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Brandchefen har ordet

U

tveckling har präglat Brandkåren Attunda under år 2011. Mycket av utvecklingen har gjorts gemensamt
och i samverkan med Södertörns Brandförsvarsförbund. Gemensamma stödfunktioner har utökats och
omfattar nu även gemensam personalplanering, lönehantering och ekonomifunktion. Förberedelser
har genomförts för att kunna etablera gemensamt IT- och telefonisystem. Gemensamt handlingsprogram LSO och
gemensam personalstrategisk plan har tagits fram för perioden 2011 – 2014. Vi har antagit ambitiösa målsättningar
och följt MSB:s nationella strategiska mål att fram till 2020 minska antalet döda, sårade och antalet bränder med en
tredjedel.
Vi har anställt en informatör som har lyft vår interna och externa kommunikation, nya kommunikationskanaler har
etablerats och en gemensam informationshantering har utvecklats med Södertörns Brandförsvarsförbund.
Vår linjeorganisation har reformerats för att tydliggöra den lokala ledningen på brandstationerna.
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En tydlig lokal ledning finns nu på varje brandstation med
ett eller flera stationsbefäl. Ett projekt med en mindre
släck/räddningsenhet har rullat under hela året och i
december etablerades en liten släck/räddningsenhet på
Arlanda flygplats. Vi har gjort en särskild satsning att
attrahera kvinnor till Brandkåren Attunda och anställt
fyra kvinnliga brandmän.

Utvecklingen av vår verksamhet ska leda till bättre
förutsättningar för att arbeta med utåtriktat och
förebyggande arbete.

Under 2011 har vi haft förmånen att inviga en ny
brandstation i Sigtuna stad. Den nya brandstationen i
Sigtuna har blivit ett stort lyft för verksamheten.
I Knivsta har vi köpt en tomt för en ny brandstation. Den
nya brandstationen i Knivsta beräknas att vara klar under
våren 2013. Vi har även påbörjat planeringen av en ny
brandstation i Sollentuna.

Sollentuna i februari 2012
Jens Ärlebrant

Tack alla ni som arbetat med att skapa goda
förutsättningar för Brandkåren Attunda och genomfört
ett bra jobb under 2011.

Ledning av Brandkåren Attunda
Förbundsdirektionens ledamöter

Förbundsledning

Knivsta kommun
Göran Nilsson (m), ordförande
Anders Grönvall (s), ersättare t.o.m 110930
Claes Litsner (s), ersättare fr. om 111001
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Jens Ärlebrant
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Ibrahim Kahlifa (s), ledamot fr.om 110701
Henrik Kelfve (m), ersättare t.o.m 111124
Lars-Göran Sörqvist (m), ersättare
Upplands-Bro kommun
Irene Seth (m), ersättare
Camilla Janson (s), ersättare
Järfälla kommun
Eva Lennström (m)
Lotta Håkansson Harju (s), ersättare
Sollentuna kommun
Douglas Lithborn (m), ledamot
Freddie Lundqvist (s) ersättare.
Upplands Väsby kommun
Jan Holmberg (m), ledamot
Per-Erik Kanström (m), ledamot fr.om. 120101
Leif Berglund (s), ersättare
Revisorer
Knivsta kommun
Rune Lundin 		
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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Sten Andersson
Administrativ chef
Leif Lorentzon
Processchef
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Produktionschef
Kenneth Bergqvist
Personalkonsult
Eva Karlsson
Informatör
Rawaz Karim

Brandkåren Attunda

Förvaltningsberättelse

D

en analys av omvärlden och övriga förutsättningar som förbundsledningen har
genomfört tyder på att allt större krav på
förändring av metoder och organisation krävs.
Förbundet har därför under verksamhetsåret arbetat
med utveckling av organisationen och frågor som rör
långsiktiga strategier med fokus på samhällsnyttan.
Ett resultat av detta är den fördjupade utvecklingen av
allianssamarbetet med Södertörns Brandförsvarsförbund
som förutom larm- och ledning av räddningsresurser
även omfattar gemensamma stödprocesser, gemensamt
handlingsprogram 2011 – 2014 samt gemensam
personalstrategisk plan 2011 – 2014.
Intern organisationsutveckling har präglat Brandkåren
Attunda under 2011 med fokus på jämställdhet,
mångfald, styrning och uppföljning, individuell lönesättning, den lärande organisationen, mindre släck/
räddningsenhet, etablering av bi-station på Arlanda,
invigning av ny brandstation i Sigtuna samt intern och
extern kommunikation.

Vid månadsskiftet september-oktober 2011 meddelade
KPA att räntan för beräkning av pensionsskuld i
kommuner och landsting skulle sänkas, innebärande att
Brandkåren Attundas avsättningar till pensioner 2011
ökade med drygt 4 500 tkr mot tidigare budgeterat.
En del av den ökande pensionskostnaden kan balanseras
ut av ökade intäkter/minskade kostnadermen resultatet
för 2011 blir dock ett negativt resultat på – 2 819 tkr, helt
beroende på den ökade pensionsavsättningen.
Förslag till beslut
Förbundsledningen föreslår förbundsdirektionen att:
• Godkänna förbundsledningens förslag till
årsredovisning 2011 samt att översända densamma till
respektive medlems kommunfullmäktige för anmälan.
• Pensionsmedlen får användas i den löpande
likvidhanteringen.
• Underskottet får täckas av eget kapital, samt att eget
kapital inte behöver återställas till följd av de
synnerliga skäl som redovisas under punkten 9.9.

”

Intern organisationsutveckling har
präglat Brandkåren Attunda under 2011.
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Bakgrund, nuläge och den närmaste framtiden

K

ommunalförbundet Brandkåren
Attunda bildades i maj 1997 av Järfälla,
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby
kommuner. Syftet med förbundet var att genom
samverkan inom räddningstjänsten förstärka det
förebyggande arbetet, öka effektiviteten i utryckningsverksamheten samt att minska kostnaderna. 2007
överlämnades det politiska ansvaret till förbundet och
förbundet fick nya uppgifter såsom tillstånd för
brandfarliga- och explosiva varor samt sotningsärenden.
Vid årsskiftet 2008/2009 utökades förbundet med
Sigtuna och Knivsta kommuner.
Förbundet har varit verksamt under nästan 15 år och har
ett strukturerat system för styrning/ledning samt
uppföljning och rapportering. Målstyrning genomsyrar
hela organisationen. Det förebyggande och utåtriktade
arbetet är satt i fokus. Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats betydligt sedan Brandkåren
Attunda påbörjade processorientering av verksamheten
2005. Brandkåren Attunda har en primär samverkan med
Södertörns brandförsvarsförbund med bl a gemensam
räddningscentral. Samverkansrutiner är finns med
Storstockholms brandförsvarsförbund och
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.
För närvarande pågår flera aktiviteter som kommer att
utveckla och effektivisera verksamheten:
• Utveckla det operativa samarbetet inom
Räddningsregion Stockholms län.
• Etablera och utveckla gemensamma stödfunktioner
med Södertörns brandförsvarsförbund.
• Etablering av nya brandstationer i Knivsta och
Sollentuna.
• Tydligare, mer kundfokuserad organisation.
• Ökad jämställdhet och mångfald i Brandkåren Attunda.
• Utveckla trygghetsskapande och mer gemensamt
förebyggande arbete i kommunerna.
• Utveckla Brandkåren Attundas förmågan att säkra
framtida intäkter.
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Förbundsbildningar i
Stockholms län
De länsövergripande projekt som pågått under 2007 och
2008 avseende en eventuell fördjupad samverkan mellan
räddningstjänstorganisationerna i Stockholms län har
resulterat i bildande av Storstockholms brandförsvarsförbund med kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö, och Österåker.
Nacka är sedan årsskiftet 2009/2010 medlem i
Södertörns brandförsvarsförbund. Endast räddningstjänsten Norrtälje i Stockholms län står utanför ett
förbund.

Utveckla stationsstrukturen i
Sollentuna – Kista
Brandkåren Attunda har tillsammans med Storstockholms brandförsvarsförbund utrett möjligheterna med en
gemensam brandstation i Akalla alternativt sambemanning av en brandstation. Utredningarna har
kommit fram till att Kista respektive Sollentuna behöver
varsin brandstation utifrån respektive kommuns behov
och preferenser. Sambemanning är svår ur arbetsgivarens ansvarsperspektiv och ger små möjligheter till
effektivisering.

Samverkanscentral Stockholm
Stockholms stad har initierat och startat upp projekt
Samverkanscentral Stockholm. Samverkanscentralens
syfte är att samlokalisera delar av myndigheter och
organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-,
trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster.
Utifrån detta vill man skapa förutsättningar för
samverkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och
samhällsinformation mellan räddningssystemens och
transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för
individens trygghet och säkerhet i StockholmMälarregionen.
Samverkanscentralen ska byggas på tomten som bildas
inom triangeln Essingeleden, Lindhagensgatan och
Kellgrensgatan. Genomförandebeslut fattades i
Stockholms stad hösten 2011, detaljplan vinner laga kraft
februari 2012, byggstart sker sommaren 2012 och
invigningen sker i augusti 2014.

Radiokommunikation för effektiv
ledning -(RAKEL)
Regeringen har beslutat att införa ”Radiokommunikation
för effektiv ledning” (RAKEL) i hela landet. RAKELsystemet ska underlätta och säkerställa radiokommunikation, såväl inom myndigheter och
organisationer som mellan dessa vid räddningsinsatser.
Infrastrukturen för RAKEL är i drift i Stockholms län sedan
1 augusti, 2007.
Stadsbidraget till SOS Alarm AB upphör vid årsskiftet
2011/2012 för det befintliga analoga systemet vilket
innebär att SOS stänger ner det analoga systemet.
Statliga myndigheter som ansvara för tåg- och
vägtunnlar stänger dessutom ner de analoga stödsystemet som möjliggör radiokommunikation i tunnlar.
Brandkåren Attunda inklusive Knivsta och övriga
Stockholms läns räddningstjänster har ett eget analogt
system vilket betyder att vi kan köra vidare på det
analoga systemet. Radiokommunikation i tunnlar
kommer dock bli betydligt svårare i framtiden.
Istället för breddinförande av RAKEL har Brandkåren
Attunda valt att införskaffa viss förmåga för att klara
samverkan. Brandstyrkorna i Bro och Knivsta samt insatsledningsenheten får förmåga att kommunicera via RAKEL,
då detta behövs för att samverka med bl a räddningstjänsterna i C-län.
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Verksamheten och händelser under året
Året har, utöver den ordinarie verksamheten,
präglats av följande:
• en särskild satsning att attrahera kvinnor till
Brandkåren Attunda
• ett projekt med en mindre släck/räddningsenhet
• ändrat samarbete med Swedavia/Arlanda
• reformerad linjeorganisation
• utveckling av gemensamma stödfunktioner
tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund
• ny brandstation i Sigtuna invigdes,
• ny brandstation i Knivsta håller på att planeras,
• ny brandstation i Sollentuna håller på att planeras.

”

Med vår gemensamma
kompetens blir vi bättre och mer
effektiva vid räddningsinsatser
och i vårt förebyggande arbete.
Jenny Davidsson, deltagare i Projekt Q4.
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Projekt Q4 – särskild satsning för
att attrahera kvinnor till
Brandkåren Attunda
Brandkåren Attundas personal består till stor del av män.
Positiv särbehandling vid rekrytering och andra
satsningar har inte lyckats öka andelen kvinnor i
Brandkåren Attunda. Projekt Q4 var en särskild satsning
på att attrahera kvinnor till Brandkåren Attunda. I januari
månad projektanställdes fyra kvinnor som fick
professionell vägledning och instruktörsstöd för att klara
kraven som brandman. Projektet har lyckats mycket bra.
De fyra kvinnorna anställdes under sommaren 2011 som
sommarvikarierande brandmän. I september månad
erbjöds de fyra kvinnorna tillsvidareanställning som
brandmän i Brandkåren Attunda.

Projekt – mindre släck/räddningsenhet
Brandkåren Attunda har ingen tidigare egen erfarenhet
av mindre släck/räddningsenheter. I januari startade ett
projekt som löpte under hela 2011 med syfte att skaffa
egen erfarenhet, inhämta andra organisationers
erfarenheter samt prova mindre släck/räddningsenheter
vid skarpa räddningsinsatser. En mindre släck/räddningsenhet har tre brandmän istället för fem på en normal
släck/räddningsenhet.

Samarbete med Arlanda
och nytt avtal
Räddningstjänsten i Sigtuna har i över 20 år haft ett
samverkansavtal med Luftfartsverket, Arlanda flygplats.
Brandkåren Attundas avtal som gick ut 2011-12-31
innebar bl a ett driftbidrag som finansierade fem
brandmannatjänster i Brandkåren Attunda. Samverkansavtalet är omförhandlat och innebär bl a oförändrat driftbidrag. Den stora förändringen är att Brandkåren Attunda
åtar sig att hålla en mindre släck/räddningsenhet (3 man)
vardagar dagtid vid station Öst, Arlanda. Denna mindre
släck/räddningsenhet kan nyttjas fullt ut för kommunala
räddningsinsatser. Denna förändring innebar en ändring
av bemanningen på andra brandstationer i Brandkåren
Attunda.

Reformerad linjeorganisation
Första linjechefsorganisationen har tidigare varit
orienterad utifrån räddningsinsatsverksamheten och
brandgruppernas skifttjänstgöring. Detta har ändrats till
en orientering för Brandkåren Attundas samlade
verksamhet. I praktiken innebar ändringen för brandgruppens första linjechef att gå från skifttjänst till tjänstgöring vardagar dagtid, vilket också minskade behovet av
första linjechefer från 18 st till 10 st. Den nya
organisationen etablerades den 5 december och
brandgruppens första linjechef kallas nu för stationsbefäl.
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Utveckling av gemensamma
stödfunktioner tillsammans med
Södertörns brandförsvarsförbund
I arbetet med att säkra framtida intäkter och sänka
kostnaderna har Brandkåren Attunda och Södertörns
brandförsvar tillsammans analyserat och identifierat
möjligheter att driva stödfunktioner i gemensam regi.
En omfattande förstudie har genomförts. Utifrån denna
plattform har följande utförts:
• Ett gemensamt handlingsprogram har tagits fram för
perioden 2011 - 2014.
• En gemensam personalstrategisk plan har tagits fram
för perioden 2011 - 2014.
• Gemensam löne-, personal- och ekonomiadministrationssystem samt organisation har tagits fram och
etablerats vid årsskiftet 2011/2012.
• En gemensam informations- och kommunikationsfunktion har etablerats
• En gemensam telefonsystemanalys håller på att tas
fram.
• En gemensam IT-systemanalys har tagits fram.

Invigning av nya Sigtuna
brandstation
Den nya brandstationen i Sigtuna på Ragvaldsbovägen
vid Pilsborondellen blev klar några dagar innan
årsskiftet 2010/2011. Flytten av verksamheten från den
gamla brandstationen vid Mariakyrkan genomfördes
under januari månad. Brandstationen invigdes söndagen
13 februari. I samband med invigningen genomfördes ett
öppet hus där ca 500 personer besökte den nya brandstationen och deltog i öppet hus aktiviteter.

Knivsta brandstation
En tomt har köpts framför värmeverket och ny brandstation har projekterats. Upphandling av entreprenör
utförs under våren 2012. Inflyttning i den nya brandstationen beräknas kunna ske under först halvåret 2013.
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Ny brandstation i Sollentuna
Projektering av ny brandstation i Sollentuna sker
delvis parallellt med projektledning av ny brandstation
i Knivsta. När Knivsta brandstation är färdigprojekterad
kommer fokus att flyttas till projektet ny brandstation i
Sollentuna.

Internationella relationer
En medarbetare startade ett ettårsutbyte med en
brandman från Kanada. Från sin nya arbetsplats bloggar
han regelbundet på vårt intranät om hur yrket bedrivs
i Edmonton (Kanada). Till oss i Attunda kom Dan Dardis
som efter en introduktion i svensk räddningstjänst ingår i
brandstyrkan.
London (England) besöktes för att hämta hem kunskap
om nyttjande av höjdfordon i London.
En studieresa har gjorts till New York (USA) i samband
med 10-årsdagen efter terroristattentaten mot bl a
World Trade Center, 11 september. En medarbetare deltog vid brandförsvarets minnesceremonier. Dessutom
studerades hur staden New York under dessa 10 år har
byggt upp sin förmåga att hantera större kriser och
specifikt hur orkanen Irene hanterades av staden.
Vi deltar i ett Europeiskt forskningsprojekt, ”Safe City”,
där vi samarbetar med FOI. Efter sommaren deltog vi vid
en konferens i Madrid (Spanien).
Vi representerades vid brandbefälsförbundets nordiska
studievecka som gick av stapeln i Fredrikstad (Norge)
detta år. En av huvudpunkterna var insyn hur de andra
nordiska länderna hanterar brandsäkerhet för äldre.
Efter bombattentatet i Oslo skickade vi en medarbetare,
som representant för länssamverkan i farliga ämnen, till
Oslo (Norge) för att göra en observatörsinsats och lära av
händelsen.
En medarbetare deltog som coach och utvärderare till ett
Kroatiskt team vid en internationell sök och räddningsövning i Slovenien.
Studiebesök har även gjorts i Lissabon (Portugal) och Belgrad (Serbien) för att jämföra olika krishanteringssystem.
Resan ingick som en del i en kurs ”Högre kurs i
krishantering” på försvarshögskolan.
En av sommarvikarierna 2011 är normalt tillsvidareanställd i Manchester (England). Vi har även haft flera
sökanden vid årets rekryteringar som har haft
erfarenheter från räddningstjänst i andra länder.
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Målstyrd organisation

A

ll personal arbetar målstyrt i syfte att öka
delaktigheten och engagemanget hos
personalen. De nationella målen i lagstiftningen bryts ner till individuella mål enligt modellen
nedan.
Här följer ett antal exempel på aktiviteter som genomförts av brandmannagrupperna och våra handläggare
under 2011.

Hantera en förstahandsinsats vid
brand
3 997 personer har fått information om hur man agerar
vid en förstahandsinsats vid brand. Informationen har
getts till allmänheten i centrumanläggningar, till skol- och
hemtjänstpersonal.

Brandvarnare

Öppet hus dagar
Öppet hus dagar har genomförts i samtliga kommuner
och brandstationer. Totalt antal besökande uppskattas till
cirka 6 500 personer. Information och förevisningar om
hur man förebygger och hanterar händelser relaterade
till brand i hemmet och trafikolyckor har varit huvudtemat under dessa dagar.

Information har spridits till cirka 7 000 personer om vikten av att installera brandvarnare i hemmet.
Informationen har getts vid större arrangemang i
centrumanläggningar och vid öppet hus dagarna.

Arbetet att minska anlagda
bränder
Cirka 1 500 personer har har fått information om anlagda
bränder i syfte att förhindra att sådana händelser
inträffar. Fokus har varit på personal och elever i skolor.

Nationella mål

Vision
Huvudprocess
Åtgärder efter
räddningsinsats

Huvudprocess
Förhindra och begränsa
olyckor

Huvudprocess
Förbereda och genomföra
räddningsinsats

Säkerhetsmål

Produktionsmål

Figur: Nedbrytningsprocessen
från nationella mål till individmål.
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Aktivitets/individnivå

Mål för stödprocesser

Hantera en förstahandsinsats vid
trafikolycka
Cirka. 4 000 personer har fått information och förevisning
om hur man agerar vid en förstahandsinsats vid trafikolycka. Informationen har riktats mot allmänheten.

Skolutbildningar
2 925 elever i årskurs 5 och 8 har utbildats i brandkunskap. Årskurs 8 har utbildats i syfte att förebygga
anlagda bränder.

Extern utbildning
Brandkåren Attunda har en extern utbildningsverksamhet som riktar sig till kommunala verksamheter
samt företag i medlemskommunerna. I kursutbudet ingår
utbildningar med inriktning på brandkunskap och första
hjälpen. 82 utbildningar har genomförts till totalt 1460
personer.

Jul- och nyårsrelaterade bränder
5 200 personer har under december månad fått
information om att förebygga och hantera bränder i
hemmet och vikten av att byta batterier i brandvarnare.
Informationsblad på sju olika språk delades ut till
allmänheten.

Annan tillsyn
51 gånger har vi gett stöd till engångsarrangemang som
sker i samlingslokaler. Stödet består av att tillsammans
med arrangören gå igenom de risker som finns och att
säkerställa brandsäkerhet och utrymning.

Trygg och säker kommun
Brandstyrkorna har vid 281 tillfällen under året på
fredag- och lördagkvällar rört sig ute i tätorterna i syfte
att skapa en känsla av trygghet hos kommuninnevånarna.
Vid upptäckt av brister i den yttre miljön med tanke på
risker för brand har dessa kommunicerats med ägaren.
Vi har också under året påbörjat och varit aktiva i
projekt som har till syfte att få en dialog med ungdomar
och vara förebilder. AGERA är ett projekt i Järfälla
kommun där brandmännen har en uppsökande
verksamhet med regelbundna träffar med ungdomar.

Kvalificerad produktion
Myndighetsutövning är en betydande del av Brandkåren
Attundas verksamhet. Området består av ett antal
arbetsområden som tillsyn enligt LSO, tillsyn och
tillståndshantering enligt LBE, sotningsverksamhet,
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remissärenden från andra myndigheter och medverkan i
kommunernas plan- och byggnadshantering. Under året
har Brandkåren Attunda hanterat cirka 1350 ärenden
inom området.

Sociala projekt
Brandstyrkorna har under året varit aktiva i projekt som
har till syfte att få en dialog med ungdomar och vara
förebilder. Exempel på aktiviteter är ett projekt i Järfälla
kommun nämnt AGERA där brandmännen har en
verksamhet med regelbundna träffar med ungdomar.
Träffarna har innehållit aktiviteter som utbildning i brandoch sjukvårdskunskaper, sportlovsaktiviteter i badhuset
och utbildning till badvärdar för de kommunala
badplatserna under sommarhalvåret. Brandstyrkorna i
andra kommuner har också haft en uppsökande
verksamhet på fritidsgårdar i syfta att träffa ungdomar
och vara förebilder.

Förbundets vision, verksamhetsidé och strategi

B

Verksamhetsidé
randkåren Attunda verkar tillsammans med
privatpersoner, företag samt medlemskommunerna för att minska skaderisken till noll.

Strategi, Underlätta för den
enskilde
Brandkåren Attunda ska underlätta för privatpersoner
och företag att själva hantera sina risker genom råd och
vägledning, kundanpassade utbildningar och färdiga
kurskoncept samt genom att skapa intresse för
riskproblem/frågor. Dessutom ska vi underlätta för den
enskilde att klara sin situation under och efter en insats.
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Strategi, Myndighetsutövning
Genom de myndighetsverktyg och uppgifter som
Brandkåren Attunda har fått kan vi med vår expertkunskap ge råd och anvisningar till företag och enskilda
eller i bästa fall stoppa ej acceptabla risker genom tillsyn,
tillståndsgivning samt medverka i kommunernas och
polisens myndighetsutövning.

Strategi, Genomföra insats
Då privatpersoner, organisationer och företag inte kan
hantera olyckshändelser ska vi genomföra räddningsinsats med målet att minimera skadekonsekvensen.

Nationella- och säkerhetsmål

H

andlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbete med skydd mot olyckor och är
gemensamt för den förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. Handlingsprogrammet presenterar
säkerhetsmål utifrån de nationella målen och förhållandena i ägarkommunerna. Säkerhetsmålen bygger på
riskanalysen daterad 2009-01-01.

Nationella mål
I lagen om skydd mot olyckor finns två övergripande
nationella mål angivna:
1 kap. 1 § ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i
hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor.”
1 kap. 3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och
organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt.”

Säkerhetsmål
Säkerhetsmålen har blivit prolongerade till årsskiftet
2011/2012. Kommuninvånarantalet som används i
statistiken är hämtat från 1 november 2011.
Antal skadade och omkomna per 1000 innevånare i
trafikolyckor minskar med 10 procent
Startvärdet för antal skadade/omkomna i trafikolyckor
är 1,29 skadade/omkomna per 1000 invånare. Målet är
att minska antalet skadade/omkomna till 1,16 skadade/
omkomna per 1000 invånare.

Antal skadade och omkomna för år 2011 är 1.22
personer per 1000 invånare. Vilket är lägre än startvärdet men högre än målvärdet.
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Antalet som omkommit har minskat och antalet som
skadats svårt och lindrigt har ökat. I och med att antalet
trafikolyckor som räddningstjänsten larmats till har ökat
så är det naturligt att också antalet skadade har ökat.
Exempel på aktiviteter som genomförts för att minska
antalet trafikolyckor och antalet som skadas,
se sidor 12-13.

Antal trafikolyckor per 1000 invånare
ska minska med 10 %
Startvärdet för antalet trafikolyckor är 1,57 vilket är
medelvärdet för åren 2003 tom 2007. Målet är att
minska antalet trafikolyckor till medelvärdet 1,42 för
Brandkåren Attundas geografiska område, se röd linje i
graf.
Antalet trafikolyckor som Brandkåren Attunda har
larmats till har ökat de två senaste åren. Det kan bero på

att Brandkåren Attunda har bytt räddningscentral och blir
utlarmade till fler mindre händelser. Brandkåren
Attundas medelvärde för år 2011 är 1,74 trafikolyckor per
1000 invånare, se blå linje i graf.
För år 2010 var motsvarande värde 1,82 , år 2009 var
värdet 1,69 och för år 2008 var värdet 1,18 trafikolyckor
per 1000 invånare. År 2008 var antalet lägre än målet.
Totala antalet trafikolyckor för år 2011, 2010, 2009 och
2008 är 405, 426 st, 365 st respektive 249 st.

Trafikolyckor per 1000 inv
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Antal bostadsbränder per 1000 invånare ska minska med 10 %
Startvärdet för antalet bränder i bostad är 0,47 vilket är medelvärdet för åren 2003 tom 2007. Målet är att minska
antalet bränder i bostad till medelvärdet 0,42 för Brandkåren Attunda geografiska område, se röd linje i graf.

Brand i bostad per 1000 inv

Antalet brand i bostad har under 2011 ökat till 0,51 bränder i bostad per 1000 invånare, se blå linje.
År 2011 var ett bra år med 21 insatser färre än år 2010, dock fortfarande högre än år 2007, 2008 och 2009.
Enbart Järfälla och Upplands Väsby visar på en minskning jämfört med medelvärdet för åren 2007 till 2010.
Flest händelser har inträffat på grund av glömd spis.
Antal skadade och omkomna per 1000 invånare i brand i bostad ska minska med 10 %
Startvärdet för antal skadade/omkomna i bränder i bostad är 0,12 skadade/omkomna per 1000 invånare. Målet är att
minska antalet skadade/omkomna till 0,11 skadade/omkomna per 1000 invånare.

Antal skadade och omkomna för år 2011 är 0,06 personer per 1000 invånare. Vilket är lägre än målvärdet.
Exempel på aktiviteter som genomförts för att minska antalet bränder i bostad och antalet som skadas, se sidor 1213.
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Andelen av den operativa personalen som uppfyller kriterierna för operativ förmåga i målplanen ska vara 100 %.
Det vi kan mäta nu är chaufför- och rökdykarkompetens och där klarar 100 % av de som innehar rollen rätt
kompetens. Brandkåren Attunda har en arbetsrelaterad fysbana där medeltiden för att klara banan per åldersgrupp
är enligt följande diagram.

Medeltid fysbana per åldersgrupp

Maxtid i förhållande till ålder och medeltiden visar i följande tabell.
Ålder 		
Medeltid
Maxtid
<30år 		
4.78 		
5.5
30-34år		
4.86 		
6.1
Nya metoder för att kvalitetssäkra operativa förmåga
35-39år
4.94 		
6.3
kommer att fastställas under 2012.
40-44år
5.42 		
6.5
45-49år
5.76 		
7.1
>50år 		
6.47 		
7.3
Ej rökdykning 8
Upplevelse av trygghet - Den trygghet kommuninvånarna upplever med Brandkåren Attunda som räddningstjänst
ska bibehållas, d v s över 90 %
Under våren 2010 genomfördes återigen en enkätundersökning i Brandkåren Attundas medlemskommuner. Inga nya
mätningar har genomförts sen dess. Resultatet från undersökningen visar att 96 % instämmer helt eller delvis i att de
känner sig trygga med Brandkåren Attunda som räddningstjänst.

Upplevelse av trygghet
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Undersökningen visar på en ökning av trygghet jämfört med tidigare år med 2 %.

Målsättningen är att 80 % av objekten, där det finns betydande risk för skador på liv, egendom och miljö har en
aktuell insatsplan
Av kap.2 §4 anläggningar inom Brandkåren Attundas geografiska områden har samtliga objekt en aktuell insatsplan.

Kap. 2 § 4 anläggningar inom Brandkåren Attunda 		

Aktuell insatsplan

Tyco Electronics, Svedice, Silex - (Järfälla kommun)

Ja

St Jude Medical - (Järfälla kommun) 				

Ja

Fresenius Kabi - (Upplands Bro kommun) 				

Ja

Jästbolaget - (Upplands Väsby kommun)				

Ja

Becker Acroma - (Sigtuna kommun) 					

Ja

Becker Industrial Coatings - (Sigtuna kommun)			

Ja

Arlanda Flygplats - (Sigtuna kommun)				

Ja

AGA gas - (Sigtuna kommun)					

Ja

Flygbränsledepån - (Sigtuna kommun)				

Ja

Det är objekten själva som ansvarar för att det finns en aktuell insatsplan. Det kontrolleras i samband med tillsyn.
Inom 10 minuter från inkommet larm till SOS ska 80 % av kommuninnevånarna inom heltidsstationsområden nås
av räddningstjänst respektive 40 % inom deltidsstationsområdena
Framkomsttid består av larmbehandlingstid hos SOS, anspänningstid och körtid. På heltidsstationerna var framkomsttiden under 10 minuter för 57 % av insatserna under 2011. Om enbart Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby som
är tätortskommuner räknas så nås 66 % av kommuninvånarna inom 10 minuter.
På deltidsstationerna Sigtuna och Knivsta samt under nätter och helger i Bro var framkörningstiden under 10 minuter
för 34 % av insatserna.
Vid en jämförelse mellan 2010, 2009, 2008 och 2007 för kommunerna Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby så var
värdet 71 % 2010, 64 %, 2009 och likadant 64 % för 2008.
För år 2007 var värdet 74 %. Skillnaden beror på manuell registrering av ankomsttid.
Under 2012 kommer tidsregistreringen att ske automatiskt.
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Målsättningen är att innan handlingsprogram för perioden 2011 –2014 tas fram, ska relevanta nyckeltal och mål
finnas för mätning av räddningsinsatsers resultat
Handläggningstid för inkomna 112-samtal är ett mätvärde som togs fram 2010. Här visas
medianvärdet för handläggningstiden för huvudlarm under år 2011 per kvartal.

Median handläggningstid - Huvudlarm
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Av brand i byggnad ska 95 % av bränderna begränsas till startbrandcellen
För 2011 begränsades 99 % av bränderna till startbrandcellen.
Medelvärdet för åren 2003-2007 var 87 %. För år 2008, 2009 samt för år 2010 var värdet 90 %, 87 % respektive 92 %.
För år 2011 har korrigeringar gjorts för de händelser som är typade startbyggnaden men där startbyggnaden bara är
en brandcell, som t.ex. för en villa.

Brandens omfattning vid släckning år 2011

Vid en händelse spred sig branden från startbyggnaden till en annan byggnad. Det var en carport som började brinna
och spred sig till fasaden på det intilliggande huset.
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Andel tillsynsobjekt med en tillfredsställande mognadsgrad på det systematiska brandskyddsarbetet ökar till 75 %
Av tillsynade objekt 2011 har 78 % av objekten en en tillfredsställande mognadsgrad , d v s mognadsgrad 4 eller
högre.

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 2011 fanns 68 delprocesser definierade inom 13 områden. Målet för 2012 är att ha etablerade mätningar
för alla delprocesser. Den utveckling som skett under 2011 är att fler delprocesser definierats och att även stödprocesser värderas. Detta har medfört att medelvärdet för index har sjunkit från 5,2 till 4,7. Summan av processesindex har stigit från 272 till 311. Detta värde är ett mått på processorientering för Brandkåren Attunda.

Processindexsumma Brandkåren Attunda
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Huvudprocess 			
Antal delprocesser
Underlätta för den enskilde 		
5 		
Myndighetsutövning 		
12 		
Förbereda insats 			
7 		
Genomföra insats 			
5 		
Olycksundersökning 			
6 		
Efter insats 				
6 		
Riskbild 				
3 		
Kommunarbete 			
2 		
Förbundsledning 			
4 		
Miljö 					
6 		
Administration 				
5 		
Personalhantering 			
5 		
Övriga 					
2 		
Totalt: 				
68 		

Genomsnitt 		
5 			
5,8 			
3,6 			
4,6 			
4,6 			
3,8 			
5,3 			
1 			
8 		
6 			
1,6 			
1 			
5,5 			
4,7 			

Några exempel på områden som utvecklats under året:

Kommunikation
Från och med februari 2011 finns Brandkåren Attunda
på Facebook med en officiell och öppen Facebook-sida.
Vi har cirka 330 personer som följer oss och tar del av
den information som vi flera gånger i veckan sprider via
Facebook.
Vi har höjt kvalitén i våra trycksaker i form av nya foldrar,
flygblad och annat informationsmaterial som delas ut till
kommuninvånare. Vi har utvecklat vårt intranät med en
ny design, struktur och funktionalitet. Medarbetare kan
bla. skapa och ta del av bloggar, diskussionsforum och
webbshop samt andra interaktiva funktioner som
underlättar kommunikationen.
Vi har också installerat ett system för stora informationsskärmar på samtliga stationer där medarbetare och
ledning på både lokal och organisationsövergripande nivå
kan ta del av och sprida information via ett enkelt
webbaserat system.

Fyskrav
Från 2011 mäts den fysiska statusen hos operativ
personal genom en årlig arbetsrelaterad bana.

Insatsstöd
En telefonapplikation för smartphone har utvecklats som
ger navigering och tillgång till insatskort.

Statusrapportering vid insats
Genom att sända status via brandfordonens statuspaneler istället för genom radiotrafik och manuell
registrering i RC har Brandkåren Attunda fått mer
tillförlitliga tider i insatsrapporterna.
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Summa
25
69
25
23
47
23
16
2
32
36
8
5
11
322

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

Miljömål
Förbundet arbetar kontinuerligt för att minska miljöbelastningen av all sin verksamhet, men främst med
fokus på följande områden: transporter, energihushållning, inköp, kemikaliehantering, avfallshantering
och det operativa miljöarbetet. I det senaste handlingsprogrammet 2011 – 2014, nämns miljöhänsyn och att
åtgärder skall vidtas för att minimera negativ miljöpåverkan av släckvatten från bränder. Arbetet med att
erhålla miljödiplom enligt Järfälla kommuns miljödiplomeringsprogram fortgår; miljöplan, handlingsplaner
och en miljöpolicy är nu fastslagna och endast en
revision återstår.
Ett samarbete på miljösidan med Södertörns
brandförsvarsförbund och Storstockholms brandförsvar
har inletts där miljöansvariga träffas regelbundet för att
utbyta erfarenheter och driva gemensamma projekt.
Även samarbetet med miljökontoren inom varje kommun
har utvecklats och en inventering pågår för att identifiera
miljökänsliga områden inom respektive kommun.
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Statistik för 2011
Utryckningsstatistik fördelade på händelsetyp, 2011 för Brandkåren Attunda (skuggade staplar visar medelvärdet för
2006-2010)

Statistiken visar antal larm per olyckstyp för år 2011 med en jämförelse med medelvärdet för åren 2006 till 2010.
Statistiken visar på en fortsatt ökad larmfrekvens på flera av de olika räddningsuppdragen.
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Antal larm fördelade över året

Antal larm fördelat över dygnet
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Utryckningsstatistik fördelade per kommun

Statistiken presenteras för år 2011, 2010 och 2009.
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SALSA - Hjärtstoppslarm
Brandkåren Attunda avslutade under år 2009 projektet ”Saving lives in Stockholm Area”. Brandkåren Attunda har
fortsatt åka på hjärtstoppslarm enligt avtal med Landstinget i Stockholms län.
Kommun
2005
Järfälla 		
8
Sigtuna 		
7
Sollentuna
4
Upplands-Bro
2
Upplands Väsby 4
Summa
25

2006
29
22
17
7
15
90

2007
29
22
15
7
21
94

2008
41
32
16
10
27
126

2009
27
15
16
10
17
85

2010
30
19
14
6
14
83

2011
46
30
29
12
25
142

Enligt statistik från Landstinget Stockholms län är räddningstjänsten först vid ca 36% av hjärtstoppslarmen och har
kunnat assistera ambulanspersonalen i 94 % av fallen. Överlevnadsgraden vid hjärtstopp har genom SALSA ökat från
3,5% till 10 %.
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Personal
Vid årets slut var 259 personer tillsvidareanställda på hel- och deltid, varav femton (15) kvinnor.

Sjuktal och sjukfrånvaro
- Brandkåren Attundas totala sjukfrånvaro uppgick under 2011 till 10 979 timmar eller 2,56 % av alla anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid. Detta är en betydande minskning jämfört med 2010, då sjukfrånvaron uppgick till
4,38 % av den sammanlagda arbetstiden.
- Sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, så kallade långtidssjukskrivningar, uppgick till
20,72 % av den totala sjukfrånvaron, vilket också är en minskning. Motsvarande siffra för 2010 var 31,46 %.
- Sammantaget kan sägas att vi har en total minskning av sjukfrånvaron inom organisationen, där vi främst fokuserar
på att minska långtidssjukskrivningen genom olika rehabiliteringsåtgärder för att få medarbetare snabbt i arbete.
Underlaget uttaget från lönesystemet för perioden januari—december 2011 och uppdelat i åldersgrupper och för
kön.

Arbetsskador
Anmälan av arbetsskador är något som styrs av lagen om arbetsskadeförsäkring. Antalet anmälda arbetsskador under
2011 var fem (5).

Antal rapporterade skador

Pensionsavgångar
Antalet pensionsavgångar under 2011 uppgick till åtta (8) och ingen av dessa gick i ålderspension utan valde
räddningstjänstens unika konstruktion den sk R-SAP, som möjliggör ett förmånligt pensionsavtal från 58 års ålder
under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
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Ekonomisk analys

R

Sammanfattning och årets resultat
äkenskapsåret uppvisar ett negativt resultat på – 2 819 tkr. Vid månadsskiftet september-oktober 2011
meddelade KPA att räntan för beräkning av pensionsskuld i kommuner och landsting (RIPS) skulle att sänkas,
innebärande att Brandkåren Attundas avsättningar till pensioner 2011 ökade med drygt 4 500 tkr mot tidigare
budgeterat. En del av den ökande pensionskostnaden balanseras ut av ökade intäkter/minskade kostnader men
resultatet för 2011 blir ett negativt resultat på – 2 819 tkr, helt till följd av den ökade pensionsavsättningen.
Löneökningarna har uppgått till ca 1,5 %, i enlighet med det tvååriga centrala avtalet. 2011 var det centrala avtalets
andra år och ett nytt centralt avtal skall börja förhandlas fram under 2012. Medlemsbidraget 2011 ökades med 1,5 %
i jämförelse med 2010 då någon ökning inte blev aktuell i jämförelse med nivån för medlemsbidraget avseende
verksamhetsåret 2009. Medlemsbidraget som enligt förbundsordningen betalas av respektive kommun med en
bestämd andel. Medlemsbidraget täcker 2011 91 % av de totala kostnaderna. Resterande del täcks med egen
finansiering där intäkter från automatlarm är en betydande del av intäkterna.

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

Soliditet
Soliditet definieras som betalningsförmåga på lång sikt och mäter företaget/organisationens finansiella styrka och
visar därmed också sårbarheten. Det finns inget 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.
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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, körningsdatum 2011-12-16.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas bokförda värde uppgick, vid årets slut, till 140 185 tkr och består av mark, fordon,
investeringar i informationsteknik, skydds- och räddningsutrustning, byggnation av ny brandstation i Järfälla och
Sigtuna, köp av brandstation i Upplands-Bro samt inventarier.

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 863 tkr. För 2010 var motsvarande summa 5 817 tkr. I budget 2011 ingick
den finansiella kostnaden för pensioner i personalkostnaderna, denna kostnad redovisas som en separat finansiell
kostnad i bokslutet.

Finansnetto
Årets finansnetto inkl. ränta på pensionsskulden och finansiella kostnader för pensioner uppgår till – 3 683 tkr. Den
faktiska räntan på likvida medel blev 768 tkr något högre än budget. Årets medelränta har varit 1,91 %. För året 2010
var medelräntan 0,55 %

Medlemsbidrag
Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från
medlemmarna enligt följande fördelning för år 2011.
• Järfälla kommun 		
• Knivsta kommun 		
• Sigtuna kommun 		
• Sollentuna kommun 		
• Upplands-Bro kommun
• Upplands Väsby kommun

22,8 %
7,6 %
20,9 %
21,5 %
10,4 %
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.
				Medlemsbidraget i % av totala kostnader
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God ekonomisk hushållning samt
balanskravet
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. I 2011 års
budget finns mål för god ekonomisk hushållning (se
under målen). Två av de fyra finansiella målen är uppfyllda, d.v.s. kring storleken på eget kapital och likviditet.
Resultatmålen är inte uppfyllda.

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

Vid avstämning mot balanskravet ska realisationsvinster
frånräknas. Förbundet har inte sålt några
anläggningstillgångar varför balanskravsresultatet är lika
med det faktiska resultatet, d.v.s. - 2 819 tkr vilket
innebär att balanskravet inte uppfyllts. Detta beror på
förändrad ränta vid KPA:s beräkning av pensionsskulden.

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

Utifrån synnerliga skäl och målsättningen om storleken
på eget kapital föreslås att det negativa balanskravsresultatet inte återställs. Det sammantagna balanskravsresultatet för 2007 till 2010 är positivt för samtliga
år och uppgår till totalt 11 137 tkr, vilket i huvudsak är
relaterat till lägre pensionsskuldsförändring än
budgeterad.
Med beaktande av ovanstående bedöms årets resultat
vara förenligt med de finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.
När det gäller de verksamhetsmässiga målen för god
ekonomisk hushållning varierar måluppfyllelsen, utifrån
den redovisning som lämnas under punkten 6.
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Resultaträkning

Kassaflöden
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.

Balansräkning

Avvikelse mot lämnade prognoser
Förbundsdirektionen har behandlat två prognoser under
året dels per april, dels per augusti. I den första
prognosen fanns inga tecken som tydde på avvikelse mot
budget. I delårsrapporten per augusti redovisades ett
negativt resultat på 340 tkr men en helårsprognos och
ett positivt resultat på 786 tkr. Vid månadsskiftet
september-oktober meddelade KPA att räntan för
beräkning av pensionsskuld i kommuner och landsting
(RIPS) sannolikt skulle sänkas innebärande att
Brandkåren Attundas avsättningar till pensioner vid
utgången 2011 skulle öka väsentligt i jämförelse med
budget och tidigare lämnade prognoser att öka. Beslutet
att kompensera för räntesänkningen under 2011 togs av
expertgruppen Rådet för kommunal Redovisning (RKR)
under hösten 2011 vilket får till följd att Brandkåren
Attundas resultat avviker både från budget och tidigare
lämnad helårsprognos.

Driftredovisning
Intäkter
De budgeterade intäkterna är uppdelade i medlemsbidrag och övriga intäkter. De senare utgör förbundets egen
finansiering av verksamhetens kostnader.
De totala intäkterna uppgår till 180 262 tkr, vilket är 1 393 tkr högre än budgeterat i huvudsak beror det främst på
högre intäkter för onödiga automatlarm . Den intäktstyper som ligger under budget är tillsyner och tillstånd samt
årsavgifter för automatlarm. Minskningen av årsavgifter för 2011 gällande automatlarm brand beror på att priset för
årsavgiften för automatiskt brandlarm reducerats i Sigtuna och Knivsta kommuner i syfte att få en likvärdig prissättning inom hela Brandkåren Attunda. Under 2012 beräknas intäkterna för årsavgifter automatlarm öka något då
övriga kommuner får en högre årsavgift till följd av ensning av årsavgiften för automatlarm brand.
Medlemsbidraget 2011 uppgick till 164 212 tkr, vilket är en ökning med 1,5 % i jämförelse med 2010. Lokalhyror för
brandstationerna ingår i medlemsavgiften för respektive kommun fr.o.m. 2007. Övriga intäkter är i huvudsak
hänförliga till tillsyner, sålda utbildningar i förebyggande kunskaper, uthyrning, civilförsvar, debitering av årsavgifter
och onödiga automatlarm.

Verksamhetens nettokostnader
Internbudgeten är uppdelad i kostnadsslagen material/varor, personal, köpta tjänster och avskrivningar. Förbundsledningen äger rätt att omprioritera inom kostnadsslagen. Kostnader för material och varor blev 1 000 tkr högre än
budget men balanseras ut av lägre kostnader för tjänster samt högre intäkter än budgeterat.
Verksamhetens kostnader uppgår till 179 399 tkr. Notera att den finansiella kostnaden för pensioner inkluderas i
personalkostnaderna budget 2011 men redovisas separat som en finansiell kostnad i bokslutet 2011. Löneökningen
har uppgått till genomsnittligt 1,5 % för samtliga kollektiv. Konsumentprisindex har ökat med 2,57 % och arbetskostnadsindex för tjänstemän med 1,32 % under perioden okt 10 – okt 11.

Kostnader
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Finansiella intäkter och kostnader

Förbundet har god likviditet med likvida medel på bank. Årets medelränta har varit 1,91 %
För året 2010 var medelräntan 0,55 %.

Investeringsredovisning
Ack. anskaffning
Ack. avskrivning
UB 2011 		

190 283
-50 098
140 185

Investeringar som genomförts gäller fordon och övriga inventarier. Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgår
till 17 292 tkr. De ackumulerade avskrivningarna uppgår till 50 098 tkr. Vissa omprioriteringar har skett i
förhållande till planering och budget. Finansiering av investeringar har skett till största delen med egna medel,
undantaget byggnation av ny brandstation i Järfälla som finansierats till största delen med lån om 40 000 tkr hos
Järfälla kommun.
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Årets investeringar i anläggningstillgångar

Översikt
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Resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys
Resultaträkning (tkr) 		
				

110101111231		

Budget
110101111231

Verksamhetens
intäkter:
Medlemsbidrag 		
Övriga intäkter			

164 212
16 049		

164 212
14 657		

161 785
17 192

161 785
17 654 		

98 090 		
10 520 		

1
2

-170 024

-167 540

-166 188

-168 786

-103 566

3

-10 700

-6 972		

-4 834 		

-4 289 		

4

863

629

5 817

5 819		

755 		

Finansiella intäkter 		
Finansiella kostnader 		

768
-4 450

200
-800

251
-1 929

426 		
-3 587 		

2 687 		
-2 020 		

Resultat före
extraordinära poster		
Årets resultat 		

-2 819
-2 819

29
29

4 139
4 139

2 657 		
2 657 		

Verksamhetens			
kostnader
Avskrivningar
anläggningstillgångar		
Verksamhetens
nettokostnader		
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9 374

100101101231		

090101091231		

080101081231

Not

5
5

1 422 		
1 422 		

Balansräkning (tkr)
						

111231		

101231

091231

081231

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggn. tillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark & byggnader 			
2. Maskiner & inventarier 			

101 701
38 483		

99 761 		
29 571 		

23 647
37 905 		

20 007

III. Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar 			

140 184

129 332

61 552 		

20 007 		

3 889		

10 597 		

11 195 		

6 425 		

35 941		
39 830		

32 636 		
43 233 		

60 355 		
71 550 		

64 309
70 734

180 014

172 565

133 102

90 741

21 097		
-2 819		
18 278		

16 958 		
4 139 		
21 097 		

14 301		
2 657 		
16 958 		

12 879
1 422 				
14 301

93 498		

78 029 		

69 210 		

57 680

93 498		

78 029 		

69 210 		

57 680

42 989		
25 249
68 238

40 000 		
33 439 		
73 439 		

20 000 				
26 934 		
18 760
46 934 		
18 760

180 014

172 565

133 102

90 741

10 607

10 427		

7 559		

6 357		

12

92

219		

69		

193		

13

B. Omsättningstillgångar
I. Förråd
II. Fordringar 				
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank 				
Summa omsättningstillgångar 			
Summa tillgångar 				
Eget kapital, avsättningar och
skulder
A. Eget kapital
I. IB eget kapital 				
- därav årets resultat 				
Summa eget kapital 				
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner 			
II. Andra avsättningar
Summa avsättningar 				
C. Skulder
I. Långfristiga skulder 				
II. Kortfristiga skulder 				
Summa skulder 				
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 				
Panter och ansvarsförbindelser
1 Panter och därmed jämförliga
säkerheter
2 Ansvarsförbindelser				
a) Pensionsförpliktelser
b) Övriga ansvarsförbindelser			
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Not

6

9
10
11

Kassaflödesanalys (tkr)
							
Den löpande verksamheten

2011		

Årets resultat 						
-2 819		
Justering för av- och nedskrivningar 			
9 374		
Justering för gjorda avsättningar 			
15 469		
Utrangeringar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga likviditetspåverkande poster		
-4
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital						22 020		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 		
6 708		
Öknings/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning långfristiga skulder
Ökning/minskning kortfristiga skulder 			
-8 190
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		
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2009		

2008

4 139
6 972
8 819

2 657 		
4 834 		
11 530 		

1 422
4 289
6 305

19 930
597

19 021 		
-4 770

12 016
-2 240

6 504

8 174

1 010

20 538		

27 031

42 425 		

10 786

-17 278		
45

-74 750

-46 379

-4 974 		

-17 233

-74 750

-46 379

-4 974 		

20 000

20 000

-27 719
60 355
32 636

-3 954
64 309 		
60 355

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 							
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
Årets kassaflöde 					
Likvida medel vid årets början 			
Likvida medel vid årets slut 				

2010		

3 305		
32 636		
35 941

5 812
58 497 		
64 309 		

Noter
							
Not 1, tkr
Verksamhetens intäkter
Medlemsbidrag från:
- Järfälla kommun 					
- Knivsta kommun 					
- Sigtuna kommun 					
- Sollentuna kommun 					
- Upplands-Bro kommun 				
- Upplands Väsby kommun 				
Summa 						
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2011		

2010 		

2009

37 347		
12 487
34 417		
35 391		
17 250		
27 320		
164 212

36 848
12 255
33 773
34 838
16 840
27 231
161 785

36 848
12 255
33 773
34 838
16 840
27 231
161 785

2008

31 380

30 440
13 438
22 832
98 090

Not 2 Övriga intäkter
- Kurser (extern utbildning)				
576
817
725
- Tillsyner/brandsyner					
1 559		
1 589
1 815
- Onödiga larm o årsavgift larm SOS			
7 279		
7 470
7 142
- Uthyrning lokaler och Civilförsvar			
2 489		
2 489
2 288		
- Reavinst												
- Omställningskostnader						
856		
- Övrigt						
4 147
4 827
4 828		
Summa						
16 050
17 192
17 654		

1 104
2 355		
10 520		

Not 3 Verksamhetens kostnader
Material och varor 					

957
848		
3 403		
1 853		

6 939		

8 277

6 616

4 738

Arbetskraft:
- Bruttolöner 						
- Arbetsgivaravgift 					
- Förändring pensionslöneskuld, exkl.
finansiell kostnad 					
- Avgiftsbestämd pension, exkl. skatt 		
- Pensionsutbetalningar, exkl. skatt 			
- Särskild löneskatt 					
- Förtroendevaldas arvoden 				
- Försäkringar för anställda 				
- Företagshälsovård 					
- Kompetensutveckling 				
- Förändring sem.- o övertidsskuld 			
- Övrigt 						
Summa 					

76 910		
23 770		

74 852
23 209

75 173
23 049

51 906 		
16 620 		

9 170
3 730
2 101		
4 471		
184 		
302
1 015
1 815
655 		
1 233		
125 356		

5 936
3 482
1 954
3 280
363
411
974
1 356
-147
1 114
116 784

5 571
3 477
1 393
3 782
356
483
1 057
343
1 559
823
117 066

3 796		
3 109		
1 437
297		
263
1 366
494
1 039		
-146
465
80 646 		

Köpta tjänster:						
- varav Räddningscentral				
- varav hyror 						
Summa 						

37 730
4 888		
17 091		
170 025

41 127
4 360
21 460
166 188

45 104		
4 930
24 712
168 786

18 182
5 633
646
103 566

						
Not 4 Avskrivningar
Anläggningstillgångar 				

2011

2010		

2009		

2008 		

9 374 		

6 972

4 834

4 289

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader.
Finansiella intäkter
Ränta på bankmedel o skattekonto 		
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld. 		
Finansiell kostnad ränta 				
Finansnetto 					

768

251

426

2 687

-3 313
-1 138
-3 683

-1 586
-342
-1 677

-3 574
-13
-3 161

-2 020

Not 6 Anläggningstillgångar
Byggnader
IB bokfört värde 				
- Periodens nyanskaffning 			
-Periodens flytt/omklassificeringar		
UB bokfört värde				
IB ackumulerade avskrivningar			
- Periodens avskrivningar 			
UB ackumulerade avskrivningar			
Bokfört värde 					

77 504		
6 679		
-2 459		
81 724		
-564
-2 278		
-2 842
78 882		

23 638
20 696
33170
77 504

69 720
6 386

55 299 		
46 379

50 325
4 974

76 106
-40 126
-6 439

101 678
-35 292
-4 834

55 299
-31 003
-4 289

-46 565
29 541
129 301

-40 126
61 552
61 552

-35 292
20 007
20 007

Mark
IB bokfört värde					
22 820		
- Periodens nyanskaffning 				
- Pågående investeringar 					
UB bokfört värde				
22 820		
IB ackumulerade avskrivningar
- Periodens avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde 					
22 820		
Övriga anläggningstillgångar
IB bokfört värde					
- Periodens nyanskaffningar 			
- Periodens försäljning/utrangering		
- Periodens justering gamla fsg			
Periodens flytt/omklassificeringar		
UB bokfört värde				
IB ack. avskrivningar 				
- Periodens avskrivningar 			
- Periodens försäljning/utrangering 		
- Periodens justeringar gamla fsg 		
UB ack. avskrivningar 				
Bokfört värde 					
Totalt bokfört värde 				

40

76 106		
10 613		
-159
-6 328
5 507
85 739		
-46 534
-7 095
45
6 328
-47 256		
38 483		
140 185

667

-564
43 770

8 320
4 500
10 000
12 820

22 820

							
Not 7 Omsättningstillgångar
Kundfordringar 						
varav osäkra
Skattekonto 						
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 						
Mervärdesskatt 						
Övriga kortfr. fordringar 					
Bank 							
Summa 						

867		
694		
0		
35 941		
39 829		

370
2 857
4 010
32 635 		
43 233 		

378
3 339
4 003
60 355 		
71 550 		

2 556		
1 207
0
64 309 		
70 734

Not 8 Eget kapital och avsättningar
Eget kapital 						
Årets resultat 						
Summa 						

21 097		
-2 819		
18 278		

16 958 		
4 139
21 097 		

14 301 		
2 657
16 958 		

12 879
1 422 		
14 301

Not 9 Avsättningar
IB exkl. ÖK-SAP 						
- Förändring 						
UB exkl. ÖK-SAP 					
IB ÖK-SAP 						
- Förändring 						
UB ÖK SAP 						
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt		

76 631		
16 867		
93 498		
1 398		
-271		
1 127		
94 625		

68 098
8 534
76 631
1 113
285
1 398
78 029 		

69 210 		

57 680

Specification av not 9
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP per 101231 		
- Ränteuppräkning 					
- Basbeloppsuppräkning 				
- Nya utbetalningar 					
- Sänkning av diksonteringsräntan 			
- Slutbetalning FÅP 					
- Intjänad förmånsbestämd pension 			
- Intjänad särskild avtalspension 			
- Övrig post 						
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP per 111231 		

76 631
2 462
690
-1 884
7 396
83
76
8 207
-163					
93 498

Avsatt till pensioner ÖK-SAP per 101231 1 		
- Ränteuppräkning 					
- Basbeloppsuppräkning 				
- Utbetalning ÖK-SAP 					
- Sänkning av diskonteringsräntan 			
- Övrig post 						
Avsatt till pensioner ÖK-SAP per 111231 		
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2011		
1 905		
422		

1 398
38
13
-336
12
2
1 127

2010
3 222

2009

2008

3 374

2 587

139

101

75

							
Not 10 Långfristiga skulder
Lån Järfälla kommun 					
Investeringsbidrag 					
Summa 						

2011		

2010

2009

40 000		
2 989
42 989 		

Not 11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 					
Semester- och övertidsskuld 				
Arbetsgivaravgift 					
Personalens källskatt 					
Upplupna löner 					
Mervärdeskatt 						
Övriga interimsskulder 					
Summa 						

2008

40 000 		

20 000

40 000 		

20 000

3 055		
9 818		
1 919		
1 731		
0		
550
8 175
25 248		

13 495
9 345
2 009
1 785
171
800
5 833
33 438 		

6 248
9 492
1 878
1 633 		
172 		
1 339
6 172
26 934 		

4 663
6 761
1 389
1 226
444
647
3 630
18 760

10 427
261
109
-549
675
1 286
76
-1 676
10 607 		

10 427 		

7 559 		

6 357

							
Not 12 Pensionsförpliktelser
Ansvarsförbindelse för pensionsförmåner
inkl. särskild löneskatt som intjänades före
98-01-01. Järfälla och Sollentuna kommuner
ansvarar för sin del av ansvarsförbindelsen.
Ansvarsförbindelse per 2010-12-31 			
- Ränteuppräkning 					
- Basbeloppsuppräkning 				
- Gamla utbetalningar 					
- Sänkning av diskonteringsräntan 			
- Aktualisering 					
- Bromsen						
- Övrig post 						
Ansvarsförbindelse per 2011-12-31 			

Not 13 Övriga ansvarsförbindelser
Vid årets utgång har förbundet framtida
förpliktelser för leasingavtal:
Mindre ett år:
Canon; skrivare/kopiatorer								
69
Volvo Finans personbil											
Mer än ett år men mindre än fem:
Canon; skrivare/kopiatorer								
		
Mindre än fem år:					
Skrivare/kopiatorer					
145		
219
Summa ansvarsförbindelse				
145		
219		
69		
Respektive ägarkommun svarar för
stationshyror enligt den förbundsordning
som gäller från 2007-01-01.
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15
179

193

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning
(1997:614). Kända intäkter och kostnader har
periodiserats. Ackumulerade kostnader för
okompenserad övertid och outtagna semesterdagar
har skuldförts liksom periodens pensionsskuld. Utgifter
kopplade till pensionsåtaganden (särskild löneskatt) har
periodiserats i enlighet med rekommendationer och
ställningstaganden från Rådet för kommunal redovisning.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp
till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Avskrivningstiden har valts med hänsyn till bedömd
livslängd. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas
anskaffningsvärden och sker linjärt.
Principer för avskrivningstider på anläggningstillgångar
är enligt följande:
• Idrottsredskap, 5 alternativt 10 år.
• Informationsteknik, 3 alternativt 5 år.
• Kontorsinventarier, 10 år.
• Lätta fordon, 5 år.
• Radio/kommunikation, 3 år alternativt 5 eller 10 år.
• Släck och räddningsutrustning 5 år alternativt 10 år.
• Tunga fordon, 5 år alternativt 10 år.
• Upprustning byggnader, 5 alternativt 10 år.
• Byggnader, 33 år.
• Övrigt, 3 år alternativt 5 år eller 10 år.

Avskrivningstiden för respektive anläggningstillgång
bestäms i samband med att avskrivning aktiveras.
Brandkåren Attunda har inte fastställt något minimibelopp för vad som skall betraktas som en anläggningstillgång och därmed aktiveras i balansräkningen.
Bedömningen sker helt och hållet utifrån tillgångens
ekonomiska livslängd. Som en vägledning kan nämnas att
varaktigheten bör vara minst tre (3) år och att beloppet
motsvarar ca 1/3 till 1 prisbasbelopp, för 2011 var
beloppet 42 800 kr.

Leasingavtal
Enligt Rådet för kommunal redovisning skall leasingavtalen klassificeras som antingen finansiella eller
operationella. Finansiella skall redovisas som
anläggningstillgång i balansräkningen medan
operationella redovisas som leasingavgift i resultaträkningen och återstående förpliktelser som ansvarsförbindelser. Förbundets leasingavgifter redovisas i
resultaträkningen och framtida förpliktelser
(engagemang) redovisas i not. 13.

Licenser
Programvarulicenser har bokförts som en direktkostnad
i resultaträkningen med undantag där licenser ingår i
anläggningstillgången vid anskaffandet.

Pensionsskuld och utbetalningar
Skulden för de förmånsbaserade pensionerna inkl. den
särskilda löneskatten tas upp som en långfristig
avsättning i balansräkningen. Skulden för de avgiftsbaserade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld
i balansräkningen. Periodens pensionsutbetalningar inkl.
den särskilda löneskatten ingår i verksamhetens
kostnader.
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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

