
kommer från den medlemskommun som haft vice ordförandeposten de tidigare två åren. Inriktningen är dessutom att nå konsensusbeslut i de frågor som behandlas i
direktionen. Sammansättningen av direktionen med framförallt kommunstyrelseordförandena och oppositionsråd
borgar för en stark koppling till kommunerna. Till detta
kommer de chefsråd (förbunds- och kommundirektörer)
som började hållas 2013 och genomförs regelbundet för
att säkerställa en god dialog och nära koppling mellan
kommunerna och Brandkåren Attunda.

Fotograf: Anders Rolfsson

I förbundsdirektionen har vi lagt fast våra, det vill säga
medlemskommunernas, ambitioner för Brandkåren
Attunda. Det handlar, förutom förebyggande insatser,
om att räddningstjänsten fortsatt ska klara av sina akutuppdrag och ha mycket högt förtroende bland allmänheten. De resurser som finns ska användas på bästa
möjliga sätt, vilket är särskilt viktigt då verksamheten till
största delen finansieras via skattemedel. Brandkåren
Attunda har samma ekonomiska krav på sig som medlemskommunerna har själva.

Douglas Lithborn, ordförande förbundsdirektionen

Handlingsprogram 2016-2019
Under 2015 kommer ett nytt handlingsprogram enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) för perioden 20162019 att tas fram. I handlingsprogrammet ska det framgå hur det olycksförebyggande och skadeavhjälpande
arbetet ska gå till. Programmet tas fram i nära samverkan
med medlemskommunerna och ska antas av direktionen
i höst.
Till sist ett stort tack till alla för de insatser som gjorts
under det gångna året!

Douglas Lithborn, ordförande förbundsdirektionen 20152016

Ibrahim Khalifa, ordförande förbundsdirektionen 20132014
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Tack till förbundsdirektionen 2014
Brandkåren Attundas förbundsdirektion består av sex
ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna är även kommunstyrelseordförande i medlemskommunerna vilket
förkortar beslutsvägar och förankring inom styrsystemet.
Vid årets sista direktionsmöte, tackades ledamöter och
ordförande av för gott arbete under mandatperiodens.
I januari 2015 tillträder ny förbundsdirektion med ny
ordförande där några av våra ”gamla” medlemmar sitter
kvar och fyra nya tillträder.

Brandkåren Attundas organisation
Under 2014 förändrades Brandkåren Attundas organisation för att möta verksamhetsmässiga och ekonomiska framtida
krav. Nedanstående bild visar den nya organisationen som sjösattes under året. Mer information om organisationsförändringen finns under kapitel 8.
Ledning och styrning

Ekonomi

Strategier operativt
system
Strategier olycksförebyggande arbete

Produktion

Teknik
(Fordon, fastigheter IT)

Distrikt
Järfälla

Administration
(HR, lön, rekrytering)

Distrikt
Knivsta

Kvalitets- och
projektledning

Distrikt
Märsta/Sigtuna

Kommunikation

Distrikt
Sollentuna

Distrikt
Upplands-Bro

Distrikt
Upplands Väsby

Brandkåren Attundas styrsystem
Brandkåren Attundas organisation styrs av handlingsprogrammet och uppdraget som formulerats i förbundsordningen.
Dessa omsätts sedan årligen i en verksamhetsplan som beskriver vilka effekter som verksamheten ska uppnå. Verksamhetsplanen bryts sedan ned i områdesplaner och distriktsplaner. Måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplanen avseende
effektmål fastställs och redovisas i kapitel 3-6. Nedanstående bild beskriver styrsystemet inom Brandkåren Attunda.
Är att ansvara för och driva räddningstjänsten
och annan därtill anknuten verksamhet åt
medlemskommunerna. Uppdraget är också att
skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent
part inom regionen.

HANDLINGSPROGRAM

ETAPPMÅL

Handlingsprogrammet är det högsta
styrande dokumentet inom Brandkåren
Attunda. Den beslutas av direktionen.
Programmet beskriver direktionens
inriktning och övergripande målsättning
med Brandkåren Attundas verksamhet
för kommande fyra år. För 2016-2019
tas ett nytt program fram under 2015.
Antalet döda och svårt skadade
kvinnor, män, flickor och pojkar
vid bränder och i byggnader ska
minska en tredjedel till år 2020.
Antal bränder i byggnad med
egendomsskador ska minska
med en tredjedel till år 2020.

MOD
RESPEKTOMTANKE
PROFESSIONALISM

VÅR VISION

Brandkåren Attundas styrsystem 2014

VERKSAMHETSPLANEN
Verksamhetsplanen är Brandkåren
Attundas övergripande styrdokument
som förbundsdirektören beslutar och
redovisar för godkännande av
direktionen. Planen beskriver uppdrag,
strategier, resurser och mål för det
kommande verksamhetsåret och hur
förbundet avser att uppfylla dem.

EFFEKTMÅL

VÅRT UPPDRAG

Minska antalet bostadsbränder.
Öka medborgarnas förmåga att
agera vid brand.
Minska tiden för den drabbade
att få skadeavhjälpande stöd.
Uppfattas som en naturlig aktör
i samhället med ett socialt
ansvarstagande och samhällsengagemang samt att samhället
ska känna en samhörighet med
oss.

Brandkåren Attunda gör den skadefria
kommunen möjlig. Förbundet ska skapa goda
och effektiva möten med kvinnor, män, flickor
och pojkar. Både i det förebyggande arbetet och
före, under och efter insats.

DISTRIKTSPLANER

OMRÅDESPLANER för teknik,
kommunikation, kvalitet & administration
De olika årliga planerna beskriver
verksamhetens mål för alla delar av
organisationen. Varje år tas flera
områdesplaner fram, ex på dessa är
kvalitetsplanen, ekonomiplanen
kommunikationsplanen, teknikplanen
samt administrationsplanen.
PRODUKTIONSPLAN
Varje år tas en produktionsplan fram.
Denna beskriver alla övningar, tillsyn,
utbildningar mm över förbundet.

Utifrån produktionsplanen och med
stöd av alla andra områdesplaner tas
distriktsplaner för distrikten fram.
Distriktsplanen är en plan för respektive
distrikt med aktiviteter för att uppfylla
produktionsmålen per år.
Distriktsplanen bryts ner på gruppmål
och individmål. Den innehåller
aktiviteter kopplade till all verksamhet
samt stations- och driftarbete.

Direktionen
Förbundsdirektör
Verksamhetschefer
Distriktschefer

Handlingsprogram
Verksamhetsplanen
Områdesplaner Produktionsplan

Distriktsplaner

Bild på hur Brandkåren Attundas styrande dokument hänger ihop.
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Olycksförebyggande arbete den bästa olyckan är den som
inte sker!
Under 2014 genomfördes omorganisationen för Brandkåren Attundas hela verksamhet vilket innebar att chef- och
ledarorganisationen förändrades men även att distriktens förmåga gällande det olycksförebyggande arbetet
stärktes. Avsikten med omorganisationen var att stärka den lokala kopplingen mot företag och kommunala
verksamheter för att kunna leverera bättre service. Inriktningen för Brandkåren Attundas arbete har under 2014
varit att öka det utåtriktade arbetet genom god kommunikation och information. Brandkåren Attunda har även
arbetat med tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor
(LSO), Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE),
tillståndshantering sotningsverksamhet, remiss-ärenden
från andra myndigheter samt medverkan i medlemskommunernas plan- och byggnadshantering.
Det har varit en tydlig inriktning att engagera i både
regionala men även nationella strategier inom det
olycksförebyggande området. Brandkåren Attunda blev
under hösten en av deltagarna i det nationella projektet för att minska bostadsbränder och framför allt
förbättra utvärderingen av de insatser som inträffar.
Detta projekt fortlöper under 2015 för att vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten till 2016.

Hembesök - fokus på stärkt brandskydd i
bostäder
Majoriteten av dödsfallen till följd av bränder inträffar i
hemmen och i nästan samtliga fall saknas fungerande
brandvarnare. För att öka trygghet och säkerhet för våra
kommuninvånare startade Brandkåren Attunda arbetet
med hembesöken. I samband med att hembesöken
startade uppmärksammades att många kommuninvånare
saknade fungerande brandvarnare och dessutom var
kunskapen om agerande vid brand låg. Vid hembesöken
kontrolleras brandvarnare och i de fall brandvarnare
saknas åtgärdas detta. Under 2015 kommer hembesök att
genomföras i alla medlemskommuner.

Brandkåren strävar efter goda möten
Kommunikationsarbetet på Brandkåren Attunda ska bidra
till att de övergripande målen för Brandkåren Attundas
verksamhet. Ett viktigt fokus är att förstärka den enskildes
förmåga att hantera sitt skydd men också att medverka
till att en relevant bild av verksamheten blir tillgänglig för
både medarbetare och allmänhet.

Följ oss i våra kanaler
Webbplats: www.brandkaren-attunda.se
Facebook: www.facebook.se/attunda
Twitter: www.twitter.com/bk_attunda
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Budskap via TV och personliga möten

Sociala medier med personlig karaktär
Närvaron i de sociala medier förstärktes under året med
kontinuerliga inlägg på Facebook och Twitter 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. Det finns ett stort intresse att följa
och kommunicera med Brandkåren Attunda i de digitala
kanalerna. Under 2014 märktes en klar ökning av följare
och besökare på Brandkåren Attundas sociala medier,
ökningen bestod i 1 700 följare på Facebook och 1 270 på
Twitter. Det är inlägg, av det mer ”personliga” karaktären
som ger störst effekt med kommentarer och spridning.
Brandkåren har även närvaro på Instagram, Youtube och
Linkedin.

Under året har Brandkåren Attunda, förekommit återkommande på tv och i samband med förebyggande information om boendesäkerhet. I december månad, hade
vi totalt tre tillfällen med information på TV4, som också
skapade stor spridning i digitala kanaler. Förutom det har
vi spridit information och utbildning, genom aktiviteter
som öppet hus, studiebesök, besök på allmänna platser
och i bostadsområden till tusentals kommuninvånare.

Rådigt ingripande - vi vill att fler gör mer
Brandkåren Attunda strävar efter att synliggöra goda
exempel där förebilder har agerat vid olyckor. Om
fler agerar tidigt vid olyckor kommer konsekvenserna och skadorna att minska, detta gör att Brandkåren Attundas inriktning är att vi gärna ser att fler
gör mer i strävan efter det olycksfria samhället.

Utveckling av extern webbplats
Webbplatsen, www.brandkaren-attunda.se, har under
året haft cirka 62 000 besök varav drygt 31 000 unika besökare. Det flesta av våra besökare kommer från
mobila enheter, såsom smarttelefoner eller surfplattor.
Under 2015 ska den externa webbplatsen utvecklas och
förbättras för att stödja allmänhetens behov och för att nå
aktuella målgrupper.
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Informationskampanjer och utbildningsverksamhet
Under året har avtal tecknats med samtliga medlemskommuner där Brandkåren Attunda erbjuder olika utbildningar. Vi har även genomfört informationskampanjer på
skolor och offentliga tillställningar. I samband med
informationsträffar på skolor har Brandkåren Attunda
prioriterat vilka skolor som mest behövt informationen varvid det i resultatuppföljningen går att spåra en
avvikelse relativt målet. I några fall har även konsekvenssamtal genomförts efter inträffade händelser och
bränder på skolor, dessa redovisas inte i tabellen.
Informations- och utbildningsverksamheten har under
året genomförts i det närmaste enligt målsättningen. Den
del som har avvikit från prognosen har varit externutbildning. Orsaken till detta är att efterfrågan hos medlemskommunerna om utbildning har varit lägre än förväntat.
Vidare har bokningssystem under 2014 varit ur funktion,
vilket medförde ett lägre antal bokade utbildningar.

438 nyanländae
har utbildats i att förebygga brand.

Gällande utbildning för SFI (svenska för invandrare) har
Brandkåren Attunda erbjudit alla skolor utbildning i
förebyggande brandskydd men intresset från skolorna
har varit svalt. För att förändra detta arbetar Brandkåren
Attunda närmare kommunstyrelserna och brottsförebyggande råden i medlemskommunerna för att utveckla samarbetsformer så att det olycksförebyggande arbetet efterfrågas i större utsträckning.

963 personer
har informerats om vikten av brandvarnare
och släckutrustning i hemmet.
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Infoträff
skolungdomar
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20

219

20

7

22
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Tabellen visar resultatuppföljning av information och utbildning. Tabellen redovisar även antalet genomförda tillfällen under 2014 i relativt målen för 2014.
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Myndighetsutövning - tillsyn,
tillstånd och remisser

Åtgärder efter radhusbrand ökat fokus på boendesäkerhet

Under året har tillsynsverksamheten planerats enligt särskild plan och samtliga planerade tillsynerna genomfördes.
Gällande tillsyn farlig verksamhet finns avvikelser relativt
planen och det beror på att några av de tilltänkta verksamheterna avslutats under året eller att vissa verksamheter har
avvecklat sin hantering med exempelvis brandfarlig vara.

Under januari inträffade en allvarlig brand i ett radhus
i Upplands-Bro. Brandkåren Attunda gjorde utöver en
brandorsaksutredning även en separat tillsynsinsats
där det konstaterades vissa grundläggande brister vilka
kunde vara en förklaring till det snabba brandförloppet.
Övriga radhusägare uppmanades att åtgärda dessa
brister för att motverka en liknande totalskada. Distriktet
i Upplands-Bro genomförde som ett led i detta en bred
informationsinsats via utskick, information på Brandkåren Attundas och kommunens webbplats samt två
välbesökta informationsmöten. Vidare informerade
Brandkåren Attunda via riksmedier om ökat skydd vid
brand i radhus genom bland annat Sveriges Radio samt
TV4.

Tillsynsverksamheten involverar i stort hela organisationen inom Brandkåren Attunda. Beroende på komplexiteten hos företaget där tillsynen ska genomföras, hanteras
tillsynen av olika kompetenser inom Brandkåren Attunda.

För att ytterligare förstärka och utveckla det olycksförebyggande arbetet genomfördes inventeringar av samtliga
distriktens radhusområden. Inventeringen genomfördes
under sommaren och hade främst till syfte att klarlägga
de operativa insatsförutsättningarna men gav även en bild
av de brandtekniska utförandet.

1 470 ungdomar

6 039 skolungdomar

har informerats under 2014
kring brand och trafikolyckor.

i årskurs 5-8 har fått utbildningar
i att förebygga olyckor.

Planärenden

Byggärenden
Tillstånd LBE- explosiv vara
Tillstånd LBE- Brandfarlig vara
Remissärenden
Kontroll Flerbostadshus

Tillsyn LBE
Tillsyn LSO 2:2
0

100

200
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Mål
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Tillsyn LSO 2:2
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44
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700
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Tabellen visar resultatuppföljning av myndighetsutövning. Tabellen redovisar även antalet genomförda ärenden under 2014 i relativt målen för 2014.
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Utveckling av det operativa
systemet
Brandkåren Attunda arbetar för en kvalitetssäkrad skadeavhjälpande förmåga och under 2014 har styrningen av
det operativa systemet setts över. Med detta menas att
designkriterier togs fram för det operativa systemet och
benämns som en ”operativ handbok”. Vidare påbörjades
även arbetet med konceptet FIP (Första insatsperson).
Arbetet med dynamisk resurshantering har påbörjats och
ny ledningsstödteknik har tagits fram. Syftet är att skapa
ett flexiblare system som möter framtidens krav. I slutet
av året sades även avtalet för larmhantering och systemledning upp med Söderstörns RC för att upphandlas
genom en offentlig upphandling. Under 2014 har även en
fortsatt utbyggnad av RAKEL (Radiokommunikation för
effektiv ledning) genomförts och samtliga operativa fordon har utrustats.
Under året larmades Brandkåren Attunda ut på 2 910
händelser inom medlemskommunerna, och ytterligare
drygt 400 larm till andra kommuner i regionen. Förändrade stationsområden, i syfte att snabbaste enhet alltid ska
larmas, har medfört en ökning av Järfällastationens larm
till områden i Stockholms kommun.
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Larmhanteringstider, förlarm och digital utalarmering
Brandkåren Attunda arbetar aktivt med att minska tiden
för den hjälpsökande att få hjälp. Som ett led i detta har
förlarm införts. Förlarm innebär att berörd station får en
tidigare signal om hjälpbehovet samtidigt som intervjun
med inringaren pågår, på så sätt minskar anspänningstiden. För att ytterligare minska anspänningstiden har
Brandkåren Attunda infört en digital röst som indikerar 60
sekunder och 90 sekunder. Denna åtgärd har medfört en
snabbare respons. Svarstider och larmhanteringstider för
SOS Alarm AB har ökat under 2014. Mediantid för prioriterade insatser är 55 sekunder vilket är en ökning med 25
sekunder mot tiderna i början på 2011.

Skadeavhjälpande uppdrag - antal olyckor
och andra uppdrag
Under året har Brandkåren Attunda larmats på 2 958
uppdrag inom de sex medlemskommunerna vilket är en
ökning med knappt 50 stycken i jämförelse med 2013.
Den absolut största ökningen gentemot medelvärdet
ses hos olyckstypen ”suicid/hot om suicid”. I april 2012
gick Brandkåren Attunda in i SPIS-samverkan och under
året uppgick antalet uppdrag till 58 stycken. SPIS (Suicidprevention inom Stockholms län) innebär kortfattat att
samtliga blåljusmyndigheter larmas när ett hot om suicid
inkommer till larmcentralen, detta för att minska tiden
det tar innan hjälp kommer till den nödställde. Inträdet i
denna samverkan förklarar till stor del den stora ökningen
gällande denna typ av händelse i jämförelse med medelvärdet 2009-2013.

Antalet trafikolyckor har i jämförelse med 2013 minskat
med 7 %, men vid jämförelse med medelvärdet 20092013 är antalet dock 5 % högre. Järfälla, UpplandsVäsby
och Upplands-Bro har sedan 2009 till 2014 visat en
relativt jämn eller svagt sjunkande trend gällande frekvensen trafikolyckor som sker i kommunerna. Sollentuna
och Knivsta uppvisar däremot en tydligt stigande trend
under samma period. Frekvensen trafikolyckor i Sigtuna
har varit mycket jämn de senaste åren om man bortser
från 2009 och 2011 då det inträffade ovanligt få olyckor i
kommunen.

2014 har Brandkåren Attunda larmats på knappt 5 % fler
räddningsuppdrag än medelvärdet för 2009-2013 men
nästan 8 % färre än under året 2013. Antalet brand ej i
byggnad har minskat med ungefär 17 % jämfört med
2013. Minskningen har skett i samtliga medlemskommuner där Knivsta, Sigtuna, och Upplands-Bro står för de
största minskningarna.

Hjälpbehov och trender
Under året har Brandkåren Attunda larmats till nästan
3 000 ärenden. Det är en ökning relativt föregående år.
Sjukvårdslarm, åtgärder vid hot om suicid har ökat under
2014. Bränder i byggnader och ej i byggnad har minskat.

2014 larmades Brandkåren Attunda till 7 % fler brand i
byggnad jämfört med medelvärdet 2009-2013. Samtliga
kommuner utom Upplands Väsby visar en uppåtgående
trend för brand i byggnad gentemot 2009-2014.

Antal olyckor och andra uppdrag

2014 jämfört med 2013 samt medelvärde 2009-2013
449

Brand ej i byggnad

454
425

Trafikolycka

446

547

480

213
235
227

Brand i byggnad
72
84
92

Utsläpp av farligt ämne
6
7
8

Drunkning-/tillbud

Medelvärde 2009-2013
2013

131
124
133

Annan olycka

2014
232
248
261

Sjukvårdsuppdrag
21

Suicid/hot om suicid

52
58

688
699

Automatlarm, ej brand/gas
398
434

Annat uppdrag
0

100

200

300

400

796

484

500

600

700

800

900

Diagrammet presenterar olycksstatistiken för 2014 tillsammans med statistik för 2013 samt medelvärdet för 2009-2013.
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Antal olyckor per 1 000 invånare
Brandkåren Attundas medlemskommuner växer i genomsnitt med 2 % årligen. Då det finns ett samband mellan
befolkningsmängd och inträffade antal olyckor presenteras även antalet olyckor samt andra uppdrag som Brandkåren Attunda larmats på per 1 000 invånare. Observera
att befolkningssiffrorna för 2014 är räknat den 1 november
medan övriga siffror gäller för 31 december.
Trenden visar att antalet räddningsuppdrag minskat
under 2014 jämfört med medelvärdet för 2009-2013
medan 2013 sticker ut med ett stort antal räddningsuppdrag. För uppdrag vid ohälsa samt andra uppdrag är
trenden stigande. För brand i bostad skedde det något
färre av denna typ under 2014 jämfört med 2013 men
trenden gentemot medelvärdet 2009-2013 är stigande.

Olyckor
tenderar att öka
Det finns ett samband mellan antalet invånare i
en kommun och antalet olyckor. Vid en ökning i
befolkningen tenderar olyckorna att öka.
Brandkåren Attundas utmaning är att bryta
olycksutvecklingen till trots.

Antal olyckor och andra uppdrag per 1000 inv i
Brandkåren Attundas medlemskommuner
2014 jämfört med 2013 samt medelvärde 2009-2013

6
Medelvärde 2009-2013

5

2013

4

2014

3
2
1
0
Räddningsuppdrag Sjukvårdsuppdrag

Andra uppdrag

Tabellen presenterar olyckor och andra uppdrag presenterade per 1 000 invånare.
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Brand i bostad

2014 har åtta personer omkommit eller skadats svårt vid
brand i byggnad vilket är två färre än 2013. De två som
omkom var en kvinna och en man. I tabellen redovisas
antalet omkomna, svårt skadade samt lindrigt skadade.

Antal svårt skadade och omkomna i
brand i byggnad
2009-2014
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Av 227 stycken brand i byggnad under 2014 har Brandkåren Attunda i 26 fall kunnat konstatera att branden var anlagd med uppsåt vilket motsvarar 11 %, samma siffra för
2013 var 14 %. Under 2014 har det inträffat nio bränder
samt brandtillbud vid skola eller förskola i medlemskommunerna. Ingen av händelserna medförde en totalskada
men vid en av dessa påverkades verksamheten då branden spred sig utanför startföremålet vilket medförde en
röksspridningen i startbrandcellen. Vid de åtta övriga utryckningarna begränsades brandens omfattning till startföremålet och rökspridning har endast skett i startutrymmet. Av dessa nio bränder kunde konstateras att sex av
dem var anlagda med uppsåt.

Skogsbrand i Västmanland

6
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5

Minskning av anlagda bränder i skolor

2

2013

2014

Lindrigt

Tabellen presenterar antal svårt skadade & omkomna vid bränder i byggnader.

2014 har två bränder med omfattande egendomsskador
skett i Upplands-Bro. I januari totalförstördes ett flerbostadshus när branden snabbt spred sig från startbrandcellen till övriga delar av radhuset. Den andra branden
ägde rum i december på en industri där även en person
skadades svårt. Under året har fyra villor totalförstörts av
brand i Brandkåren Attundas medlemskommuner.

Den 31 juli startade skogsbranden i Västmanland.
Branden utvecklades till den mest omfattande skogsbranden i modern svensk historia. Över 13 000 hektar skog
drabbades, cirka 25 byggnader ödelades och en människa
omkom i branden. Cirka 250 personer var direkt insatta i
släckningsarbetet.
Brandkåren Attunda erbjöd operativt stöd i form av
insats- och ledningsförmåga. Under brandens intensiva
period hade Brandkåren Attunda operativ personal på
plats i form av släck- och tankenheter men även stabs- och
ledningspersonal.

Brandens omfattning efter släckning
Antal per år utifrån kategori
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Tabellen presenterar antal svårt skadade & omkomna vid bränder i byggnader.

I Startbyggnaden

Branden spred sig till flera byggnader

Tabellen presenterar brandens spridning och omfattning efter släckning.

15

Dubbla drunkningstillbud i Sigtuna
I juli larmades Märstastyrkan till Midgårdsbadet på ett
drunkningsärende. En ung flicka hittades på botten och
personal på anläggningen samt privatpersoner får upp
flickan och påbörjar HLR. När Brandkåren Attunda
kommer fram är flickan vid medvetande men kraftigt
medtagen. Personalen ger syrgas och tar hand om flickan
till dess att ambulansen är på plats. Dagen efter får
Märstastyrkan, ett sjukvårdslarm till en privat villa där ett
litet barn hamnat i poolen. Styrkan påbörjar HLR och ger
syrgas till barnet. Enligt uppgifter från sjukvården överlevde barnet drunkningstillbudet.

Kraftigt regn orsakar många olyckor
Den 7 augusti kom mycket nederbörd på kort tid vilket
leder till ett tiotal insatser. Blixtnedslag orsakar automatlarm, vattenplaning orsakar trafikolyckor och byggnader
får vattenfyllda lokaler. En kommunal byggnad i Sigtuna
vid Midgårdsvallen drabbades värst där pumpar sattes in
för att tömma vattenfyllda källare.

Brand i stallbyggnad
I augusti utbryter en brand i en kontorsdel inrymd i en
stallbyggnad i Sigtuna. Personal på anläggningen har vid
brandstyrkans framkomst släckt branden och håller på att
evakuera hästarna. Brandstyrkan kontrollerade att inga
krypbränder kvarstod och ventilerade ut brandröken.

Explosion i industrilokal

och gasflaskor. Det finns även gasflaskor inne i lokalen
vilket medför en hög riskbild för insatspersonalen. Bevakning av brandplatsen fortsatte ett dygn efter explosionen.

Att lära efter insats - insatsrapporter, insatsutvärderingar och olycksutredningar
Efter insatser genomför Brandkåren Attunda såväl insatsutvärderingar som olycksutvärderingar i syfte att utveckla
verksamheten. I flera fall genomförs även sakkunnigutlåtanden som görs på begäran av polis. Antalet
kompletta insatsrapporter har under året ökat och ett särskilt fokus under året har varit att öka ifyllnadsgraden.
I samband med omorganisationen prioriterades två
samordnartjänster som arbetar med lärande i samband
med insats. Inriktningen är att presentera ett nytt system
för olycksutredningar. Systemet kommer att presentera
kriterier för utredningars genomförande där målsättningen för framtiden är ett ökat fokus på kvalitet framför kvantitet.
Större utredningar som genomförts är:
•		 Drunkning, Upplands-Bro
•		 Dödsbrand, Järfälla (händelse från 2013)
•		 Radhusbrand, Brunna (ej avslutad)
•		 Delutredning av räddningsinsats vid dödsbrand, 		
			 Nacka (resurslån till SBFF)
•		 Brandutredning, brand i stall, Vallstanäs

I december inträffade en explosion i en industrifastighet
i Upplands-Bro. Verkstadsdelen är övertänd vid framkomst. En person som befann sig inne i lokalen skadades.
Insatsen inriktades på kylning av intilliggande oljecistern

Sakkunnigutlåtanden

Olycksutredningar

Insatsutvärderingar
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Tabellen presenterar resultatuppföljning av åtgärder efter insatser, tabellen redovisar antalet genomförda åtgärder under 2014 i relativt målen för 2014.
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Vi strävar efter ständig utveckling i ett föränderligt samhälle
Att möta framtidens krav och vara en effektiv organisation
förutsätter att medarbetare tar ansvar för utveckling. Som
en del av nya organisationen fattades under 2014 beslut
om ett nytt sätt att arbeta med våra processer och vårt
utvecklingsarbete. Ägarskapet per process fanns tidigare
samlat centralt i en grupp. Under 2014 påbörjades en
övergång till en ny modell där ägarskapet decentraliseras
och läggs ut i organisationen.
Omläggningen sker som en del av det pågående värdegrundsarbetet där Brandkåren Attundas inriktning är att
tillvarata individers kompetens samt att förbättra möjligheterna för medarbetarna att delta och bidra till utveckling av verksamheten.
Under 2014 har också processkartan reviderats och
nya processägare identifierats. Arbetet med utbildning
av dessa kommer att fortsätta under 2015. Kvalitetsorganisationen kommer fortfarande att samordna processutvecklingen och de olika processägarnas arbete.

God arbetsmiljö, teknik och fastigheter
Som ett led i arbetet god arbetsmiljö har ett program
kring fastigheter och fordon genomförts under 2014. Under året har flera olika åtgärder och inköp genomförts för
att skapa god arbetsmiljö och friska medarbetare.
Knivsta nya brandstation färdigställdes under våren 2014
och är miljömässigt säkerställd genom en anpassning
enligt byggvarubedömningen. Stationen har låg energiförbrukning, är anpassad ur ett jämställdhetsperspektiv samt
ger en god arbetsmiljö i det dagliga arbetet.
Projekteringsarbetet för en grundlig upprustning och utbyggnad av brandstationen i Upplands-Bro har slutförts
under året. En upphandling genomfördes i slutet av året
och byggarbetet beräknas komma igång i februari 2015.
Under året har diskussioner förts med Sollentuna och
Upplands Väsby kommuner om att hitta lämplig tomtmark
för att bygga nya brandstationer i dessa kommuner.

Pfos
Brandkåren Attunda har aldrig använt
skumsorter innehållande ”pfos”.
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Miljöbedömda byggvaror
I september genomfördes en anslutning till byggvarubedömningen för att säkerställa miljöbedömning vid
inköp av byggvaror. I och med denna åtgärd ställer
Brandkåren Attunda krav på och tar ansvar för ett hållbart,
miljövänligt byggande här och nu samt för framtida
generationer.

75 140 kg mindre
koldioxid
har släppts ut till följd av byte från
diesel till miljövänligt Ecopar.

Miljövänligare drivmedel
Under första kvartalet inledde Brandkåren Attunda på fem
av sina brandstationer en övergång till att dieseldrivna
fordon med ett miljövänligare drivmedel. Drivmedlet
benämns Ecopar och är ett syntetiskt bränsle som framställs av naturgas. Ecopar ger betydligt renare utsläpp och
minskar växthuseffekten med 30-40 % jämfört med vanlig
diesel. För att ytterligare minska miljöfarliga utsläpp från
tunga fordon utrustas nya fordon med AdBlue. Adblue är
en avgasreningsprocess som reducerar en stor mängd av
avgaserna till vatten och kväve.

Vår nya organisation
Under 2014 genomfördes en omfattande omorganisation med syfte att skapa effektivare förutsättningar för
att leda och styra organisationen. Grunden i omorganisationen var även att möjliggöra ökad service till medlemskommunerna. Omorganisationen innebar att alla chefer
och ledare fick söka nya tjänster med nya kravprofiler.
Grunden i kravprofilen var ett utvecklande ledarskap
inom företaget med fokus på relation, kommunikation
och resultat.
För att stärka vår samarbetsorganisation och skapa helhetssyn för hur organisationen drivs och leds har ett chefsoch ledarprogram startats. 2015 fortsätter det tredje
steget i omorganisationen som innebär att förhandla och
tillsätta en ny processorganisation.
Vid årets slut var 261 personer tillsvidareanställda på
hel- och deltid, varav 25 kvinnor (ca 10 %). Motsvarande
siffror 2013 var 253 personer anställda på hel och deltid,
varav 18 kvinnor (7 %). Att öka andelen kvinnliga anställda
är en medveten strategi, genom att vid likvärdig kompetens
alltid välja det underrepresenterade könet. Arbetet med
att skapa en jämställd organisation är ett långsiktigt
arbete som fortsätter.
Inom ramen för omorganisationen klargjordes hur viktigt
det är att stärka medarbetarnas känsla av delaktighet och
ansvar. ”Medarbetarna är organisationen” var ledord som
verksamheten arbetade efter i samband med omställningen. Medarbetare har olika roller, men alla är
viktiga för att bidra till en välfungerande helhet som leder
till ett säkrare och tryggare samhälle. Under året har alla
medarbetare varit med och arbetat med värdegrunden
som har löpt som en röd tråd under omställningsprocessen för den nya organisationen.

Jämställdhet
Cirka 10 % av medarbetarna på Brandkåren
Attunda är kvinnor - det är en ökning om
3 procentenheter relativt 2013.
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Fokus på arbetsmiljö - goda möten

Värdegrund

Inriktningen om ett tydligt fokus på arbetsmiljö har
genomsyrat året. Under året har CSK (Central skyddskommitté) införts och en strukturerad och frekvent
agenda med MBL (enligt medbestämmandelagen) träffar och dialogdagar har genomförts. Januari månad
inleddes med medarbetardagar för all personal på
Brandkåren Attunda. Syftet med dessa var att beskriva
hur det gångna året varit verksamhetsmässigt samt blicka
framåt för kommande år. Samsyn och förståelse för uppdrag och roller var i fokus. Under medarbetardagarna
deltog alla i arbetet med vår gemensamma värdegrund.

För att lyckas med vårt uppdrag har vi tillsammans tagit fram
en gemensam värdegrund som formuleras genom fyra
värdeord. Våra värdeord - mod, omtanke, respekt och
professionalism vägleder oss i det dagliga arbetet med
våra invånare, medarbetare, kollegor och partners.
Värdegrunden har genom dialog och workshops genom hela
året fyllts med innehåll som är applicerbara för vår verksamhet, såväl i det interna arbetet som externa arbetet.

Under 2014 har Brandkåren Attunda utvecklat arbetsplatsträffar (APT), som grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och dialogen. Att frekvent tala om såväl fysisk
som psykosocial arbetsmiljö och hur dessa kan förbättras,
stärker organisationen.
Mod
Mod gör att vi vågar ta ställning, stå upp och försvara människors olikheter och allas lika värde.
Omtanke
Omtanke om våra medmänniskor såväl invånare, medarbetare, kollegor och partners. Vi visar personlig omtanke i våra möten. Vårt ledarskap är värdebaserat och vi leder med omtanke.
Respekt
Respekt och förståelse för varandras olikheter och våra olika
roller. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi bjuder in
till dialog och visar tillit och förtroende.
Under året har ett aktivt arbete med framtagande av ny
personalhandbok genomförts. Personalhandboken ska ge
vägledning och riktlinjer, principer och villkor för den
samlade tolkningen av arbetsmiljö och arbetsrätt inom
Brandkåren Attunda. Det är ett omfattande arbete med
fackliga parter och chefer som föregåtts.
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Professionalism
Professionella i varje del av organisationen. Vi har kunskap
och kompetensen att utföra våra uppgifter och prioritera rätt
saker för att lyckas med vårt uppdrag.

Psykosocial enkät visar att vi är på rätt väg!
Projektet Självklart som genomfördes tillsammans med
Norrtälje räddningstjänst och Södertörns Brandförsvarsförbund avslutades under juni. I april gjordes en medarbetarenkät inom ramen för projektet. Enkäten har utformats av Utblick som är en extern utvärderare. Enkäten
besvarades av 77 % av personalen inom Brandkåren
Attunda vilket är en bra svarsfrekvens. Motsvarande enkät
gjordes inför uppstarten av Självklart våren 2012. Enkäten
omfattar frågor hur medarbetarna upplever trygghet och
förtroende på arbetsplatsen, vad de anser om sin närmsta
chef och synpunkter kring högsta ledningens sätt att styra
och leda verksamheten. Enkäten fokuserar även på förändringsarbete inom räddningstjänsten som respektive
organisation gjort under projektets gång.

Enkätsvaren är en viktig temperaturmätare som ger
Brandkåren Attunda fortsatt kraft inför 2015. Brandkåren
Attunda ska fortsätta fokusera på att stärka arbetsmiljön,
öka kommunikation och samarbetet i organisationen.
Året har varit ett förändringens år med omorganisation
och nya tjänster, därför ger enkäten ett glädjande kvitto
på att nästan 9/10 av personalen har mycket stort förtroende för den riktning som ledningen har satt.

Slutsatserna av enkäten som genomfördes i april, som är
som en jämförelse med enkäten som genomfördes våren
2012, visar exempel att trygghet och förtroende har ökat
från 56 % till 87 % inom Brandkåren Attunda. Det är en
ökning med 30 procentenheter och en stor positiv
förändring inom Brandkåren Attunda. Slutsatserna från
enkäten visar att Brandkåren Attunda är på rätt väg men
att vi har mer kvar att arbeta med.
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Arbetsskador och sjukfrånvaro

Ny lönemodell och lönerevision 2014

Antalet inrapporterade arbetsskador är fortsatt lågt och
ligger på sju inkomna händelser. Av dessa sju har två lett
till en sjukfrånvaro. Båda arbetsskadorna, som har frånvaro kopplade till sig, har inträffat i samband med fysträning.

2014 års lönerevision genomfördes parallellt med den
omfattande interna rekryteringen med nya anställningsvillkor. Utfallet i lönerevision 2014 är på totalen därför
inte riktigt överensstämmande med de faktiska löneökningar som skett. Sedan tidigare har Brandkåren Attunda
tillämpat en pricip vid omorganisationer som innebär att
om medarbetaren byter tjänst bibehålls tidigare lönevillkor. I samband med omorganisationen har denna
princip frångåtts och ersatts med de centrala avtalen som
grund vid förändringar i anställningsvillkor. Konsekvensen
av detta är en mer transparent lönestruktur och att de
tidigare ”lönekarantänerna” tagits bort successivt.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 3,50 % av ordinarie
arbetstid och motsvarande siffra 2013 var 2,94 %, vilket
betyder att sjukskrivningarna totalt ökat något. Glädjande är dock att långtidsfrånvaron minskat från 32,75 % till
18,22 %. Långtidsfrånvaron brukar, traditionellt sätt var
mer kopplat till trivsel och psykosociala faktorer. Kortare
sjukskrivningar tenderar att ha högre samband med hur
influensa och andra sjukdomar slår på befolkningen från
år till år. Det är dock inte givet att det är så hos oss och
våra längre sjukskrivningar är också ofta kopplade till exempelvis höft- eller knäoperationer, vilket gör att det inte
är något starkt samband.
De två diagrammen illustrerar sjukskrivningarna per kön
och per ålderskategori samt anger hur stor procent
långtidsfrånvaron/sjukfrånvaron är av den totala sjukfrånvaron, 2013 års siffror inom parantes för jämförelse.
Total sjukfrånvaro presenteras i procent av ordinarie
arbetstid. Ordinarie arbetstid är den fastställda
arbetbetstiden enligt schema och kollektivavtal
och ska inte tolkas som den faktiska arbetstiden.
Ålderskategori

Total sjukfrånvaro

Långtidsfrånvaro

29 år eller yngre

4,15 % (2,24 %)

00,00 % (35,12 %)

30-49 år

2,46 % (2,65 %)

15,41 % (28,69 %)

50 år eller äldre

4,85 % (3,57 %)

26,41 % (36,61 %)

Totalt

3,50 % (2,94 %)

18,22 % (32,75 %)

Kön

Total sjukfrånvaro

Långtidsfrånvaro

Kvinnor

3,82 % (4,80 %)

00,00 % (39,93 %)

Män

3,47 % (2,82 %)

19,85 % (31,95 %)

Totalt

3,50 % (2,94 %)

18,22 % (32,75 %)
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Under året har Brandkåren Attunda lanserat en ny modell
och verktyg för lönesättning för chefer och övriga medarbetare. Arbetet har genomförts i dialog och samsyn och
syftar till att uppnå en större tydlighet kring vad som
lönesätts, hur de individuella målen uppnåtts och hur väl
värdegrunden efterlevs.

Pensionsavtalet
Ett nytt pensionsavtal, AKAP-KL, har börjat gälla inom
Kommun- och landstingsområdet från den 1 januari 2014
för samtliga yrkeskategorier. Arbetsgivarparten, centralt,
har haft som ingångsvärden att göra det nya avtalet
avgiftsbestämd i stället för förmånsbestämd, vilket underlättar kostnadsberäkningar för framtida pensionskostnader. AKAP-KL gäller dock för de medarbetare som är
födda 1986 eller senare, vilket gör att den absoluta merparten av våra medarbetare fortfarande har KAP-KL som
giltigt pensionsavtal. I KAP-KL finns även de skrivelse med
den räddningstjänst specifika förmånen att kunna gå från
58 års ålder förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda
(R-SAP) och denna förmån gäller fortfarande. Det pågår
diskussioner mellan arbetsgivarpart, centralt, och
Kommunalt, centralt om att förändra villkoren för R-SAP
men någon ny överenskommelse har ännu inte nåtts.
13 av våra medarbetare har även fått sitt anställningsavtal
omreglerat, avseende R-SAP och vi har i samförstånd, på
individnivå, tagit bort möjligheten för dessa
medarbetarare på chef- och ledarnivå att ha R-SAP, vilket
är principiellt viktigt eftersom våra chefer med personalansvar inte har tjänster som kombineras med utryckande
verksamhet.

Brandkåren Attunda och
framtiden
Under året har arbetet med ny riskanalys genomförts.
Riskanalysen omfattar en framåtblick i demografi och
beskriver de risker som Brandkåren Attunda kommer
möta om några år. Analysen ligger till grund för arbetet
med nytt handlingsprogram 2016-2019.
Medlemskommunerna inom Brandkåren Attunda växer
med 2 % årligen och en ökande och mer medveten
befolkning ställer högre krav på service. Våra medel ska
räcka till fler och vi ska även utveckla verksamhet så att vi
kan möta och hantera nya risker. Framtidsutmaningar omfattar en mer utbyggd och mer komplex infrastruktur, en
allt mer polariserad befolkning med ökade socioekonomiska klyftor samt klimatförändringar och dess
påverkan på ett sårbart samhälle med flera beroenden.

1875

1975

2000

Framtidsspaning
Samhällets krav och utveckling påverkar behovet av vår
service och upplevelsen av våra tjänster. Att förstå och
påverka samhällsutvecklingen är viktigt för oss.

2025
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Ekonomi
Samtliga summor redovisas i formen tkr (tiotusentals
kronor).

Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett överskott med 16 148 tkr. Största
delen av överskottet är av engångskaraktär till följd av
pensionsskuldens minskning. Normalt ökar pensionsskulden varje år men under 2014 minskade skulden med
totalt ca 12 200 tkr i förhållande till KPA s beräkning per
december 2013 och beräkningen per december 2014.
Skälet till minskningen är omförhandlingar av Räddningstjänsten Särskilda Avtals Pension R-SAP (rätt att gå i
pension vid 58 års ålder) vid omorganisationen 2014. 13
stycken medarbetare förhandlade bort sin R-SAP i
samband med att de bytte tjänster till chefstjänster,
strateger och samordnare och därmed började arbeta
helt på dagtid vilket inte berättigar till R-SAP.
Intäkterna blev drygt 1 000 tkr högre än budget där främst
tillsyner och automatiska brandlarm står för överskottet.
Verksamhetens totala kostnader underskred budget med
ca 2 900 tkr när påverkan från pensions-skuldens minskning och överskottet på intäkterna räknats från. Vakanta
tjänster under stor del av 2014 samt lägre avskrivningskostnader i förhållande till budget är främsta skälet till att
kostnaderna totalt underskred budget. Kostnaderna
påverkas även av att kostnaden för SOS-avgiften avseende
räddningstjänstalarmering för månad 1-6 2014 felaktigt
kostnadsförts år 2013 istället för år 2014, det förbättrar
årets resultat med 722 tkr. En jämförelse av kostnadsbudget mot respektive kostnadsslag blir inte korrekt då
budget 2014 är något missvisande. Personalkostnaderna
i budget 2014 var för högt budgeterade i jämförelse med
utfall 2014 och övriga kostnader för lågt budgeterade i förhållande till utfallet 2014. Detta har korrigerats i budget
2015.

Balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen är 16 148 tkr. Vid
avstämningen av balanskravet avgår realisationsvinsten
vid försäljning av anläggningstillgångar på 45 tkr, vilket
innebär ett justerat resultat enligt balanskravet på 16 103
tkr. I och med detta har balanskravet uppnåtts för 2014.
Ingen avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR)
föreslås för 2014.

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 beslutat om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven (RUR).
•		 Kostnaderna får inte överstiga intäkterna
•		 Resultatet efter finansnetto ska vara positivt
•		 Det egna kapitalet ska 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
Verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning framgår av verksamhetsplanen och redovisning
av måluppfyllelse enligt fastställda indikatorer framgår av
avsnitt 3-6.
God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2014 då
vi uppfyllt balanskravet och förbundets fyra ekonomiska
mål är uppfyllda och vi aktivt arbetat utifrån de fastställda
målen i verksamhetsplanen.
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Soliditet och kassalikviditet
Soliditet
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Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder, betalningsberedskap på kort sikt.
Årets resultat tillsammans med ökat eget kapital påverkar soliditeten positivt.

Kassalikviditet
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Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar. Nytt lån om 35 000 tkr har under
året tagits i Knivsta kommun för finansiering av byggnationen i Knivsta vilket får till följd att likviditeten stärkts
ytterligare. Amortering har skett både på lånet för Järfälla brandstation och för lånet för Knivsta brandstation med
totalt 2 000 tkr vilket minskar det kortfristiga skulderna. Tillsammans påverkar detta kassalikviditeten positivt.
Sammantaget bedöms förbundets ekonomiska ställning till stabil utifrån en analys av betalningsberedskapen på kort
sikt (likviditet) och på lång sikt (soliditet). I övrigt så hänvisas till analysen om balanskrav och god ekonomisk
hushållning (avsnitt 9.2 och 9.3).
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Investeringar 2014
Investeringar 2014
Ack. anskaffning
Ack. avskrivning
Avyttringar
UB 2014

267 956
-84 280
-3 747
179 929

Investeringar avseende Data under 2014 har inte genomförts. Dessa investeringar har senarelagts då beslut om
bibehållen eller ändrad plattform för webbplats och
intranät, inte tagits.
Lastväxlare/tankbil investeringen blev 301 tkr högre än
prognosen per 140831. Försäljning av diverse fordon ger
en mindre reavinst 2014.

Investeringarna 2014 uppgick till 13 967 tkr (2013,
44 816 tkr).

Räddningsmaterial och övriga inventarier överskred
prognosen per 140831 med 586 tkr.

En omfördelning av investeringsbudgeten gjordes i
prognosen per 140831 då merparten av budget för
om- och tillbyggnad av Upplands-Bro brandstation
flyttades över till 2015 års investeringsbudget. Prognosen
för investeringar 2014 omfördelades även på en del andra
poster i förhållande till budget 2014. Årets investeringar
ligger totalt 2 108 tkr under investeringsprognosen som
lämnades per 140831. Sammantaget blir effekten av
detta att avskrivningarna under 2014 minskar med 2 731
tkr relativt budget för 2014.

Kommunikationsutrustning och andningsskydd underskred prognosen per 140831 med 1 189 tkr.

Investeringarna som utförts på Upplands-Bro brandstation utgörs av slutprojektering av om- och tillbyggnaden vilka blev 270 tkr högre än beräkna prognos
per 140831.

Planerad investering av förstudie gällande ny brandstation
i Sollentuna och Upplands Väsby sker under 2015.
Investering för Knivsta brandstation som färdigställdes i
mars 2014 blev betydligt högre än budgeterat men lägre
än prognosen per 140831. Skälet till detta var förseningar
i samband med elentreprenörens konkurs, vilket fick till
följd att investeringen försköts över från 2013–2014.
Merkostnaderna för Brandkåren Attunda till följd av
elentreprenörens konkurs uppgick till 3 586 tkr, bankgarantin avräknad. Merkostnaderna redovisas i bokslutspärmen flik 8 Inventarier.
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Investeringar 2014
Investeringar 2014 (tkr)

Budget
2014

Tillbyggnad Bro Brandstation
Bergvärme
Periodiskt underhåll fastigheter
Järfälla brandstation
Sigtuna brandstation
Sollentuna ny brandstation
Upplands-Bro brandstation, renovering
Upplands-Väsby ny brandstation
Knivsta Brandstation
Summa fastigheter
Höjdfordon
Släckbilar
Data investeringar
Lastväxlare/tankbil
Ledningsfordon
Räddningsbåtar
Transportfordon
Räddningsmaterial och övriga
inventarier
Kommunikationsutrustning
Andningsskydd
Summa maskiner o inventarier
Summa totalt
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Budget
omfördel.
2014

Budget(2)

Prognos

Utfall

Utfall

Utfall

2014

2014

2014

2013

2012

2 506
1 600

1 600

18 000

17 500

500

3 500
23 100

17 500

3 500
5 600

500

100
500
100
11 000
12 200

0
0

207
85

130
100

771
10 462
11 233

28 597
31 395

5 133
5 363

9 952

1 000
2 000

1 000
2 000

2 000

2 301

550

550

300

-521

5 494
1 119
3 178
901
622
535

300

300

300

886

616

1 676

725
550

725
550

725
550

725
231

297

68

5 125
10 725

3 875
16 075

2 734
13 967

13 421
44 816

14 370
19 733

5 125
28 225

0
17 500

1 244
71
1 130

Pensionsmedelsförvaltning
Pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse,
avsättningar för pensioner och kortfristig avgiftsbestämd
ålderspension uppgår till 131 204 tkr (2013, 131 960 tkr),
vilket är en minskning från föregående år med 756 tkr
(ökning 2013, 10 225 tkr). Normalt ökar pensionsskulden
varje år men under 2014 minskade skulden med ca 12 200
tkr i förhållande till KPA s beräkning per december 2013
och beräkningen per december 2014. Summan 12 200 tkr
innefattas av förändringen av avsättningen till avtalspensioner, löneskatter, ränta och avgiftsbestämd ålders
pension, som alla påverkas vid en ökning eller minskning
av pensionsskulden vilket ger en betydande påverkan på
resultatet.
Skälet till minskningen av pensionsskulden är omförhandlingar av Räddningstjänsten Särskilda Avtals
Pension R-SAP. 13 stycken medarbetare förhandlade bort
R-SAP i samband med att de bytte tjänst till chefstjänster,
strateger och samordnare och därmed började arbeta
dagtid vilket inte berättigar till R-SAP. Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till
investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier.
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Resultatredovisning
Resultaträkning (tkr)

Utfall
2014

Verksamhetens intäkter, not 1
Verksamhetens kostnader, not 2
Jämförelsestörande poster, not 1
Avskrivningar, not 5

21 536
-163 850
0
-13 729
0
-156 043

20 393
-175 148
0
-16 460

18 822
-170 437
2 036
-13 243

20 653
-173 894
2 121
-12 048

16 049
-170 024

-171 215

-162 822

-163 168

-163 349

174 416
142
-2 367
0
16 148

174 416
432
-3 433

172 688
325
-3 853

167 496
607
-6 032

164 212
768
-4 450

200

6 338

-1 097

-2 819

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag, not 3
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat, not 4
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Budget
2014

Utfall
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

-9 374

Driftredovisning
Driftredovisning 2014
Stab och gemensamt
Intäkter
personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
övriga kostnader
netto

Budget
2014

Utfall
2013
61
-6 719

-517
-3 438
-11 220

311
-9 648
-8
-323
-3 346
-13 014

Produktion
Intäkter
personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
övriga kostnader
netto

18 728
-110 977
-1 544
-10 695
-16 219
-120 707

19 601
-104 695
-496
-9 106
-18 612
-113 308

17 183
-104 615

Fastigheter
Intäkter
Personalkostnader
Lokalhyra
Kapitalkostnader
övriga kostnader
netto

1 665
0
-16 512
-5 248
-761
-20 856

1 624
-233
-18 302
-4 303
-3 237
-24 451

174 416

174 416

-12 320
-6 112
-3 001
152 983

-8 414
3 134
-2 223
166 913

172 688
2 036
-8 839
-5 956
-3 515
156 414

194 809
-136 674
-57 935

195 952
-119 856
-59 948

193 546
-126 129
-61 079

200

16 148

6 338

Finansiering
medlemsavgifter
extra ordinär intäkt
utbetalda pensioner
förändring pensionsskuld
räntenetto
netto
Summa intäkter
Summa personalkostnader
Summa övriga kostnader
Resultat

0
-7 265

Utfall
2014

-3 028
-9 686

-28 932
-116 364

1 578
-15 983
-9 621
-24 026
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Balansräkning
Balansräkning (tkr)

31-dec-14

31-dec-13

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

140 100
39 829
179 929

132 690
46 478
179 168

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

55 456
66 247
121 703

57 471
19 775
77 246

Summa tillgångar

301 632

256 414

Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserven
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

16 148
0
20 751
36 899

6 338
2 251
14 413
20 751

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

111 261
111 261

112 940
112 940

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 085
151 387
153 472

42 387
80 336
122 723

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

301 632

256 414

478
14 326

2 507
13 519

Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt
Pensionsskuld intjänad före 1998
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr)

31-dec-14

31-dec-13

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för likviditetspåverkande post
Justering för årets realisationsvinster
Justering för avskrivningar
Justering för avsättningar till pensioner
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

16 148
150
-45
13 729
-1 679
28 303
2 015
71 051
101 369

6 338
0
-230
13 243
8 997
28 348
-45 195
43 458
26 611

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Summa använda medel

-14 641
45
-14 596

-44 817
230
-44 587

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering/ombokning av skuld
Medel från finansieringsverksamheten

-40 301
-40 301

-301
-301

46 472
19 775
66 247

-18 277
38 052
19 775

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter
Not 1
Verksamhetens intäkter

Ingår realisationsvinster,
enligt not 6

Kommunal beredskapsplanering
Övriga intäkter kommuner, landsting och staten
Statliga bidrag
Taxor och avgifter
Utbildning och konsulttjänster
Externa hyror
Övrigt
Summa intäkter
Jämförelsestörande intäkter

31-dec-14 31-dec-13
459
348
317
366
302
301
13 998
12 006
4 714
3 870
1 586
1 586
160
345
21 536
18 822
0
2 036

Not 2
Verksamhetens kostnader

Utgifter för material, entreprenader och konsulter
Löner, arvoden och kostnadsersättningar
Sociala avgifter och pensioner
Personalsociala avgifter
Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi
Förbrukningsmaterial m.m.
Reparation och underhåll
Övrigt
Summa kostnader

8 595
85 291
31 843
2 728
19 065
8 854
3 590
3 884
163 850

8 953
82 789
40 511
2 837
22 253
5 137
3 355
4 602
170 437

Not 3
Kommunbidrag

Kommun andel, 2014
Järfälla, 22,5 %
Knivsta, 7,6 %
Sigtuna, 21,3 %
Sollentuna, 21,6 %
Upplands-Bro, 10,4 %
Upplands Väsby, 16,6 %
Summa 100 %

39 290
13 263
37 034
37 593
18 250
28 986
174 416

39 033
12 952
36 536
37 299
28 780
172 688

16 148
-45
16 103

6 338
-230
6 108

Not 4
Årets resultat
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Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår samtliga realisationsvinster
Justerat resultat enligt balanskravet

18 088

Noter
31-dec-14 31-dec-13
Not 5
Avskrivningar och materiella
anläggningstillgångar

Not 6, Sålda och utrangerade
anläggningstillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde

264 209

250 242

Ackumulerade avskrivningar
Summa

-84 280
179 929

-71 074
179 168

Mark och byggnader
Maskiner och länkar
Inventarier
Transportmedel
Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter
Övriga maskiner och inventarier
Summa

140 100
4 704
2 076
29 156
47
3 846
179 929

132 690
5 624
2 202
33 243
82
5 327
179 168

674
-470
204
249
45

2 656
-2 656
0
230
230

45

230

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Nettovärde
Försäljningspris
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Nettovinst

Not 7
Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

48 032
4 067
3 357
55 456

47 263
3 893
6 315
57 471

Not 8
Eget kapital

Ingående eget kapital
Justering för likviditetspåverkande poster
Årets resultat
Utgående eget kapital
Varav avsatt till RUR 2010-2013

20 751

14 413

16 148
36 899
6 902

6 338
20 751
2 251

4 520

4 427

Not 9

Avgiftsbestämd ålderspension
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Noter
31-dec-14 31-dec-13
Not 10
Långfristiga skulder
Not 11
Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Leverantörer
Medlemskommuner, lån
Skatteavräkning
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa

Not 12
Övriga ansvarsförbindelser

Inventarier inom 1 år
Inventarier inom 2-5 år
Summa inventarier

Not 13
Amortering av skuld

Årets andel av investeringsbidrag från MSB
Ombokning av lån i medlemskommun
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2 085

42 387

9 529
73 000
4 863
14 658

14 352

49 337

44 621

151 387

80 336

336
142
478

836
1 671
2 507

301
40 000

301

3 012
18 351

Redovisningsprinciper
Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god redovisningssed samt anvisningar
lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Samma principer har använts som i den senaste föregående årsredovisningen.
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och
gjorda 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.
Upplupna räntor skuldförs.
Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnadsoch intäktsposter periodiseras.

Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras.
Upplupna löner, outtagen semester och okompenserad
övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs. RKR 14.1
har tillämpats då förbundet 2012 har bytt redovisningsprincip gällande dessa kostnader.
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 ingår i beloppen för pensioner under
kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.
Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående
löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i
balansräkningen. RKR’s rekommendation nr 13.2
tillämpas.

37

Revisionsberättelse

38

Postadress:
Brandkåren Attunda
Box 464
191 24 SOLLENTUNA
Besöksadress:
Pommernvägen 1
192 70 SOLLENTUNA

Kontakta oss:
Telefon: 08-594 696 00
E-post: mail@brandkaren-attunda.se
Följ oss i våra kanaler:
Webbplats: www.brandkaren-attunda.se
Facebook: www.facebook.se/attunda
Twitter: www.twitter.com/bk_attunda

Grafisk form: Brandkåren Attunda
Tryck: Kph Trycksaksbolaget

Brandkåren Attunda

