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U

nder 2012 har Brandkåren Attunda genomfört
flera förändringar och utvecklingsprojekt. En ny
brandstyrka har etablerats på Arlanda flygplats.
Stationsbefälsorganisationen har fått verka ett helt
kalenderår. I april infördes länsgemensamma rutiner för
självmordsprevention, de så kallade ”SPIS-larmen”.
Under våren genomfördes projekt QM8 som rönte stor
uppmärksamhet, inte minst när försvarsministern kom
på besök för att få en dragning om projektet och
kommande rekryteringsbehov. Förstudien för
jämställdhets- och mångfaldsprojektet ”Självklart” slutfördes under våren för att göra avstamp i en kick-off för
samtlig personal under hösten.

Inom administrationen har fokus varit byte av stödsystem för personalplanering, lönehantering och
ekonomisystem. Under året har vi utvecklat en ny webbplats och är etablerade inom sociala medier, där vi nu
finns på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.
Investeringen i nya fordon och ny teknik för brandsläckning fortsätter. Förberedelser har även skett för
övergång till digital utlarmning, införande av RAKEL för
samverkan samt planering av ny brandstation i Knivsta.
Vårt miljöarbete har belönats med diplom på bronsnivå.
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Hög förändringstakt har kostat både positiv och
negativ energi , men när vi har fått distans till ovan
nämnda verksamhetsförändringar så tror jag att vi
kommer se det som en nödvändig och positiv utveckling
för brandkåren Attunda.

Utveckling av verksamhet och organisation fortsätter
under 2013, men våren ska präglas av avslut av
uppstartade projekt, uppföljning av genomförda
förändringar samt skapa förutsättningar för ett nytt
samverkansavtal.

För att möta framtida behov har vi startat ett chefsprogram i syfte att ge goda förutsättningar för kommande
chefer att ta sitt ansvar som arbetsgivarrepresentanter
och ha förmåga att få personal att växa. Direktionen för
Attunda och Södertörns brandförsvars-förbund gjorde en
gemensam studieresa till London för att studera
kommunal krishantering, samt erfarenheter från
planering av OS-spelen.

Tack till alla medarbetare som bidragit till årets
verksamhet, utveckling och kvalitetsarbete under 2012.
Sollentuna i mars 2013
Sten Andersson, T.f brandchef
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Ledning av Brandkåren Attunda
Förbundsdirektionens ledamöter

Förbundsledning

Knivsta kommun
Göran Nilsson (m), ordförande
Claes Litsner (s)

Brandchef
Jens Ärlebrant, t o m 120930

Sigtuna kommun
Ibrahim Kahlifa (s), vice ordförande
Lars-Göran Sörqvist (m), ersättare
Upplands-Bro kommun
Irene Seth (m), ledamot
Camilla Janson (s), ersättare
Järfälla kommun
Eva Lennström (m), ledamot t.o.m 120831
Cecilia Lööfgren (m), ledamot fr.om 120901
Lotta Håkansson Harju (s), ersättare t.o.m
120930
Claes Thunblad (s) ersättare fr.om. 121001
Sollentuna kommun
Douglas Lithborn (m), ledamot
Freddie Lundqvist (s) ersättare.

Förvaltningsberättelse

G

enomförda aktiviteter har till stor del uppnått
uppsatta mål. Verksamhetsuppföljningen är nu
direkt kopplade till etappmålen i handlingsprogrammet. Upplägg och genomförande av myndighetsutövning har förfinats med bättre uppföljning av ärenden
som resultat. Antalet bränder minskar samtidigt som
trafikolyckor och sjukvårdsärenden vi larmas till ökar.
Arbetet med att kvalitetssäkra verksamhet har nu tagit
ytterligare ett steg då processorientering har tagit fart
inom stödprocesser under året.

T.f. brandchef
Sten Andersson, fr o m 121001
Administrativ chef
Leif Lorentzon
Ekonomichef
Lena Larsen

Samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund har
ytterligare förstärkts, vilket spar resurser och ger oss
likvärdiga nyckeltal att jämföra med. Organisationerna
delar nu ekonomifunktion samtidigt som Brandkåren
Attunda har bytt verksamhetsstödssystem (personal, lön
och ekonomi).

Informatör
Rawaz Karim
Personalkonsult
Eva Karlsson

Nyckeltal för Personal är fortsatt låga vad gäller
turbulens, sjukskrivning och arbetsskador. En flerårig
satsning på intern kompetensutveckling inom
jämställdhet och mångfald har påbörjats.

Processchef
Rickard Westning
Produktionschef
Kenneth Bergqvist

Revisorer

Årets resultat blev ett underskott på 1,1 Mkr. Underskottets främsta orsaker är byte av redovisningsprinciper
samt ökade kostnader i samband med den oro som varit
i organisationen vid förgående brandchefs avgång. Vidare
finns det kostnader som är av engångskaraktär då de är
direkt förknippade med bytet av telefonväxel, dokumenthanteringssystem, ekonomisystem och personalsystem
under 2012.

Knivsta kommun
Rune Lundin 		

Underskottet täcks av eget kapital. Eget kapital behöver
inte återställas till följd av de synnerliga skäl.

Upplands Väsby kommun
Per-Erik Kanström (m), ledamot
Leif Berglund (s), ersättare

Brandkåren Attunda

Järfälla kommun
Anita Gröning Persson
Sigtuna kommun
Kjell Holmgren
		
Sollentuna kommun
Per Hådell
Upplands-Bro kommun
Thomas Ljunggren
Upplands Väsby kommun
Reidar Ahl
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Utveckling och händelser under året
Året har, utöver den ordinarie verksamheten, präglats
av följande:
• Gemensamma stödfunktioner med Södertörn
• Projekt QM8, särskild rekryteringssatsning
• Ny operativ enhet (573) etableras på arlanda
• Suicideprevention (SPIS)
• Radiokommunikation för effektiv ledning
• Upphandling av ny brandstation i Knivsta
• Ny tomt för brandstationen i Sollentuna
• Brandchefen har slutat
• Internationella relationer

Gemensamma stödfunktioner med
Södertörns brandförsvarsförbund
I arbetet med att säkra framtida intäkter och sänka
kostnaderna har Brandkåren Attunda och Södertörns
brandförsvarsförbund tillsammans analyserat och
identifierat möjligheter att driva stödfunktioner i
gemensam regi. Under året har följande åtgärder utförts:
- Gemensam telefonisystem har upphandlats och
installerats under 2012 för att driftsättas i januari.
- Gemensam ekonomifunktion kommer vara i drift från
årsskiftet vilken leds av en ekonomichef för båda
organisationerna.
- Kravspecifikation och upphandling av företagshälsovård
sker gemensamt.
- Chefsprogram planeras och genomförs i samarbete.

Ny operativ enhet (573) etableras
på Arlanda
I samarbete med Swedavia/arlanda har en operativ dagtidsstyrka tagits i drift på Arlanda. Styrkan som
består av tre brandmän arbetar med insatsplanering och
förebyggandeuppgifter på uppdrag av Swedavia. Styrkan
som bemannar en släckbil , har beredskap (90 sek), och
nyttjas av brandkåren Attunda på samma sätt som övriga
operativa styrkor.

Projekt QM8 - särskild
rekryteringssatsning
Brandkåren Attunda har i sin personalstrategiska plan
som mål att dels få en ökad mångfald, dvs kunskap om
utomnordiska kulturer och språk och dels få en jämnare
könsfördelning. För att nå etappmålen i handlingsprogrammet behöver Brandkåren Attunda kompetenser
som utvecklar vår utåtriktade verksamhet och en
personal som i större utsträckning speglar samhället.
Efter en rekrytering (376 sökande) visstidsanställdes 8
individer under 4 månader med inriktning att coachas,
vägleda och utbildas för brandmannayrket.
Vid projektslutet var samtliga godkända och erbjöds
sommarvikariat.

Suicideprevention (SPIS)
I samarbete med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) och övriga
blåljusmyndigheter i stockholms län har ett projektet
SPIS (suicideprevention i stockholm län) pågått sedan
2009. Ett av delprojekten är SPIS-larm. Syftet är att
samverkan vid förestående självmiordshandlingar och
därmed öka möjligheten att rädda liv. Under 2012
infördes dessa rutiner och brandkåren Attunda deltog vid
33 SPIS-larm. Fortbildning av personal kommer fortsätta
under 2013.

Radiokommunikation för effektiv
ledning (RAKEL)
I samverkanssyfte har viss förmåga att kommunicera via
RAKEL införts. Inledningsvis fick Upplands-Bro och
Knivsta brandstyrkor samt insatsledningsenheten
förmåga att kommunicera via RAKEL, då detta behövs för
att samverka med bl a räddningstjänsterna i C-län. Under
året har räddningstjänsterna i Stockholms län tagit fram
kommunikationsstrategi och gemensam upphandling av
RAKEL-enheter. Efter årsskiftet kommer samtliga befäl i
Brandkåren Attunda ha tillgång till RAKEL för samverkan
med andra organisationer och myndigheter.

I oktober genomförde direktionerna och verksamhetsledningarna för brandkåren Attunda och Södertörns
brandförsvarsförbund en studieresan till London
(Storbritannien) för att dra lärdom av planering och
hantering av OS-arrangemanget.
I regi av länsstyrelsen i Uppsala län (CESAM-gruppen)
deltog två medarbetare vid en studieresan till Oslo
(Norge) för att ta del av de norska myndigheternas
erfarenheter efter attentaten den 22 juli.

Upphandling av ny brandstation i
Knivsta
Upphandling av den nya brandstationen har genomförts
under 2012 men överprövats av en anbudsgivare.
Brandkåren Attunda beslöt under tiden att avbryta
upphandlingen främst till följd av att inga gällande anbud
fanns att tillgå då ärendet dragit ut på tiden men även att
budget skulle överskridas om Brandkåren Attunda skulle
tvingas acceptera anbudsgivarens anbud. Ärendet har
prövats av Förvaltningsdomstolen, Kammarrätten och
Högsta Förvaltningsdomstolen som samtliga lämnat
avslag på anbudsgivarens överprövan och gått på
Brandkåren Attundas linje att avbryta upphandlingen.
En ny upphandling som delats upp på mark och
byggnation där markupphandlingen har genomförts 2012
och entreprenör är tilldelad. Upphandlingen för
byggnation pågår och anbudsutvärdering av själva
byggnationen sker i februari månad 2013.

Ny tomt för brandstation i
Sollentuna
Till följd av förändringar av brandstationens yta räckte
inte den mark som tidigare anvisats av Sollentuna
kommun till för att etablera den nya brandstationen.
Ny markanvisning skickas in från Brandkåren Attunda till
Sollentuna kommun i början av 2013.

Brandchefen har slutat
Under året har brandchefen lämnat sitt uppdrag och
rekrytering av ny brandchef har påbörjats.

Internationella relationer

6

Brandkåren Attunda har genomfört ett internationellt
personalutbyte med en räddningstjänst i Kanada (Edmonton). Vår medarbetare har efter 12 månader kommit
hem med en mängd nya erfarenheter och reflektioner
kring likheter och skillnader samt värderingar om vad
som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
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Målstyrd organisation

A

ll personal arbetar målstyrt med syfte att öka
delaktigheten och engagemanget hos
personalen.

De nationella målen i lagstiftningen bryts ner till individuella mål enligt modellen beskriven nedan. Modellen
innebär att den enskilde medarbetaren i medarbetarsamtal kallat ”LIP-samtal” får individuellt ansvar för
planering, genomförande och uppföljning inom de
aktiviteter som ska genomföras under året.

Etappmål
Nationella mål och etappmål
Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbete med skydd mot olyckor och är
gemensamt för den förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. Nuvarande handlingsprogram (20112014) har tagits fram i samarbete med Södertörns
brandförsvarsförbund och Räddningstjänsten Norrtälje.

Nationella mål

För att målstyra det brandskadeförebyggande arbetet har
Brandkåren Attunda tagit fram etappmål som överensstämmer med MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap) 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.

Etappmål 1
Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor
och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med
minst en tredjedel till år 2020. Startvärdet är 8 st för år
2011. Observera att även lindrigt skadade är redovisade i
diagrammet och tabellen.

sid 10 (44)

I lagen om skydd mot olyckor finns två övergripande
3 Målstyrd organisation nationella mål angivna:
I tabellen på sidan 14 redovisas resultatet av de
1 kap. 1 § ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i
personal
arbetar
målstyrt
med syfte
att iöka delaktigheten
engagemanget
personalen.
aktiviteterAll
som
genomförts
i det
utåtriktade
arbetet
hela landetoch
bereda
människorshos
liv och
hälsa samt egenatt underlätta
för
den
enskilde
att
själv
kunna
förebygga
dom
och
miljö
ett
med
hänsyn
till
de
lokala
förDe nationella målen i lagstiftningen bryts ner till individuella mål enligt modellen beskriven nedan.
olyckor och
att själv innebär
initialt hantera
olyckor.
tillfredsställande
och likvärdigt
Modellen
att den inträffade
enskilde medarbetaren
ihållandena
medarbetarsamtal
kallat ”LIP-samtal”
får skydd mot
olyckor.”
individuellt ansvar för planering, genomförande och
uppföljning inom de aktiviteter som skall
genomföras under året.
1 kap. 3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och
organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
I tabellen på sidan 14 redovisas resultatet av de aktiviteter som genomförts i det utåtriktade
godtagbar
tid och
genomföras
ettinitialt
effektivt sätt.”
arbetet i att underlätta för den enskilde att själv kunna
förebygga
olyckor
och att på
själv
hantera inträffade olyckor.

Nationella mål
De senaste fem åren har det omkommit 8 personer i
samband med brand i byggnad. Brandorsaken för tre av
dessa personer är ”rökning” och för de övriga 5 ”okänt”.

Vision
Huvudprocess
Åtgärder efter
räddningsinsats

Den vanligaste brandorsaken för samtliga omkomna och
skadade är ”glömd spis” som är brandorsaken för 25% av
olyckorna.

Huvudprocess
Förhindra och
begränsa olyckor

Huvudprocess
Förbereda och genomföra
räddningsinsats

Etappmål

Produktionsmål

Mål för stödprocesser.

Aktivitets/individnivå

Figur
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Nedbrytningsprocessen från nationella mål till individmål.
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4.2.2 Etappmål 2
sid 13 (44)

Antal2”brand i byggnad” med egendomsskador ska minska
med
tredjedel till år kan
2020.
Förallt
årifrån
Etappmål
Storleken
påen
egendomsskadan
vara
2011
registrerades
det
att
68%
av
bränderna
innebar
någon
form
av
egendomsskada
.
Värdet
år
Antal ”brand i byggnad” med egendomsskador ska
brännmärken på bord till totalskada på fleraför
byggnader.
2012 är egendomsskador vid 66% av de inträffade bränderna.
Storleken på egendomsskadan kan
minska med en tredjedel till år 2020. För år 2011
Vid en bedömning av brandens omfattning vid släckvara allt ifrån brännmärken på bord till totalskada på flera byggnader.
registrerades det att 68% av bränderna innebar någon
ning går det att utläsa att 129 bränder (65%) har släckts i
form Vid
av egendomsskada
Värdet
för åromfattning
2012 är
startföremålet
därmed
har bränder
egendomsskadorna
varit
en bedömning .av
brandens
vid släckning
går det attoch
utläsa
att 129
(65%)
egendomsskador
66% av de inträffade
bränderna.
av mindre värde.
har släckts i vid
startföremålet
och därmed
har egendomsskadorna
varit av mindre värde.

Indikatorer för att uppnå etappmålen

Värde
2012

Mål
2014

byggnaderna har varit mindre än 8
meter.

Brandens omfattning vid släckning

Brandspridning efter påbörjad insats

0,5%

0%

Se indikatorn fungerade
brandcellsgränser ovan.

Andel anlagda bränder

10%

20%

Färre anlagda bränder inträffade
under år 2012 än målvärdet.

Brand i byggnad

Branden spred sig
till flera byggnader

2012

År

2011

- Inga anlagda bränder på skolor och förskolor

0%

I startutrymmet

- Inga jul och nyårsrelaterade bränder ska inträffa

I startföremålet
50

100

150

200

250

4.3 Indikatorer
Indikatorer

Under rubriken aktivitesuppföljning redovisas de
aktiviteter som utförs
i brandgrupperna.
Syftet med
Brandkåren
Attunda
följer
upp etappmålen
i handlingsprogrammet
med hjälp
av indikatorer.
Brandkåren
Attunda
följer upp
etappmålen
i handlingsaktiviteterna
som är
kopplade mot
indikatorerna
är att
Indikatorerna
tas av
fram
med hjälp
av en enkätundersökning
och intern
uppföljning.
Vissa
av
programmet
med hjälp
indikatorer.
Indikatorerna
indikatorerna
är
under
utveckling.
Under
rubriken
aktivitesuppföljning
redovisas
de
aktiviteter
som
höja
kunskapen
hos
medborgarna
att
förebygga
olyckor
tas fram med hjälp av en enkätundersökning och intern
utförs i brandgrupperna. Syftet med aktiviteterna som
kopplade
mothantera
indikatorerna
äri att
ochäratt
själv kunna
en olycka
ett höja
uppföljning. Vissa av indikatorerna är under utveckling.
kunskapen hos medborgarna att förebygga olyckor och
att
själv
kunna
hantera
en
olycka
i ett
inledningsskede.
inledningsskede.
Värde
2012

Mål
2014

Självskattad förmåga att agera vid brand (män)

45%

63%

Självskattad förmåga att agera vid brand (kvinnor)

37%

63%

Förekomst av brandvarnare

95%

98%

Förekomst av släckutrustning

57%

70%

Mäns känsla av trygghet (angående brand)

90%

87%

Kvinnors känsla av trygghet (angående brand)

77%

87%

Andel män som haft kontakt med brandkåren

22%

40%

Andel kvinnor som haft kontakt med brandkåren

21%

40%

Indikatorer för att uppnå etappmålen

Aktivitetsuppföljning och kommentar
Utbildat och/eller informerat
6506 personer.

Inga allvarliga incidenter inträffade.
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0

85%1

90%

Nöjd Kund Index (NKI-värde) för tillsyn

77

80

Antal mobila sprinkler i vård- och äldreboende

1

5

09:36

09:00

Tid till första insats

?

?

Under utveckling

Tid till kontrollövertagande

?

?

Under utveckling

100%

100%

ca 20%

90%

Värdering av objektens Systematiska
Brandskyddsarbete (SBA)

2008
0

8 bränder i förskola/skola där två av
dem blev totalförstörda. En i Järfälla
och en i Upplands Väsby.
72 avsyningar har skett samt
4454 elever har utbildats.

I startbrandcellen

2009

10

4%

I Startbyggnaden

2010

Aktivitetsuppföljning och kommentar

Framkomsttid vid brand i byggnad

Aktuella insatsplaner på 2:4 anläggningar 2
Aktuella framkörningskort

5000 personer informerade.
Förbättrat resultat sen
föregående år.

Brandkåren Attunda har 5 mobila
sprinklers för utlåning. Under 2012
var enbart 1 sprinkler utlånad.

1
Värdet
för tillsynade
objekt2012
2012
Värdet
gällergäller
för tillsynade
objekt
2
2
Anläggningar
somsom
omfattas
avav2 2kap
Lag(2003:778)
(2003:778)
skydd
olyckor.
Anläggningar
omfattas
kap44 §§ ii Lag
omom
skydd
mot mot
olyckor.
1

Utbildat och/eller informerat
9390 personer.
105 aktivitetstillfällen på
fritidsgårdar och projekt i
kommunerna

Vid ett tillfälle spred sig branden i
startbyggnaden trots
brandcellsgränser på grund av risken
vid insatsen. I övrigt så släcktes
bränderna inom startbrandcellen.

Fungerande brandcellsgränser

96%

96%

Ingen brandspridning mellan byggnader

99%

100% Vid två tillfällen har branden spridit
sig mellan byggnader. Det har dock
skett innan räddningstjänsten kommit
på plats och avståndet mellan
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Indikatorer från medborgarenkät
Under 2012 genomförde Brandkåren Attunda en
medborgarenkät bland alla kommuninvånare över
18 år i eget boende. Syftet med enkäten var att följa upp
ett flertal olika indikatorer så som kvinnors och mäns

känsla av trygghet, kontakt med räddningstjänsten och
förekomsten av brandvarnare och brandsläckare i
hemmen. Liknande undersökningar har gjorts tidigare,
men denna gång genomfördes enkäten i samverkan med
Södertörns brandförsvarsförbund, vilket möjliggör
jämförelser med flera kommuner.

efter att räddningstjänsten är på plats. Under år 2012 har
en brand spridits längre än enligt målet pga av risken för
brandmännens säkerhet.
Anlagda bränder
Av de 197 bränder som inträffade 2012 har 10%
(20 stycken) bekräftats vara anlagda. Målet är färre än
20% anlagda bränder.

Bedömning av nivå på Systematiskt brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet bedöms med hjälp
av en brandskyddsvärdering som sker vid tillsynsbesök.
Av tillsynade objekt under år 2012 uppfyllde 85%
godkänd nivå på systematiska brandskyddsarbete.
Av samtliga objekt där tillsyn LSO genomförs är resultatet
enligt följande tabell:

Nöjd kund index för tillsyn
Brandkåren Attunda deltar i nöjd kund index
undersökningar beträffande tillsynsverksamheten. Resultatet för år 2011 är 77 av 100
vilket anses som ett bra och högt värde.

Agerande vid brand - Äldre i åldern 65+ (19%) är den
grupp med sämst (självupplevd) förmåga att göra en
insats.
Förekomst av brandvarnare - Kvinnor och män har i lika
stor utsträckning en fungerande brandvarnare. Personer
i åldrarna 18-29 år samt boende i bostadsrätt har lägst
andel brandvarnare (90%).
Förekomst av brandsläckare – Män (62%) har i större
utsträckning än kvinnor (51%) en handbrandsläckare
hemma. Bland boende i hyresrätt har enbart 20% handbrandsläckare. Vanligast är handbrandsläckare i villa
(82%).
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Brandskyddsindikatorer

Brandcellsgränser och brandspridning
Byggnader ska dimensioneras för att förhindra brandspridning mellan brandceller och mellan byggnader.
Brandcellsindelningen är beroende på byggnadstyp och
verksamhet. Många mindre byggnader består bara av en
brandcell. Vid två av årets inträffade bränder har brandspridning skett mellan byggnader. Det är två större
lador där branden vid ena tillfället spred sig till en båt
och svedde fasaden på en intilliggande byggnad och vid
det andra tillfället innehöll byggnaden acetylengasflaskor varvid Brandkåren Attunda spärrade av 300 m
runt byggnaden.

De som känner minst trygghet är de som bor i hyresrätt
och de i åldern 30-44 år.

Flera byggnader har blivit totalförstörda av brand varav
bl.a. en förskola i Järfälla och en förskola i Upplands
Väsby.

Av de som varit i kontakt med Brandkåren Attunda (utan
att det har varit en nödsituation) så svarar 89% av de
tillfrågade att kontakten med brandkåren var nyttig och
lärorik, 95% att den var förtroendeingivande och 96% att
de blev bemötta med respekt.

Branden omfattning
Brandens omfattning vid framkomst jämförs med
brandens totala omfattning i kombination med det
byggnadstekniska brandskyddet. Målet är att ingen
ytterligare brandspridning ska ske utanför brandcellen

Sprinkler
Enligt Brandkåren Attundas dokumentation
är 49% av äldreboendena i verksamhetsområdet sprinklade. Målsättningen är att
antalet äldre- och vårdboenden med
installerade sprinkler ska öka med 5%.
Brandkåren Attunda tillhandahåller även
5 mobila sprinklers som kan placeras ut hos personer
som påvisar ett riskbeteende beträffande brand. Målet är
att samtliga sprinklers ska bli utplacerade till 2014.

Tider

Framkomsttider
Tid tills räddningstjänsten är på plats vid en olyckshändelse är en viktig faktor för att bryta enhändelsekedja. 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 tills de kör ut från brandstationen) och framkörningstid. Registreringen av tidpunkt framme på plats
har gjorts manuellt vilket lätt till en försämring av
tiderna. Arbete har skett för att underlätta automatisk
hantering av tiderna.

13

Tid till första insats och kontrollövertagande
Tid till första insats mäter hur lång tid det tar från inkommet larm på SOS tills första skadebegränsande åtgärd på
plats. Kontrollövertagande mäter hur lång tid det tar för
räddningsstyrkan att få kontroll över händelsen.
I dagsläget undersöks hur dessa tider ska kunna mätas.
Insatsplaner och framkörningskort
Samtliga farliga verksamheter (enligt LSO 2 kap. 4 §)
inom Brandkåren Attundas geografiska område har

aktuella insatsplaner. För automatlarmsobjekten är
57 nya insatskort färdigställda under 2012.

Indikatorer för att minska
konsekvensen vid andra olyckor
Brandkåren Attunda bedriver även ett omfattande
förebyggande arbete för att minska konsekvensen vid
andra olyckor. Indikatorer knutna till dessa är följande.
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* Vid frågetecken saknas värde.

4.5 Produktionsuppföljning
av ett antal arbetsområden som tillsyn enligt LSO, tillsyn
Produktionsuppföljning
Kvalificerad produktion är en betydande del av Brandkåren Attundas verksamhet. Området består

och tillståndshantering
enligtenligt
LBE och
av ett
antal arbetsområden
som del
tillsyn
och tillståndshantering
LBELBX,
och sotningsLBX,
Kvalificerad
produktion
är en betydande
av enligt LSO, tillsyn
verksamhet,
från andra myndigheter
och
sotningsverksamhet,
remissärenden
från andra myndigheter
ochremissärenden
medverkan i kommunernas
planBrandkåren
Attundas verksamhet.
Området består
medverkan i kommunernas plan och byggnadshantering.
och byggnadshantering.
Uppföljning av
produktionsmål/aktivitetsmål

Värde
2012

Mål 2012

Annan tillsyn av allmänna lokaler

33 tillfällen

100%

Stöd vid engångsarrangemang

Tillsyn LSO

369

100%

98% har nåtts

Samplanerad tillsyn LSO-LBE

94

100%

99%

Tillsyn LBE

62

100%

97% har nåtts

Tillsyn LBX

0

100%

Byggärenden

120

100%

100% har nåtts

Planärenden

110

100%

100% har nåtts

Allmänna ärenden

375

100%

100% har nåtts

Sotningsärenden

131

100%

100% har nåtts

98,2%

99%

98,2% har nåtts

Insatsutvärderingar

17

18

Olycksutredningar

12

12

Sakkunnigutlåtanden

23

100%

769000

1,5mkr

Kommentar

Mål för processorientering
För att sätta mål i verksamhetsperspektivet används SIQs modell för uppföljning.

10

Den förbättrade processen är säkrad och målen höjda

9

Utvärdering och förbättringar genomförda

8

Berörda medarbetare har tillräckligt med kunskap

7

Mål för processen är satta

6

Mätning och uppföljning etablerade

5

Mått definerade

4

Processen är kartlagd

3

Krav på processen är fastställda

2

Processen är definierad

1

Processen är identifierad och processansvarig är utsedd
@Copyright SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling

I slutet av 2012 fanns 108 delprocesser definierade inom
18 områden. Arbetet med att etablera mätningar för
delprocesserna har fortsatt. Utveckling under 2012 har
fortsatt varit att fler delprocesser definierats och att även
stödprocesser värderas.

Detta har medfört att medelvärdet för index har sjunkit
från 4,7 till 3,9. Summan av processesindex har däremot
stigit från 311 till 392. Detta värde är ett mått på
processorientering för Brandkåren Attunda.

Produktion efter insats
Insatsrapporter kompletta

Extern utbildning

14

Utbildat 1513 personer

15
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Processorientering

Antal delprocesser

Medelvärde

Summa

Underlätta för den enskilde

12

4,3

52

Myndighetsutövning

10

3,8

38

Förbereda insats

7

4

28

Genomföra insats

5

4,2

21

Olycksundersökning

5

5,8

29

Efter Insats

6

4

24

Kommunal krisberedskap

2

4,5

9

Stödprocesser ledning

14

4,9

70

Ledningsprocessen

6

5,7

34

Produktionsledning

4

4

16

Processledning

4

5

20

Övriga

40

3,0

121

Miljö

6

5,2

31

Ekonomi

7

1,6

11

Personal

10

2,8

28

Intern service

3

5

15

Kommunikation/Web

3

2

6

Teknisk drift

6

1,2

7

IT

1

1

1

Riskbild

4

5,5

22

Huvudprocesser

101

392

Några exempel på områden som utvecklats under året:
Canea
Brandkåren Attunda har under 2012 köpt ett IT baserat ledningssystem f.n. Benämnt CANEA.
Under året har systemet installerats och ställts in utifrån Brandkårens behov och förutsättninger.
Processbeskrivningar, avtal och andra styrdokument har lagts in i systemet. Under 2013 fortsätter
arbetet med informera och utbilda organisationens användare i systemet.
Förhindra och begränsa
Tillsynsprocesserna för LSO och LBE har reviderats under året där den huvudsakliga målsättningen var
att protokollen ska bli lättare att följa upp och förstå. Utöver processbeskrivningarna har även en ny
bedömningsmall skapats vilken förenklar handläggningen. Brandkåren Attundas sätt att utöva den
lagstadgade tillsynen är nu tydligare med en bättre uppföljning och med fler skriva förelägganden.

Ökad processutveckling
En del i förklaringen av den betydligt ökade processindexsumman för 2012, se diagram ovan, ligger
i att samtliga verksamheter inom Brandkåren nu börjar bli processbeskrivna. Under året har främst
varit stödfunktionerna som processbeskrivit stora delar av sin verksamhet.
Förbättringsgrupper
Samtliga identifierade och fastställda processer ska ha en förbättringsgrupp med namngivna
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Exempel på områden som
utvecklats under året:
Brandgatan
Brandkåren Attunda har under 2012 köpt ett IT baserat
ledningssystem benämnt Brandgatan. Under året har
systemet installerats och ställts in utifrån Brandkårens
behov och förutsättningar.
Processbeskrivningar, avtal och andra styrdokument
har lagts in i systemet. Under 2013 fortsätter arbetet
med informera och utbilda organisationens användare i
systemet.

Förhindra och begränsa
Tillsynsprocesserna för LSO och LBE har reviderats under
året där den huvudsakliga målsättningen var att
protokollen ska bli lättare att följa upp och förstå.
Utöver processbeskrivningarna har även en ny
bedömningsmall skapats vilken förenklar handläggningen. Brandkåren Attundas sätt att utöva den
lagstadgade tillsynen är nu tydligare med en bättre
uppföljning och med fler skriva förelägganden.

Ökad processutveckling
En del i förklaringen av den betydligt ökade processindexsumman för 2012, se diagram ovan, ligger i att samtliga verksamheter inom Brandkåren nu börjar bli processbeskrivna. Under året har främst varit stödfunktionerna
som processbeskrivit stora delar av sin verksamhet.

Förbättringsgrupper
Samtliga identifierade och fastställda processer ska ha en
förbättringsgrupp med namngivna medarbetare.
Förbättringsgruppens uppgift är att tillsammans med
processledaren utveckla och förbättra processen.

Mätningar
Processbeskrivningarna har standardiserats och samtliga
mål och mätningar redovisas. Detta gäller både
mätningar för rena produktionsmål men även mera
kvalitetsbetonade mätningar.

BACU
Brandkåren Attundas Centrum för Utbildning har under
året förstärkts med två personer som kombinerar sin
normala utryckningstjänst med den interna utbildningsverksamheten.

Kommunikation
Vår webbplats, www.brandkaren-attunda.se, har fått ett
nytt utseende och ny navigationsstruktur som
underlättar för besökare att snabbt hitta aktuell och
relevant information. Under 2012 har vi haft cirka 65.000
besök utav 32.000 unika besökare på vår webbplats.
Besöken varar i snitt 1.43 minuter och i snitt visas 2.5
webbsidor per besök.
Brandkåren Attunda har ökat sin närvaro i sociala medier,
vi har cirka 600 följare på Twitter och cirka 1000 vänner
på Facebook. Vi finns även på Instagram och Linkedin. Vi
använder sociala medier för att nå ut med viktig
information, så som budskap som förebygger olyckor
samt instruerar korrekt agerande när olyckan är framme,
i forum där allmänheten befinner sig varje dag.
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Miljöperspektiv
I enlighet med Brandkåren Attundas miljöpolicy verkar
förbundet för en hållbar utveckling genom att
kontinuerligt sträva efter att reducera hela
organisationens negativa miljöpåverkan. Under 2012
har förbundet genom Järfälla kommuns miljödiplomeringsprogram erhållit bronsdiplom för sitt
miljöarbete. Vilket innebär att ett miljöledningssystem
är framtaget och implementerat. Utsläppen ifrån våra
fordon är en av Attundas största miljöproblem. Där har
en satsning på ett klimatsmartare syntetiskt dieselbränsle
(Ecopar) påbörjats vilket kraftigt kommer att reducera

våra utsläpp på fordonssidan. Denna satsning kommer
att fortsätta och förhoppningsvis även utökas under
nästa år.
För övrigt har även ett arbete påbörjats med att ta fram
insatsplaner för vattenskyddsområden i Attunda i
samarbete med Norrvatten och våra respektive
kommuner. Vidare, i samband med avvecklingen av
Attundas övningsfält på gamla F8 i Järfälla påträffades
höga halter av vissa miljöfarliga ämnen i grundvattnet,
dessa har högst sannolikt inte kommit ifrån Brandkåren
Attundas verksamhet på övningsfältet. Utan kan härledas
till tidigare användning av området.

6 Statistik
för
2012
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2012
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uppdrag. Brandkåren Attunda har under 2012 i större utsträckning blivit utlarmade vid självmord.

Olycksstatistik
Trafikolycka

406

Brand ej i byggnad
75
61
58
62
27
24
26
20
18
13
9
11
7
5
2
1
1
3

Utsläpp av farligt ämne
Annan olycka
Nödställd person
Annan vattenskada
Nödställt djur
Stormskada

Brandkåren Attunda arbetar med ständiga förbättringar
och har till hjälp ett internt rapporteringssystem.
Systemet bygger på att förbättringsförslag och fel ska

Under 2012 har 532 ärenden registrerats där 45% av
personalen har varit delaktiga.

Drunkning-/tillbud
Annat ras
Olyckstyp

rapporteras in för att möjliggöra uppföljning och åtgärder
av rätt person.

462

205
218

Brand i byggnad

C2 – Räddningstjänstens
förbättringsverktyg

461

352

Översvämning av vattendrag

288
241

Sjukvård
Självmord/hot om självmord

9

33
703
671

Automatlarm, ej brand/gas
198
183

Förmodad brand
52
57
25
16
7
6
25
32
16
9
10
10
38
34

Förmodad räddning
Falsklarm brand
Falsklarm räddning
Annan hjälp till ambulanspersonal
Hiss ej nödläge
Hjälp till polis
Annat uppdrag
2012
Medelvärde 2007-2011
18
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6.1

Olycksstatistik per 1000 invånare för år 2012 fördelade

Olycksstatistik
per 1000 invånare för år 2012 fördelade på olyckstyp
på olyckstyp med kommunjämförelse
med kommunjämförelse
Räddningsuppdrag per 1000 inv.

Attunda

JÄ

KN

SI

SA

UB

UV

Trafikolycka

1,79

1,06

3,28

2,61

1,59

2,31

1,65

Brand ej i byggnad

1,58

1,47

1,77

3,08

0,99

1,57

1,11

Brand i byggnad

0,8

0,69

1,25

1,23

0,67

0,95

0,47

Utsläpp av farligt ämne

0,29

0,34

0,39

0,36

0,25

0,33

0,15

Annan olycka

0,23

0,26

0,2

0,4

0,1

0,37

0,1

Annan vattenskada

0,11

0,09

0

0,19

0,16

0,04

0,02

Nödställd person

0,1

0,07

0,13

0,19

0,03

0

0,22

Nödställt djur

0,07

0,04

0,13

0,07

0,07

0,12

0,05

Stormskada

0,04

0

0,2

0,09

0

0

0,05

Drunkning-/tillbud

0,03

0

0

0,09

0,03

0,04

0

Annat ras

0,01

0

0

0,02

0

0

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0

Sjukvård

1,12

0,87

4,2

1,11

0,94

0,33

1,16

Självmord/hot om självmord

0,13

0,06

0,33

0,09

0,13

0,21

0,15

Automatlarm, ej brand/gas

2,73

2,04

0,98

6,85

2,29

1,94

1,48

Förmodad brand

0,77

0,76

0,39

1,09

0,58

0,78

0,89

Förmodad räddning

0,2

0,12

0,13

0,45

0,15

0,16

0,22

Falsklarm brand

0,1

0,01

0

0,28

0,12

0,04

0,07

Falsklarm räddning

0,03

0

0

0,05

0,03

0,12

0

Annan hjälp till ambulanspersonal

0,1

0,07

0

0,19

0,07

0,08

0,12

Hiss ej nödläge

0,06

0,06

0

0,17

0,07

0

0

Hjälp till polis

0,04

0,03

0

0,07

0,07

0

0

Annat uppdrag

0,15

0,16

0

0,19

0,15

0,08

0,17

Totalt antal räddningsuppdrag

5,04

4,02

7,35

8,37

3,91

5,73

3,84

Totalt

10,47

8,21

13,39

18,92

8,55

9,49

8,11

Översvämning av vattendrag

Antal larm fördelade över dygnet
och året
Den blå linjen visar antal larm per klockintervall för år
2012. Den grå linjen visar ett medelvärde för åren
2007-2011. Flest larm under år 2012 inträffade mellan
kl. 15-16 och 16 till 17 med 163, resp 165 larm.

Larm vid fysisk och psykisk ohälsa

Larm utan tillbud

Andra uppdrag

Rödmarkerade värden visar ett högre värde som ligger utanför standardavvikelsen av Brandkåren
gemensamma
RödmarkeradeAttundas
värden medlemskommuners
visar ett högre värde
som liggervärde.
utanför standardavvikelsen av Brandkåren Attundas medlems-

kommuners gemensamma värde.

Flest larm inträffade 2012 i april, annars är vanligtvis juni den månad med flest larm (grå linje).
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Personal

V

id årets slut var 255 personer tillsvidareanställda på hel- och deltid, varav 16 stycken var
kvinnor. Motsvarande siffror var 2011 att vi hade
259 personer anställda på hel och deltid varav 15 stycken
var kvinnor. Under året har vi också haft 17 personer
anställda i någon form av tidsbegränsad anställning
(prov, vikariat eller överenskommen visstidsanställning) .

Män

2,82 %

41,36%

Totalt

3,06 %

40,39%

Arbetsskador
Sex arbetsskador anmäldes 2012.

De flesta av dessa använts främst för att täcka upp
sommarledigheten. Vidare har vi under året haft 28
aktiva timanställningar.

8.3 Arbetsskador

Antalet rapporterade
under
en den senaste
Vi fick in 6skador
anmälda
arbetsskador
2012. 5-års period
Antalet rapporterade skador under en den senaste 5 - års period

Åldersfördelningen
Åldersfördelning visar att vi har flest medarbetare i
ålderskategorin 40-49 år och inga medarbetare
som är yngre än 19 år. Medelåldern är 43 år.

2008

2009

2010

2011

2012

10

16

6

5

6

8.4 Avslutade anställningar
Vi har haft fem medarbetare under året som gått i pension. Av dessa fem har tre stycken
tagit R-SAP:en,
som är räddningstjänstens speciella
förmån
att kunna gå i pension från 58arbetet
Avslutade
anställningar
Det
personalstrategiska
1
års ålder.
Fem medarbetare
under året som gått i pension.
Förbundsdirektionen har antagit den personalstrategiska
Fyra
har under
året
sagt upp sin
anställning
och lämnat
Brandkåren
Av dessa fem
hartillsvidareanställda
tre stycken tagit R-SAP,
som är
räddplanen
2011-2014,
som anger
ett antal områden med akAttunda. Personalturbulensen är så låg som 2%.
ningstjänstens speciella förmån att kunna gå i pension
tiviteter som bedöms som prioriterade för utveckling av
1
från 58 års ålder.
personalfrågorna i Brandkåren Attunda. Planen har tagits
8.5 Det personalstrategiska arbetet
Fyra tillsvidareanställda
har underhar
året
sagt upp
fram i samarbete
med Södertörns
brandförsvarsförbund.
Förbundsdirektionen
antagit
densin
personalstrategiska
planen 2011-2014,
som anger
ett
anställning och
Brandkåren
Attunda.som bedöms somPlanen
är uppdelad
i sju fokusområden
och till den finns
antallämnat
områden
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prioriterade
för utveckling
av
personalfrågorna
Brandkåren
Attunda. Planen har
tagits
fram
i samarbete med Södertörns
Personalturbulensen
är så lågisom
2%.
en tidoch
aktivitetsplan.
brandförsvarsförbund.
Planen är uppdelad i sju fokusområden och till den finns en tid- och aktivitetsplan.
Fokusområde

Måluppfyllelse och kommentar

Ledarskap och ledarutveckling
Utvärdering av SBFF:s
chefsförsörjningsprogram

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 3,06 % och motsvarande siffra 2011 var 2,56 %, det betyder att vår sjukskrivning har ökat. Det är främst långtidssjukskrivningarna som ökat. Kortidssjuksrivningarna ligger
på en fortsatt låg nivå. Det betyder dock fortfarande att

vi håller en låg nivå på antalet sjukskrivningar. Kvinnorna
har ett högre sjukskrivningstal och en förklaring till detta
är att ett fåtal sjukskrivningar slår igenom procentuellt
eftersom Brandkåren Attunda är en mansdomnierad
organsiation. De två diagrammen illustrerar sjukskrivningarna per kön och per ålderkategori.

Utvärdering gjord.

Uppstart av chefsförsörjningsprogram
Rekrytering och innehåll

Sex deltagare är rekryterade till
programmet och de har påbörjat sid 30 (48)
programmet som löper 3 år.

Medarbetarskap
Fokusområde

Måluppfyllelse och kommentar

Utbildningspaket i medarbetarskap till all
Skall vara klart 2013-12-31 men är
personal.
redan
klart ochi Räddningstjänsten
vi har den sk LEADUnder förutsättning att villkoren är uppfyllda dvs att ha haft
en anställning
i 30 år samt
modellen
att av dessa arbetat med utryckning i 25 år.
1

Utbildning i medarbetarskap till all personal.

Skall vara klart 2013-03-31 och
löper enligt plan

Jämställdhet och Mångfald
Organisationens Jämställdhets- och
mångfaldspolicy (tas fram) skall uppdateras.
Alla styrdokument skall granskas ur ett
Jämställdhetsperspektiv
Aktivt verka för att fler kvinnor och personer
med utomnordiska språk och utomnordisk
kulturell kompetens rekryteras. Målet med
30% kvinnor och 15 % mångfald har uppnåtts
2012.

Jämställdhetsplan uppdaterad och
Mångfalds policy och plan har tagits fram.
Gjort under 2012
Mål: 15 % mångfald och 30%
kvinnor uppnått.

Personal- och kompetensförsörjningsstrategi
Under förutsättning att villkoren är uppfyllda dvs att ha haft en anställning i Räddningstjänsten i 30 år samt att av
Kommer ta fram en personal- och
Ej gjort
dessa arbetat med utryckning i 25 år.
kompetensförsörjningsstrategi

1
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Ta fram en rekryteringspolicy

Ej gjort
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med utomnordiska språk och utomnordisk
kulturell kompetens rekryteras. Målet med
30% kvinnor och 15 % mångfald har uppnåtts
2012.
Fokusområde

kvinnor uppnått.
Måluppfyllelse och kommentar

Ekonomisk analys

Personal- och kompetensförsörjningsstrategi
Utbildningspaket
i medarbetarskap till all
personal.
Kommer ta fram en personal- och
kompetensförsörjningsstrategi
Utbildning i medarbetarskap till all personal.
Ta fram en rekryteringspolicy

Skall vara klart 2013-12-31 men är
redan klart och vi har den sk LEADEj gjort
modellen

Förvaltningsberättelse

sid 30 (48)

Skall vara klart 2013-03-31 och
Ej gjort
löper enligt plan

Jämställdhet och Mångfald
Marknadsföra tillfälligt jobbutbyte
Organisationens
(jobexchange) Jämställdhets- och
mångfaldspolicy (tas fram) skall uppdateras.

Gjort och två medarbetare under året
Jämställdhetsplan
uppdaterad
och
gjort sk
jobbutbyte. Beslut
att göra det
på
Mångfalds
policy
och
plan
har
tagits
fram.
frivilligbasis utan adm rutiner.

Alla
styrdokument
skall granskas ur ett
Etablera
kompetensutvecklingskonto
Jämställdhetsperspektiv

Gjort
2012medarbetare sökt
Gjort under
och några
och fått bidrag el ersättning för utbildning

Aktivt
verka och
för att
fler kvinnor och personer
Arbetstider
arbetsorganisation
med utomnordiska språk och utomnordisk
Inventerakompetens
olika arbetstidsmodeller
ochmed
kulturell
rekryteras. Målet
flexibla
schemalösningar
IT-stöd har uppnåtts
30%
kvinnor
och 15 % mångfald
2012.

Mål: 15 % mångfald och 30%
kvinnor uppnått.
Delvis uppfyllt.
Medvind (IT-baserat) personal och
planeringssystem infört dock ej lett till
andra alternativa schemalösningar

Personal- och kompetensförsörjningsstrategi
Hälsa och arbetsmiljö
Kommer ta fram en personal- och
Medarbetarundersöknings
genomförs
kompetensförsörjningsstrategi
vartannat år
Ta fram en rekryteringspolicy
En samordnad upphandling av
Företagshälsovård
skall göras
Fokusområde
Marknadsföra tillfälligt jobbutbyte
Lönebildning och Lönepolitik
(jobexchange)

Ej gjort
Turbulent vår och höst har gjort att
sid 31 (48)
vi fokuserat på akuta åtgärder
Ej gjort
Klart
Måluppfyllelse och kommentar

Individuell lönesättning i hela organisationen

Gjort och två medarbetare under året
gjort sk jobbutbyte. Beslut att göra det på
frivilligbasis
utan adm
Ej genomfört
förrutiner.
brandmännen.

Etablera
kompetensutvecklingskonto
Utbilda chefer
och medarbetare i Individuell
lönesättning och LIP

Gjort och några medarbetare sökt
Genomfört
och fått bidrag el ersättning för utbildning

Arbetstider och arbetsorganisation

8.6
Samverkansavtal
Inventera
olika arbetstidsmodeller och

Delvis uppfyllt.

har gemensamt med de fackliga organisationerna
Samverkansavtal
flexiblaåret
schemalösningar
Medvind
(IT-baserat)
personal
och
Under
har KommunalIT-stöd
sagt upp samverkansavtalet
eftersom
de anser
att arbetsgivaren

genomfört workshops och arbetsdag för att hitta nya
Under året inte
har Kommunal
sagt upp
samverkansavtalet
planeringssystem
infört
dock ej lett till
behandlat frågor
i sann
samverkansandra utan
drivit på i ett högt
förändringstempo
samverkansformer.
Vi har kommit överens om nya
andra alternativa schemalösningar
eftersom deutan
ansett
attdelaktighet
arbetsgivaren
behandlat
reell
fråninte
medarbetarena.
arbetssätt
ochde
nya
skrivningar
men vi har ännu inte
frågor i sannArbetsgivaren
samverkansandra
utan drivit
på i ettoch
högt
har lyssnat
på kritiken
har gemensamt
med
fackliga
organisationerna
Hälsa och arbetsmiljö
kommit
tillstånd
med
ett
nytt
samverkansavtal
utan det
genomfört
och arbetsdag
för att hitta nya samverkansformer.
förändringstempo
utanworkshops
reell delaktighet
från
skemen
under
första
kvartalet
2013
Vi
harArbetsgivaren
kommit överens
nya
arbetssätt
skrivningar
vi har
integjort
kommit
Medarbetarundersöknings
genomförs
Turbulent
vår
ochännu
höst
har
attmed de
medarbetarena.
harom
lyssnat
på kritikenoch
ochnyaförväntas
kollektivavtalsslutande
organisationerna.
tillstånd
med
ske på
under
första
kvartalet 2013
vartannat
år ett nytt samverkansavtal utan det förväntas
vi fokuserat
akuta
åtgärder
med de kollektivavtalsslutande organisationerna.
En samordnad upphandling av
Klart
Företagshälsovård skall göras

Ekonomiskt resultat
rets resultat blev ett underskott på 1,1 Mkr.
Underskottets främsta orsaker är byte av
redovisningsprinciper samt ökade kostnader
i samband med den oro som varit i
organisationen vid förgående brandchefs avgång.
Vidare finns det kostnader som är av engångskaraktär
då de är direkt förknippade med bytet av telefonväxel,
dokumenthanteringssystem, ekonomisystem och
personalsystem under 2012.

Å

Balanskravet
Årets justerade resultat blev -1,2 Mkr sedan hänsyn tagits till realisationsvinster på 0,1 Mkr. Därmed är balanskravet inte uppfyllt. Vidare är inte Brandkåren Attundas
mål om kostnader och resultat uppfyllda däremot är
målen angående eget kapital och likviditet uppfyllt.
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.
Om ett negativt resultat uppstår ska detta enligt huvudregeln i kommunallagen återställas inom tre år. Möjlighet
finns att åberopa synnerliga skäl till att inte återställa
underskottet till exempel via att ianspråkta tidigare
sparande.

Under perioden 2007 till 2011 har förbundet haft
positiva resultat för samtliga år utom ett. Förbundets
egna kapital har under de åren ökat med 8,3 Mkr och
uppgick till per 2011-12-31 till 18,3 Mkr. Mot bakgrund
av ovanstående, det finansiella målet kring storleken på
det egna kapitalet (minst 5 000 tkr) samt orsakerna till
2012 års negativa resultat kan synnerliga skäl åberopas
för att inte återställa underskottet på 1,2 Mkr. Istället
ianspråktas tidigare sparande.

Verksamhet
I förbundsområdet finns nu ca 258 000 invånare och förbundet har sex medlemskommuner. Under året genomförde vi drygt 2 690 utryckningar i medlemskommunerna. Det var 70 fler utryckningar 2012 än 2011.
Projekt QM8 var en särskild satsning på att få ökad
mångfald och jämnare könsfördelning som lyckats
mycket bra. I september fick sju personer till följd av
denna särskilda satsning erbjudande om tillsvidareanställning som brandmän.
Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund
driver vi sedan 2009 Räddningscentralen Stockholms
län. Under året har samarbetet mellan de två förbunden
utvidgats ytterligare. Från och med årsskiftet 2011/2012
arbetar vi i gemensamma personal- och ekonomisystem.

Investeringar
Investeringarna uppgick till 19,7 Mkr (2011 17,2 Mkr).
Det är 19,6 Mkr under årets budget. Den största orsaken
till årets låga investeringsbelopp är en försening av
byggstarten av Knivsta brandstation

9 Ekonomisk analys

9.1 Förvaltningsberättelse
Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett underskott på 1,1 Mkr. Underskottets främsta orsaker är ökade
kostnader i samband med den oro som varit i organisationen vid förgående brandchefs
avgång. Vidare finns det kostnader som är av engångskaraktär då de är direkt förknippade
med bytet av telefonväxel, dokumenthanteringssystem, ekonomisystem och
personalsystem under 2012.
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Balanskravet
Årets justerade resultat blev -1,2 Mkr sedan hänsyn tagits till realisationsvinster på 0,1 Mkr.
Därmed är balanskravet inte uppfyllt. Vidare är inte Brandkåren Attundas mål om
kostnader och resultat uppfyllda däremot är målen angående eget kapital och likviditet
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Personal

Likviditet

Soliditet

Vid årsskiftet var 255 (259)personer tillsvidare anställda
på hel- och deltid, varav 16 (2011 15) kvinnor. Utbetalda
löner har uppgått till 86,4 Mkr och arvoden till
förtroendevalda till 0,7 Mkr.

Likviditet definieras som betalningsförmåga på kort sikt.
Förbundet får medlemsavgifter kvartalsvis i förskott,
vilket har bidragit till fortsatt god likviditet.

Soliditet definieras som betalningsförmåga på lång sikt
och mäter företaget/organisationens finansiella styrka
och visar därmed också sårbarheten. Det finns inget

Pensionsförvaltning
Pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse,
avsättningar för pensioner och kortfristig avgiftsbestämd
ålderspension uppgår till 121,7 Mkr (2011 109,1 Mkr),
vilket är en ökning från föregående år med 12,6 Mkr.

entydigt svar på hur stor soliditeten bör vara, men som
regel är det bättre ju större den är. Nedan redovisas
förändringen av det egna kapitalet samt soliditeten
under de fyra (4) senaste åren.

Nedan redovisas några olika nyckeltal. Kassalikviditeten
visar relationen mellan likvida medel och kortfristiga
skulder. Om kassalikviditeten är mer än 100 procent
klarar företaget/organisationen att täcka de kortfristiga
skulderna.

Ekonomiska mål
• Kostnaderna ska 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 8 000 tkr vid något
tillfälle.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskulden för de förmånsbaserade pensionerna
redovisas som en långfristig avsättning i balansräkningen.
Pensionsmedlen återlånas i verksamheten. Ansvarsförbindelsen redovisas i not. 12. Aktualiseringsgraden
för beräkningen av pensioner är 100 % vid KPA:s senaste
avläsning.
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Medlemsbidrag

Resultaträkning

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån
de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från
medlemmarna enligt följande fördelning för år 2012.

Resultaträkningen redovisar förbundets samtliga intäkter
och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats
under räkenskapsåret.

• Järfälla kommun 22,8 %
• Knivsta kommun 7,6 %
• Sigtuna kommun 20,9 %
• Sollentuna kommun 21,5 %
• Upplands-Bro kommun 10,4 %
• Upplands Väsby kommun 16,8 %
Bidragen används till löpande drift, pensionsskuldsavsättning samt avskrivningar. För investeringar i anläggningstillgångar tillskjuts inga medel. Förbundet har möjlighet
att uppta lån av medlemmarna. Denna möjlighet har
nyttjats av förbundet under 2009 – 2010 genom två (2)
lån på vardera 20 000 tkr totalt 40 000 tkr via Järfälla
kommun för finansiering av del av den nya brandstationen i Järfälla

9
Driftredovisning
Driftredovisning

Förbundethar
har
god
likviditet
likvida
påÅrets
bank.medelränta
Årets medelränta
har%varit 1,21% För året 2011 var
Förbundet
god
likviditet
medmed
likvida
medelmedel
på bank.
har varit 1,21
För
året 2011 var
medelräntan 1,91 %.
medelräntan
1,91%.
Utfall 2012

Budget 2012

Diff %

Utfall 2011

Diff %

2 327

100

personalkostnader

-11 046

-9 093

-21

-8 965

-23

Kassaflöden

Stab och gemensamt

Förbundet följer rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och redovisar en analys som visar
kassaflödet och som mynnar ut i en förändring av likvida
medel.

intäkter
övriga kostnader

-6 560

-14 223

54

-14 234

54

netto

-15 279

-23 216

34

-23 199

34

Balansräkning

Produktion
17 357

13 177

32

13 561

28

personalkostnader

-103 145

-97 502

-6

-97 637

-6

övriga kostnader

-28 004

-18 815

-49

-18 222

-54

netto

-113 792

-103 140

-10

-102 298

-11

intäkter

3 089

1 632

89

2 489

24

lokalhyra

-16 043

-16 798

4

-17 092

6

övriga kostnader

-8 558

-4 295

-99

-4 495

-90

netto

-21 512

-19 461

-11

-19 098

-13

167 496

167 496

0

164 212

2

utbetalda pensioner*

-9 679

-10 343

6

-6 304

-54

förändring pensionsskuld*

-2 981

-10 500

72

-12 449

76

räntenetto

-5 350

-800

-569

-3 683

-45

netto

149 486

145 853

2

141 776

5

Summa intäkter

190 269

182 405

4

180 262

6

Summa personalkostnader

-126 851

-127 438

0

-125 355

-1

Summa övriga kostnader

-64 515

-54 931

-17

-57 726

-12

Netto

-1 097

36

-2 819

-61

Balansräkningen redovisar förbundets samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt det egna kapitalet på
dagen för räkenskapsårets utgång. Ansvarsförbindelser
redovisas under panter och ansvarsförbindelser.

intäkter

0

Fastigheter

Finansiering
medlemsavgifter

28

29

Investeringsredovisning

Resultaträkning, balansräkning
11 Resultaträkning,
balansräkning och
och
kassaflödesanalys
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kassaflödesanalys

Resultaträkning (tkr)
11.1

Resultaträkning (tkr)

Resultaträkning
sid 34 (44)

10 Investeringsredovisning
Investeringarna
som genomförts gäller fastigheter,
fordon och övriga inventarier. Årets investeringar
Ack. anskaffning 208 081
i anläggningstillgångar uppgår till 19 743 tkr. De
Ack. avskrivning
-60 487
ackumulerade avskrivningarna uppgår till 60 487 tkr.
UB 2012
147har
594
Vissa
omprioriteringar
gjorts i förhållande till
budget. Finansieringar har skett med egna medel.
Investeringarna
som
genomförts
fastigheter,
Den
enskilt största
avvikelsen
är gäller
förseningen
av fordon och övriga inventarier. Årets investeringar
i anläggningstillgångar uppgår till 19 743 tkr. De ackumulerade avskrivningarna uppgår till 60 487
byggnationen
av Knivsta brandstation.
har gjorts i förhållande till budget. Finansieringar har skett med egna
tkr. Vissa omprioriteringar
medel. Den enskilt största avvikelsen är förseningen av byggnationen av Knivsta brandstation.
Investeringsredovisning
31/12 2012
2012(tkr)
(tkr) 		
Investeringsredovisning per
per 31/12

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

Kommunbidrag (not 3)
Finansiella intäkter

2013-03-06
2013-03-06

Finansiella kostnader

Investeringsprojekt
Periodiskt underhåll fastigheter

Budget

Utfall

2011

2012

2011

2012

2012

210

4 570

132

225

4 345

3 340

110

-110

1 400

130

-130

1 248

5 131

16 369

Sigtuna brandstation
Järfälla brandstation

36 800

Knivsta Brandstation
Upplandsbro brandstation

Differens

21 500
200

2011 tkr

20 653

16 049

2 121
-173 894

-170 024

0

0

-12 048

-9 374

-163 168

-163 349

167 496

164 212

607

768

-6 032

-4 450

-1 097

-2 819

655

Summa fastigheter

37 210

26 070

6 775

5 596

20 474

Släckbilar

12 000

5 000

7 100

9 952

-4 952

3 200

1 244

1 956

1 000

71

929

1 130

220

0

500

1 737

1 453

787

0

297

-297

Lastväxlare/tankbil

Resultatet före extra ordinära poster

2012 tkr

Ledningsfordon
Räddningsbåtar
Transportfordon

1 000

Lastbil för interna transporter
Räddningsmaterial och övriga
inventarier

1 350
500

1 310

2 240

Kommunikationsutrustning
Andningsskydd*

30

1 550

500

80

Summa maskiner o inventarier

14 810

13 290

10 467

14 147

-857

Totalsumma

52 020

39 360

17 242

19 743

19 617

31
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Balansräkning (tkr)
11.2

Kassaflödesanalys (tkr)

Balansräkning (tkr)

Balansräkning

11.3

2012 tkr

2011 tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
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Kassaflödesanalys (tkr)

Kassaflödesanalys

2012 tkr

2011 tkr

-1 097

-2 819

Den löpande verksamheten

147 594

140 184

0

0

Materiella anläggningstillgångar (not 5)

Årets resultat
Justering för realisationsvinster (not 6)

-126

Justering för avskrivningar

12 048

9 374

mark, byggnader och tekniska anläggningar

104 510

101 701

Justering för avsättningar till pensioner (not 9)

10 445

15 465

maskiner och inventarier

43 084

38 483

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

18 502

22 020

0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-8 387

6 708

0

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder (not 11)

11 629

-8 190

Medel från den löpande verksamheten

21 744

20 538

-19 743

-17 278

411

45

-19 332

-17 233

övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

50 328

39 830

Förråd
Fordringar (not 7)

12 276

Kortfristiga placeringar

3 889
0

Investeringsverksamheten

Kassa och bank

38 052

35 941

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar

197 922

180 014

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (not 6)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital (not 8)

14 413

18 278

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

därav årets resultat

-1 097

-2 819

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Avsättningar (not 9)

103 943

93 498

Medel från investeringsverksamheten

Avsättningar för pensioner

103 943

93 498
Finansieringsverksamheten

Andra avsättningar
Skulder

79 566

68 238

Långfristiga skulder (not 10)

42 688

42 989

Kortfristiga skulder (not 11)

36 878

25 249

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

197 922

180 014

Nyupptagna lån
Amortering av skuld

-301

Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten

-301

Årets kassaflöde

2 111

3 305

Likvida medel vid årets början

35 941

32 636

Likvida medel vid årets slut

38 052

35 941

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland

32

skulder eller avsättningar (not 9)

12 748

10 607

Övriga ansvarsförbindelser (not 12)

59

92
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Noter

2012 tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunal beredskapsplanering

Den stora skillnaden mellan året
beror till största delen av att

Övriga intäkter kommuner,
landsting och staten

600

246

Brandkåren Attunda bytt

Statliga bidrag

347

95

redovisningssystem och princip

Taxor och avgifter

12 468

12 495

2012.. I posten övrigt ingår

Utbildning och konsulttjänster

5 003

575

realisationsvinster enligt not 6.

Externa hyror

1 315

1 793

Realisationsförluster ingår

Övrigt

224

149

i posten övrigt i not 2.

Summa externa intäkter

20 653

16 049

696

696

Not 2 Verksamhetens kostnader
Den markanta minskningen på

Utgifter för material,
entreprenader och konsulter

7 752

3 219

sociala kostnader och pensioner
beror på ändringen av diskonterings-

Löner, arvoden och
kostnadsersättningar

85 023

78 227

räntan 2011. Den har stor betydelse

Sociala avgifter och pensioner

38 651

47 217

för pensionsskuldens storlek.

Personalsociala kostnader

3 178

3 656

Den stora skillnaden mellan åren
beror till största delen av att

Hyra, leasing, fastighetsservice
och energi

22 052

22 765

Brandkåren Attunda bytt

Förbrukningsmaterial m m

6 206

4 696

redovisningssystem och

Reparation och underhåll

2 980

3 503

redovisningsprincip 2012.

Övrigt

8 052
173 894

Summa externa kostnader

Not 3 Kommunbidrag

34

2011 tkr
Not 4 Årets resultat

Årets resultat enligt
resultaträkningen

-1 097

-2 819

Avgår samtliga
realisationsvinster

-136

0

Återställning av tidigare års
justerade resultat
Justerat resultat enligt
balanskravet

0
-1 233

-2 819

Not 5 Avskrivningar/Materiella

Ackumulerat anskaffningsvärde

208 081

190 283

anläggningstillgångar

Ackumulerade avskrivningar

-60 487

-50 099

Netto

147 594

140 184

Mark och byggnader

104 511

101 688

Maskiner o mikrovågslänkar

6 485

7 452

Inventarier

1 629

2 290

Transportmedel

29 137

22 890

116

152

5 716

5 712

147 594

140 184

Förbättringsutgifter ej ägda
fastigheter
Övriga maskiner och inventarier
Summa

Not 6 Sålda och utrangerade

Anskaffningsvärde

418

10 054

anläggningstillgångar

Ackumulerade avskrivningar

-133

173 337

Försäljning avser huvudsakligen

Nettovärde

285

0

transportmedel

Försäljningspris

411

45

Realisationsvinst

136

0

Kommun andel
Järfälla 22,8%

37 962

37 347

Realisationsförlust

-10

Knivsta 7,6%

12 731

12 487

Nettovinst

126

0

Sigtuna 20,9%

35 146

34 417

Sollentuna 21,5%

36 184

35 391

Kundfordringar

3 263

1 905

Upplands-Bro 10,4%

17 628

17 250

Förutbetalda kostnader o
upplupna intäkter

4 493

867

Upplands Väsby 16,8%

27 845

27 320

Övriga kortfristiga fordringar

4 520

1 117

Summa 100%

167 496

164 212

Summa

12 276

3 889

Not 7 Fordringar

35
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Not 8 Eget kapital

Ingående eget kapital

18 278

Justering av eget kapital på grund av
byte av redovisningsprinciper.

justering för
likviditetspåverkande post

-2 768

Årets resultat

-1 097

-2 819

Utgående eget kapital

14 413

-2 819

21 097

sid 41 (44)

Not 12 Övriga ansvarsförbindelser

Hyra fastigheter inom ett år
Hyra fastigheter inom 2-5 år
Leasing inventarier inom ett år
Leasing inventarier inom 2-5 år
Summa hyres- och leasingavtals
resterande värde
Årets avgift

Not 9 Pensionsförpliktelser

Avgiftsbestämd ålderspension

Pensionsförpliktelserna beräknas av
KPA enligt RIPS 07. Likviditetsöver-

Särskild löneskatt på
pensionskostnader 24,26%

skottet förvaltas i egen regi och

4 059

4 009

985

973

Summa kortfristig
pensionsskuld

5 044

4 982

används till investeringar i
fastigheter, maskiner

Avsättning för pensionsskuld
intjänad efter 1997

83 650

75 244

och inventarier.

Särskild löneskatt

20 293

18 254

Summa avsättning för
pensioner

103 943

93 498

Ansvarsförbindelse för
pensioner intjänade före 1998

10 259

8 536

Särskild löneskatt

2 489

2 071

Summa ansvarsförbindelse
pensioner

12 748

10 607

Totala pensionsförpliktelser

121 735

109 087

Långfristiga skulder

42 688

42 989

0

0

42 688

42 989

0

0

Leverantörer

12 657

3 055

Skatteavräkning

5 338

4 200

Upplupna personalkostnader

17 953

9 818

930

8 176

36 878

25 249

Not 10 Långfristiga skulder

varav kortfristig del
Summa

Not 11 Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut och
kunder

Övriga uppl kostnader och
förutb intäkter
Summa

36

59
145
59

145

16 172

17 151
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Not 9 Pensionsförpliktelser förslag

2012

analys pensionsskuldens förändring

belopp inkl löneskatt

2011

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

Avgiftsbestämd ålderspension

3880

3752

Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%

1972

1 915

Summa kortfristig pensionsskuld

5852

5 667

Ingående avsättning per 2010-12-31

112 826

95 643

Nya förpliktelser under året

10 520

20 097

Varav
Ränteuppräkning

2 251

2 499

Basbeloppsuppräkning

2 688

702

0

0

5 785

9 681

Sänkning av diskonteringsränta

0

7 396

Intjänad PA-KL

0

0

Nya efterlevandepensioner

0

83

-204

-264

-4 917

-2 914

Utgående avsättning till pensioner per 2011-12-31

118 429

112 826

Ingående ansvarsförbindelse per 2010-12-31

10 607

10 425

Ränteuppräkning

237

261

Basbeloppsuppräkning

319

109

Gamla utbetalningar

-557

-549

Sänkning av diskonteringsränta

0

675

Aktualisering

0

1 286

Bromsen

0

76

Övrig post

2 142

-1 676

Utgående ansvarsförbindelse per 2011-12-31

12 748

10 607

Totala pensionsförpliktelser UB

137 029

129 100

Arbetstagare som pensionerats
Nyintjänad pension

Övrig post
Nya utbetalningar

38

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 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. RKRs rekommendation nr 13.1
tillämpas.
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Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Sollentuna 2013-03-22

_____________________________

______________________________

Per-Erik Kanström (m)

Ibrahim Khalifa (s),
ordförande f.r.o.m 130101

_____________________________

______________________________

Douglas Lithborn,

Cecilia Lööfgren (m)

vice ordförande (m) f.r.o.m 130101
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Göran Nilsson (m)

Irene Seth (m)
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Brandkåren Attunda
Box 464
191 24 SOLLENTUNA
Besöksadress:
Pommernvägen 1
192 70 SOLLENTUNA
Tel: 08-594 696 00
Fax: 08-96 39 48
E-post: mail@brandkaren-attunda.se
Webb: www.brandkaren-attunda.se eller www.facebook.se/attunda

