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Öppet hus på våra brandstationer fortsätter att vara 
en succé med cirka 5 500 besökare. Vår information 
och utbildning för 141 stycken skolklasser 
(åk 5 och 8) under året tror vi är väl investerad tid. 
Under 2010 har brandstyrkorna vid 400 tillfällen, 
fredag- och lördagkvällar, varit ute i tätorterna i 
syfte att skapa trygghet och säkerhet. 

Det är verkligen glädjande att vårat arbete med att 
minska skolbränderna har lyckats. Under 2010 har 
ingen skola i Brandkåren Attundas kommuner 
brunnit.

När jag summerar 2010 ser jag den stora samhälls-
nyttan vi genomfört med räddningsinsatser och 
olycksförebyggande arbete. 

Jag ser även de stora förändringarna och på-
frestningarna som Brandkåren Attunda och dess 
personal klarat av. Under dessa förändringsprocesser 
har räddningsinsatser, skolutbildningar, tillsyn, öppet 
husdagar med mera genomförts på mycket bra sätt.

Det har varit ett tufft och intensivt år med ett bra 
slut. Tack alla ni som arbetat med att skapa goda 
förutsättningar för Brandkåren Attunda och 
genomfört bra jobb.

Sollentuna i februari 2011

Jens Ärlebrant

Brandchefen har ordet

               010 har varit ett av Brandkåren Attundas tuffaste år. Vi gick in i 2010 med förutsättningarna att 
               klara en minskad finansiering på cirka nio miljoner kronor. Med facit i hand har vi klarat detta bra. 
               Vi har sparat cirka fem miljoner kronor genom minskad insatsberedskap och fyra miljoner har 
               sparats genom interna effektiviseringar, nya upphandlingar, omförhandlade avtal och minskade 
brandstationskostnader.

Förbundet har under verksamhetsåret arbetat med frågor som berör långsiktiga strategier med fokus på 
samhällsnyttan. Ett resultat av detta är samarbetet med Södertörns Brandförsvarsförbund beträffande 
gemensamma stödfunktioner och samarbete om utveckling av kärnverksamheten. Dessa beslut förväntas 
ge goda synergieffekter såväl mot kommuninnevånarna som för den egna organisationen. 

Under 2010 har vi haft förmånen att inviga den en ny brandstationen i Järfälla och färdigställa en ny 
brandstation i Sigtuna. Den nya brandstationen i Järfälla har blivit ett stort lyft för verksamheten. 
Då brandstationen upphandlades i början av finanskrisen blev den betydligt billigare än beräknat, 
vilket har bidragit till att minska våra brandstationskostnader.
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Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

                    en analys av omvärlden och övriga 
                    förutsättningar som förbundsledningen 
                    genomfört, tyder på att allt större krav 
                    på förändring av metoder och organisa-
tion krävs. Förbundet har därför under verksamhets-
året arbetat med frågor som berör långsiktiga 
strategier med fokus på samhällsnyttan. 

Ett resultat av detta är samarbete med Södertörns 
Brandförsvarsförbund beträffande larm- och led-
ning samt utveckling av gemensamma stödprocesser. 
Dessa beslut förväntas ge goda synergieffekter såväl 
mot kommuninvånarna som för den egna organisa-
tionen.

Brandkåren Attundas finansiella situation har 
påverkats av ränteläget i omvärlden. De låga 
marknadsräntorna har gett marginella intäkter på 
pensionskapitalet, totalt 251 tkr på Brandkåren 
Attundas samlade likvida medel under 2010. 

Brandkåren Attunda har istället använt delar av de 
egna likvida medlen till byggnation av 
brandstationer i Järfälla och Sigtuna samt köp av 
brandstation i Upplands-Bro. 

Kostnadsräntorna skulle ha varit betydligt högre än 
årets 340 tkr om samtliga investeringar i brandstatio-
ner finansierats med banklån. 

I dagsläget har Brandkåren Attunda endast lån om 
40 000 tkr via Järfälla kommun och som finansierar
största delen av kostnaden för den nya brand-
stationen i Järfälla brandstation. Köpet av 
Upplands-Bro brandstation och ny brandstation i 
Sigtuna har finansierats till 100 % med egna medel. 

Lägre kostnader gällande avsättningar till pensioner 
och försäkringar har medfört att verksamheten 2010 
har klarats med en ekonomi i balans. Verksamheten 
redovisar ett överskott och årets resultat är 4 139 tkr. 
Balanskravet är därmed uppfyllt.

D
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                   ommunalförbundet Brandkåren Attunda  
                   bildades i maj 1997 av Järfälla, 
                   Sollentuna, Upplands-Bro och 
                   Upplands Väsby kommuner. Syftet med 
förbundet var att genom samverkan inom räddnings-
tjänsten förstärka det förebyggande arbetet, öka 
effektiviteten i utryckningsverksamheten samt att 
minska kostnaderna.

2007 överlämnades det politiska ansvaret till förbun-
det och förbundet fick nya uppgifter såsom tillstånd 
för brandfarliga- och explosiva varor samt sotnings-
ärenden. Vid årsskiftet 2008/2009  utökades 
förbundet med Sigtuna och Knivsta kommuner.

Förbundet har varit verksamt under nästan 14 år och 
har ett strukturerat system för styrning/ledning samt 
uppföljning och rapportering. Målstyrning genomsy-
rar hela organisationen. Det förebyggande 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 och Norrtälje 
räddningstjänst med bl a gemensam räddnings-
central. Utvecklade samverkansrutiner är goda med 
Storstockholms brandförsvarsförbund och 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

För närvarande pågår flera aktiviteter som kommer 
att utveckla och effektivisera verksamheten:

• Utveckla det operativa samarbetet inom Rädd-
  ningsregion Stockholms län.
• Etablera och utveckla gemensamma stödfunktioner 
  med Södertörns brandförsvarsförbund.
• Bygga ny brandstation i Knivsta.
• Utveckla stationsstrukturen i Sollentuna – Kista 
  området.
• Utveckla det operativa samarbetet med Uppsala 
  brandförsvar.
• Utveckla trygghetsskapande arbete i kommunerna.
• Utveckla Brandkåren Attundas förmågan att säkra 
  framtida intäkter.

Förbundsbildningar i Stockholm län
De länsövergripande projekt som pågått under 2007 
och 2008 avseende en eventuell fördjupad samver-
kan mellan räddningstjänstorganisationerna i Stock-
holms 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 ny medlem i 
Södertörns brandförsvarsförbund. Endast räddnings-
tjänsten Norrtälje i Stockholms län står nu utanför ett 
förbund.

Utveckla stationsstrukturen i Sollentuna – Kista 
Brandkåren Attunda har tillsammans med 
Storstockholms brandförsvarsförbund utrett möj-
ligheterna med en gemensam brandstation i Akalla 
som skulle ersätta brandstationerna i Sollentuna och 
Kista. Brandkåren Attunda utreder detta alternativ 
jämfört med en egen mindre brandstation vid 
Edsbackarondellen. Beslut om brandstations-
strukturen förväntas ske under första halvåret 2011.

Bakgrund, nuläge och den närmaste framtiden

K
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Radiokommunikation för effektiv ledning -(RAKEL)

Regeringen har beslutat att införa ”Radiokommunikation för effektiv ledning” (RAKEL) i hela landet. 
RAKEL-systemet ska underlätta och säkerställa radiokommunikation, såväl inom myndigheter och 
organisationer som mellan dessa vid räddnings-insatser.

Infrastrukturen för RAKEL är i drift i Stockholms län sedan 
den 1 augusti 2007. Brandkåren Attunda har tillsammans med 
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvar och 
Räddningstjänsten Norrtälje agerat gemensamt i denna fråga och 
förklarat för Länsstyrelsen och Myndighetens för Säkerhet och 
Beredskap (MSB) att RAKEL inte kommer att införas på grund av 
kostnadsskäl. 

Under 2011 kommer Brandkåren Attunda med flera
räddningstjänstorganisationer  göra en ny behovsprövning
utifrån kostnad och medborgarnytta.
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Verksamheten och händelser under året

Året har, utöver den ordinarie verksamheten, 
präglats av följande:

• Ändrad bemanning i brandgrupperna.
• Etablering av ny brandstation i Järfälla.
• Arbetet med ny brandstation i Sigtuna.
• Knivsta brandstation.
• Förändrad lagstiftning, lagen om brandfarliga och     
  explosiva varor.
• Utbyggnad av radiolänk systemet.
• Övergång från Microsoft Office till Open Office.

Ny brandstation i Järfälla
Brandkåren Attundas verksamhet i Järfälla flyttade i 
juni månad in i den nya brandstation på 
Unionsvägen 8.

Arbetet med ny brandstation i Sigtuna
Den nya brandstationen i Sigtuna på Ragvaldsbo-
vägen vid Pilsborondellen blev klar några dagar 
innan årsskiftet 2010/2011. I och med detta blev 
Brandkåren Attunda ägare till denna brandstation. 
Flytten av verksamheten från den gamla 
brandstationen vid Maria kyrkan genomfördes 
under januari månad.

Knivsta brandstation
Både Brandkåren Attunda och Knivsta kommun har 
kommit fram till att den bästa lösningen för båda 
parter är att Brandkåren Attunda bygger en ny brand-
station istället för att köpa den befintliga stationen. 
Brandkåren Attundas förbundsdirektion och Knivsta 
kommunfullmäktige har fattat beslut om tomtköp, en 
tomt vid värmeverket, på ca 7 500 kvm.

Hanteringen av beredskapsändringen
Bemanningen på flera brandstationer ändrades vid 
årsskiftet 20009/2010, vilket ledde till omfattande 
internt arbete första kvartalet med nya och ändrade 
rutiner, metoder och övningar.

Förändrad lagstiftning, lagen om brandfarliga 
och explosiva varor
Den nya lagen trädde i kraft 1 september och innebar 
att Brandkåren Attunda även blev ansvarig tillstånds-
myndighet för explosiva varor (dock ej ammunition). 
Tidigare var Brandkåren Attunda tillståndsmyndig-
het för brandfarliga varor. Denna lagändring innebar 
att Brandkåren Attundas förbundsordning behövde 
uppdateras i tillämpliga delar. Den nya förbunds-
ordning trädde i kraft 1 oktober 2010.

Utbyggnad av radiolänk systemet
Utbyggnaden av radiolänk systemet har färdigställts 
så att det omfattar alla brandstationer i Brandkåren 
Attunda. Det innebär att radio, telefon och IT kom-
munikation mellan brandstationerna i Brandkåren 
Attunda samt mellan Brandkåren Attunda och andra
brandförsvarsorganisationerna i Stockholms län, 
länsstyrelsen och SOS och går i eget radiolänk 
system. Systemet används för den dagliga driften 
men är speciellt avsett för att säkerhetsställa kom-
munikation under höjd beredskap och extraordinära 
händelser.

Utveckling av gemensamma stödfunktioner 
tillsammans med Södertörns
I arbete 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 arbete håller steg för 
steg på att genomföras inom följande områden:

• Gemensamt HR-arbete.
• Gemensamt IT-system.
• Gemensam informations- och kommunikations-
  funktion.
• Gemensam löne- personal och ekonomi 
  administration.

Gemensam telefon växel etablerades hösten 2010. 
Gemensam löne- personal- och ekonomi
administration har tagits fram vilket kommer att 
etableras under 2011.

Övergång från Microsoft Office till Open Office
I arbetet med att kontinuerligt minska kostnaderna 
så har Brandkåren Attunda lämnat Microsoft Office 
och gått över till Open Office som är en likvärdig 
programserie som Microsoft Office. Skillnaden är att 
Open Office som är utvecklad av dataföretaget SUN,
i öppen källkod, d.v.s. öppen för alla att använda och 
därmed kostnadsfri. Ett flertal kommuner och grund-
skolor i Sverige har redan valt att ersätta Microsoft 
Office med Open Office. 

Open Office utvecklas hela tiden och ett flertal myn-
digheter ställer krav på leverantörer av stödsystem 
att även dessa skall vara kompatibla med Open 
Office och inte bara med Microsoft Office. 
I Brandkåren Attundas fall innebär detta att en upp-
gradering till den nya versionen av Microsoft Office 
inte blir aktuell vilket innebär en ”besparing” på 
cirka 500 tkr.
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Målstyrd organisation

                   ll personal engagerar sig och arbetar                 
                   målstyrt i syfte att öka allmänhetens 
                   skydd mot olyckor. Detta är en viktig 
                   förutsättning för organisationens resultat 
och ger en stor möjlighet för all personal att bidra 
med sin kompetens. Vår målstyrningsmodell ger 
goda förutsättningar för ett brett engagemang och 
delaktighet.

Styrning och organisation av förbundet utgår från en 
modell där varje ”målnivå” har en eller flera 
ansvariga. Modellen illustreras på sidan 12.

Produktionsmål har av Produktionsledningen och 
Processledningen tagits fram utifrån de säkerhetsmål 
som Brandkåren Attundas förbundsdirektion har 
beslutat för perioden 2007 –2011. Produktionsmålen 
beskriver vilka effekter vi vill uppnå i kommunerna 
under innevarande år. För att kunna uppnå dessa 
tillstånd och goda effekter har aktiviteter och 
aktivitetsmål tagits fram. Här följer ett antal exempel 
på aktiviteter som genomförts under 2010.

Öppet Hus-dagar
Att ge kommuninnevånarna en möjlighet att möta 
sin brandkår på brandstationerna är ett årligt åter-
kommande arrangemang. Brandkåren Attunda vill 
att medborgarna ska få komma till tals och öka sina 
kunskaper om sin egen och andras säkerhet. 

Under 2010 har Stationerna i Järfälla, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Märsta och Knivsta 
öppnats för allmänheten. Ungefär 5000 medborgare 
har besökt oss. I Järfälla gav det dessutom innevåna-
rna en möjlighet att uppleva en helt nybyggd brand-
station. 

Temat för året har varit ”ett brandsäkert hem” och 
besökarna har kunna läsa, fråga och uppleva saker 
i det ämnet. Aktiviteter som att krypa under rök, 
spruta vatten, prova hjärt/lungräddning, släcka brand 
i kläder och åka brandbil har genomförts. 

Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare delades 
ut som pris om man kunde svara rätt på frågor om 
brandsäkerhet. Många besökare har också ställt upp 
och fyllt i en enkät som ger Brandkåren Attunda 
möjlighet att förbättra verksamheten. Där framgår att 
91% av besökarna lärt sig något mer om brand och 
säkerhetsfrågor samt att 97% känner sin trygga i sin 
kommun. 

A
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en betydande del av 
Brandkåren Attundas verksamhet. Området består av 
ett antal arbetsområden som tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), Tillsyn och tillståndshan-
tering enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE), remissärenden från andra myndigheter och  
medverkan i kommunernas plan- och byggnadshan-
tering. Under året har Brandkåren Attunda hanterat 
cirka 1200 ärenden inom området. 

Sotning
Brandkåren Attunda ansvarar för att, enligt lag om 
skydd mot olyckor, att rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll blir utförd i medlems-
kommunerna. Under 2010 hanterades 97 sotnings-
ärenden. Uppgiften utförs av tre entreprenörer 
genom uppdragskontrakt. Som uppdragsgivare följer 
Brandkåren Attunda årligen upp entreprenörernas 
uppdrag. Den dagliga handläggningen av frågor, 
besvärsärenden, medgivande att få rengöra eldstad i 
egen fastighet hanteras av två handläggare i 
Brandkåren Attunda

SALSA 
Brandkåren Attunda avslutade under år 2009 projek-
tet ”Saving lives in the Stockholm Area”. 
Brandkåren Attunda har fortsatt åka på hjärtstopps 
larm utan avtal med Landstinget. Enligt statistik 
från Stockholms prehospitala centrum är räddnings-
tjänsten först vid ca 36 % av hjärtstoppslarmen och 
har kunnat assistera ambulanspersonalen i 94 % av 
fallen. Överlevnadsgraden vid hjärtstopp har genom 
SALSA-projektet ökat från 3,5 % till 9 %.

Skolutbildningar
141 stycken skolklasser med 2 195 elever i årskurs 
5-8  har utbildats i brandkunskap. Årskurs 8 har 
utbildats i syfte att förebygga anlagda bränder. 

Att barn och ungdomar i ett tidigt skede i livet får 
lära sig att förhindra bränder, att hantera en brand 
och få en förståelse för konsekvenserna av en brand 
är en  viktig kunskap för individen och för samhället. 

Rent statistiskt sett så brinner en skola i veckan varje 
år i Sverige. I Brandkåren Attundas medlemskom-
muner inträffade inga bränder i skolor under 2010. 

Vi tror att vår satsning på att utbilda skolungdomar 
har varit en framgångsfaktor för att minska antalet 
skolbränder. Informationsblad på sju olika språk har 
delats ut.

Trygg och säker kommun
Brandstyrkorna har vid 400 tillfällen under året på 
fredag- och lördagkvällar rört sig ute i tätorterna i 
syfte att skapa en känsla av trygghet hos kommunin-
nevånarna. Vid upptäckt av brister i den yttre miljön 
med tanke på risker för brand har dessa kommunice-
rats med ägaren.

Vi har också under året påbörjat och varit aktiva i 
projekt som har till syfte att få en dialog med ung-
domar och vara förebilder. Exempel på aktiviteter är 
SPIRA som är ett mångfaldsprojekt i samarbete med 
polisen i Stockholms län. 

AGERA är ett annat projekt i Järfälla kommun där 
brandmännen har en uppsökande verksamhet med 
regelbundna träffar  med ungdomar.
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Räddningsinsatser
Den operativa verksamheten består av att  förbereda 
sig för insatser och att genomföra insatser. 
Förberedelser görs genom aktiviteter som fysisk 
träning samt kontinuerlig övning/utbildning för att 
hålla en hög kompetens över tid. Genomförande av 
insatser sker dygnet runt och där är det trafikolyckor, 
bränder och sjukvårsinsatser som är mest frekventa.

Hantera en förstahandsinsats vid brand
2 170 personer har fått information om hur man 
agerar vid en förstahandsinsats vid brand. 
Informationen har getts till allmänheten i centrum-
anläggningar, till skolpersonal och hemtjänstpersonal 
och värnpliktiga.

Brandvarnare
Information har spridits till cirka 5 000 personer om 
vikten av att installera brandvarnare i hemmen. 
Informationen har getts vid större arrangemang i 
centrumanläggningar och vid öppet hus-dagarna.

Anlagda bränder
Cirka 1 000 personer har har fått information om 
anlagda bränder i syfte att förhindra att sådana
händelser inträffar. Fokus har varit på skolpersonal 
och elever.

Hantera en förstahandsinsats vid trafikolycka
Cirka 1 750 personer har fått information och före-
visning om hur man agerar vid en förstahandsinsats 
vid trafikolycka. Informationen har riktats mot unga 
och nya körkortsinnehavare.

Brister i trafikmiljö
21 stycken brister i trafikmiljön har kommunicerats 
med ansvariga väghållare. Kommunikation med
Trafikverket och kommunerna hålls regelbundet i 
olika forum.

Annan tillsyn ”lokal”
54 gånger har vi gett stöd till engångsarrangemang 
som sker i samlingslokaler. Stödet består av att till-
sammans med arrangören gå igenom de risker som 
finns och att säkerställa brandsäkerhet och utrymning. 
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                 randkåren Attunda verkar tillsammans                     
                 med privatpersoner, företag samt medlem
                 skommunerna för att minska skaderisken 
                 till noll.

Strategi, Underlätta för den enskilde 
Brandkåren Attunda ska underlätta för privat-
personer 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.

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.

Huvudprocess 
Förbereda och genomföra 

räddningsinsats

Huvudprocess 
Åtgärder efter

räddningsinsats

Vision

Nationella mål

Huvudprocess 
Förhindra och begränsa

olyckor

Säkerhetsmål

Produktionsmål Mål för stödprocesser

Aktivitets/individnivå

Förbundets vision, verksamhetsidé och strategi

B
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Nationella- och säkerhetsmål

                   andlingsprogrammet är Brandkåren 
                   Attundas övergripande 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. Säkerhets-
målen 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 ett 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 förlängda till årsskiftet 
2011/2012.

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 medel-
värdet 1,42 för Brandkåren Attunda
geografiska område, se röd linje i graf.

Antalet trafikolyckor som Brandkåren Attunda har larmats till har ökat de två senaste åren där 
Brandkåren Attundas medelvärde för år 2010 är 1,71 trafikolyckor per 10 00 invånare, se blå linje i graf.

Trafikolyckor per 1000 inv

H
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För år 2009 var motsvarande värde 1,69. År 2008 
var värdet 1,18 trafikolyckor per 1000 invånare 
vilket var lägre än målet. Totala antalet trafikolyckor 
för år 2010, 2009 och 2008 är 396 st, 365 st 
respektive 249 st. Vid en jämförelse med 
Trafikverkets databas STRADA1 har det skett en 
minskning av trafik-olyckor inom Brandkåren 
Attundas område.  I och med att räddningstjänsten 
inte blir larmad till alla trafikolyckor kan ökning 
antas bero på att fler olyckor har lett till utlarmning 
av räddningstjänsten.

Antal skadade och omkomna per 1000 innevånare i 
trafikolyckor minskar med 10 %.
Startvärdet för antal skadade/omkomna i trafik-
olyckor är 1,29 skadade/omkomna per 1000 invå-
nare. Målet är att minska antalet skadade/omkomna 
till 1,16 skadade/omkomna per 1000 invånare.

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 antal skadade:

• Brister i trafikmiljö rapporteras kontinuerligt till 
  ansvarig väghållare.
• Utbildning av personer att utföra en förstainsats vid 
  trafikolycka.
• Medverkan i lokala trafiksäkerhetsråd.

1STRADA är Transportstyrelsens databas för olyckor och skador.
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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.

Antalet brand i bostad har ökat till 
0,57 bränder i bostad per 1000 
invånare, se blå linje i graf nedan. 
Det är en ökning med 37 insatser 
jämfört med år 2009. Minskning av 
brand i bostad har skett i Knivsta och 
Uppland Väsby. Störst procentuell ökning jämfört 
med 2009 i Järfälla och Sigtuna. Störst  ökning 
beträffande brandorsak har ”Glömd spis”, ”Annan” 
och ”Okänt”. ”Annan” kan t.ex. utgöra slarv med 
öppen låga, eller brand i hushållsmaskin. Vid 
”Okänt” har inte brandorsak kunnat fastställas.

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 2010 är 0,09 personer per 1000 invånare. Vilket är lägre än målvärdet. 
Exempel på aktiviteter som genomförts för att minska antalet bränder i bostad och antal skadade:

• Delta i plan- och byggprocessen för att på ett tidigt stadium försöka förhindra och
   begränsa brand.
• Utbildning av personer att utföra en förstainsats vid brand.
• Skolutbildningar.
• Information om hur man beter sig om det brinner i ett flerbostadshus.
• Julkampanj; informationsinsats angående jul- och nyårsrelaterade brandrisker.

Brand i bostad per 1000 inv
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Undersökningen visar på en ökning med 2 % av trygghet jämfört med tidigare år.

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. Nya metoder för att kvalitetssäkra operativa förmåga kommer att fastställas under 2011.

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 Attunda geografiska områden har samtliga objekt 
en aktuell insatsplan.

Andel tillsynsobjekt med en tillfredsställande mognadsgrad på det systematiska brandskyddsarbetet ökar till 75 %
Av tillsynade objekt 2010 har 71 % av objekten en mognadsgrad 4 eller högre. För samtliga objekt med 
registrerad mognadsgrad är värdet 71 %.

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. 
Resultatet från undersökningen visar att 96 % instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga med 
Brandkåren Attunda som räddningstjänst.

Upplevelse av trygghet

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.
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Inom 10 minuter från inkommet larm till SOS ska 80 
% av kommun-innevånarna inom heltidsstations-
områden nås av räddningstjänst respektive 40 % 
inom deltidsstationsområdena. 
Framkomsttid består av larmbehandlingstid hos 
SOS, anspänningstid och körtid.

På heltidsstationerna var framkomsttiden under 10 
minuter för 61 % av insatserna under 2010. 
Om enbart Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby 
räknas så nås 71 % av kommuninvånarna inom 10 
minuter.

Framkomsttid heltid 2010 Framkomsttid deltid 2010

I Sigtuna och Knivsta samt under nätter och helger i 
Bro var framkörningstiden under 10 minuter för 
29 % av insatserna.

Vid en jämförelse mellan 2009, 2008 och 2007 för 
kommunerna Järfälla, Sollentuna och Upplands 
Väsby så var värdet 64 %, 2009 och likadant 64 % 
för 2008. För år 2007 var värdet 74 %.
 
Skillnaden beror på manuell registrering av ankomst-
tid vilket har förbättrats under 2010. Målsättningen 
är att tidsregistreringen ska ske automatiskt.

Målsättningen är att innan handlingsprogram för 
perioden 2011 – 2014 tas fram, ska relevanta nyckel-
tal och mål finnas för mätning av räddningsinsatsers 
resultat.

Nytt mätvärde är handläggningstiden för larmkedjan 
(från inringt larm till 112 till utlarmning
av räddningsstyrkor). 

SOS AB har inte tidigare redovisat värden per rädd-
ningscentral, men på riksnivå har larmhanterings-
tiden minskat med 30 % det senaste åren. Nu har vi 
tillgång till tider för Räddningscentralen Stockholms 
län (RCSL) och kan därmed kvalitetssäkra handlägg-
ningstiderna bättre. 

Värdet som presenteras i grafen är medianvärdet 
för respektive månad för RCSL.

Handläggningstid huvudlarm (medianvärde)
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunallagens 8 kapitel § 1 säger att ”kommuner 
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet”. 

Av brand i byggnad ska 95 procent av bränderna begränsas till startbrandcellen.

Brandens omfattning vid släckning

Begreppet omfattar, förutom den finansiella ställ-
ningen, även verksamhet, personal, planering och 
miljö. För att sätta mål i verksamhetsperspektivet 
används SIQs modell för uppföljning.

För 2010 begränsades 92 % av bränderna till startbrandcellen. Medelvärdet för åren 2003-2007 var 87 %. 
För år 2008 samt för år 2009 var värdet 90 % respektive 87 %.

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
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Inom huvudprocesserna (underlätta för den enskilde, förhindra och begränsa, förbereda och genomföra samt 
åtgärder efter insats) har processorientering enligt SIQ genomförts för 37 (28 st 2009) delprocesser. 
Medelvärdet för index är 5,2 (4,2 2009). Summan av processindex har stigit från 119 till 190.

Exempel på områden som utvecklats under året:

Tillstånd av explosiv vara
Nytt uppdrag är att ansvara för kommunens 
åtaganden enligt ny lag om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011), LBE. Nytt för 
Brandkåren Attunda är att handlägga tillsyn och 
tillstånd för explosiva varor. Implementering av LBE 
har samordnats i samverkan mellande fyra brand-
försvaren i Stockholms län.

Debiteringsgrad
Debitering av de uppdrag vi utför enligt avtal med 
annan myndighet har förbättrats. Intäkter från 
restvärdesräddning t.ex ökade till 155 tkr 
(30 tkr 2008; 118 tkr 2009).

Rapportframtagning
Ett 30-tal rapporter har skapats under året för att 
effektivt ta ut information från våra databaser. De 
stödjer förbundets verksamheter som administration, 
personalplanering, internutbildning och uppföljning 
av förebyggande handläggning.

Kvalitetsgrupp larm- och ledning
Representanter från respektive brandstation har 
träffats regelbundet för att tillsammans med 
räddningscentralen analysera kvalitetsbrister vid 
utlarmning och ledning av räddningsinsatser. 
Kommunikationsbrister, felaktigheter i 
ledningssystem och förbättringsförslag har hanterats.

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 före
  ligger som orsakar ett underskott.

• Likviditeten får inte understiga 8 000 tkr vid något 
  tillfälle.

Samtliga ekonomiska mål är uppfyllda (se under 
ekonomi).

Personalmål
Brandkåren Attunda har flera policys/strategi-
dokument som behandlar:

•  Jämställdhet, där viktiga mål är att öka mång-
fald beträffande kön och annan etnisk bakgrund än 
svensk. Ur jämställdhetssynpunkt har inga 
förändringar skett under året. Under 2010 genom-
fördes en lönekartläggning enligt Diskriminerings-
lagen och resultatet från denna visade att det inte 
förekom några osakliga löneskillnader.

•  Arbetsmiljö, där viktiga mål är att förebygga 
ohälsa och otrivsel. Uppföljning sker genom den 
psykosociala medarbetarundersökningen. En sådan 
genomfördes i slutet av 2010 och utvärdering och 
arbete med åtgärds-program kommer att pågå under 
hela 2011.

Processindexsumma huvudprocesserna
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Följande fokusområden på miljöområdet har 
identifierats: energianvändning, transporter, avfalls-
hantering och inköp. Inom dessa områden har 
miljömål tagits fram och arbetet fortgår med att ta 
fram handlingsplaner och relevanta nyckeltal. Ett 
femte fokusområde har även identifierats, 
kemikaliehantering, arbetet med detta kommer att 
påbörjas inom kort. Medarbetarna informeras 
kontinuerligt i miljöfrågor via förbundets intranät.

•  Planeringsperspektivet
De utredningar och beslut som fattats under året, 
kommer att utgöra underlag för strategiska beslut i 
framtiden. Fokus riktas mot kommuninnevånarnas 
skydd mot olyckor inom räddningstjänstens område 
och effektivt nyttjande av personella- och ekono-
miska resurser.

• Rehabilitering, där viktiga mål är kunskap om 
åtgärder i syfte att så snabbt som möjligt kunna 
erbjuda lämpliga arbetsuppgifter för att förkorta 
sjukfrånvaron. Rehabiliteringsinsatser har genom 
förts, vilket lett till att berörda personer är tillbaka i 
ordinarie tjänst eller har anpassade arbetsuppgifter.

• Miljöperspektiv
Ett samarbete med Järfälla kommun har påbörjats 
och medverkan i deras miljödiplomeringsprogram 
vilket resulterar i att ett systematiskt miljölednings-
system är under upp byggnad. Även ett inlett 
samarbete med Stockholms Universitet kommer att 
bidra till att utveckla och förbättra miljöarbetet inom 
förbundet. 
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Statistik och nyckeltal för 2010

Utryckningsstatistik fördelade på händelsetyp, 2010 för Brandkåren Attunda (grå staplar visar medelvärdet 
för 2006-2009)

Statistiken visar antal larm per olyckstyp för år 2010 med en jämförelse med medelvärdet för åren 2006 till 
2009. Statistiken visar på en ökad larmfrekvens på flera av de olika räddningsuppdragen för år 2010 jämfört 
med medelvärdet.
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Antal larm fördelade över året 2010 för Brandkåren Attunda.
(grå linje visar medelvärdet för 2006-2009)

Antal larm fördelade över dygnet 2010 för Brandkåren Attunda. 
(gråstreckadlinje visar medelvärdet för 2006-2009)
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Statistiken presenteras för år 2010, 2009 och 2008. D
et totala antalet räddningsuppdrag för B

randkåren A
ttunda år 2010 är 1 461 st. D

et totala
antalet uppdrag är 2 594 st. D

et innebär i snitt 4 räddningsuppdrag per dygn eller totalt 7 olika uppdrag per dygn.

U
tryckningsstatistik fördelade per kom

m
un
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Personal

Vid periodens slut var ca 260 personer tillsvidareanställda på hel- och deltid, varav nio (9) kvinnor. 
Av dessa var fem (5) personer tjänstlediga och merparten föräldralediga.

Rehabiliteringsåtgärder sätts in där så krävs. Under året har några personer varit föremål för åtgärder med 
anpassade arbetsuppgifter.

Enligt statistik från Stockholms prehospitala centrum 
är räddningstjänsten först vid ca 36 % av 
hjärtstoppslarmen och har kunnat assistera 
ambulanspersonalen i 94 % av fallen. Överlevnads-
graden vid hjärtstopp har genom SALSA projektet 
ökat från 3,5 % till 9 %.

SALSA - Hjärtstoppslarm
Brandkåren Attunda avslutade under år 2009 
projektet ”Saving lives in the Stockholm Area”. 
Brandkåren Attunda har fortsatt åka på hjärtstopps- 
larm utan avtal med Landstinget. Antal insatser där 
Brandkåren Attunda har bidragit till sjukvården är 
enligt följande tabell. 

Sjuktal och sjukfrånvaro

• Brandkåren Attundas totala sjukfrånvaro uppgick under 2010 till 18-19 timmar eller 4,38 % av alla 
  anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Detta är en ökning i jämförelse med år 2009.

• Sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, så kallade långtidssjukskrivningar, 
  uppgick till 31,46 % av den totala sjukfrånvaron, vilket dock är en minskning.

• Sammantaget av sjukfrånvaron kan sägas att korttidsfrånvaron har ökat medan långtidsfrånvaron 
  minskat betydligt. 
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Statistik
Den statistik som erhålls från lönesystemet räknar alla anställningar, som någon gång under vald period, 
funnits i urvalet. En person kan ha flera anställningar. Därav differensen mellan det angivna antalet ovan och 
statistiken nedan.

Arbetsskador
Anmälan av arbetsskador är något som styrs av lagen om arbetsskadeförsäkring. Antalet anmälda 
arbetsskador minskade under 2010, vilket är positivt och en förklaring kan vara att samordnarna för den 
fysiska träningen arbetat strukturerat med fysträningen på gruppnivå.

Pensionsavgångar
Antalet pensionsavgångar har varit få de senaste åren 2006-2010. 2010 gick dock sex (6)
medarbetare i pension. Operativ personal har möjlighet att avgå med pension tidigast fr.o.m. den månaden 
efter det att individen fyller 58 år, vilket är mycket förmånligt och tre (3) av de sex (6) som avgick med 
pension utnyttjade denna förmån.
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Ekonomisk analys

Sammanfattning och årets resultat

                   äkenskapsåret uppvisar ett positivt resul- 
                   tat på 4 139 tkr. Resultatet blev betydligt 
                   bättre än budget 2010 men något lägre                     
                   än prognosen per 2010-08-31. Större 
inköp av larmkläder, andningsskydd, slang, vinter-
däck till brandbilarna och IT-utrustning har genom-
förts under hösten vilket reducerat resultatet något. 
Flera samverkande faktorer har bidragit till det 
positiva resultatet, framför allt är det lägre 
personalkostnader avseende KPA pensions-
avsättningar, FORA avgifts-försäkring som även i år 
nollställts. 

Vidare så har Brandkåren Attundas bemanning i RC 
under andra halvåret 2010 resulterat i en minskad 
kostnad för förbundet gällande kostnader för Rädd-
ningscentralen. På intäktssidan har intäkterna ökat
generellt, dock främst automatlarmsintäkter gällande 
onödiga larm och hyresintäkter.

Löneökningarna har uppgått till ca 2 %, i enlighet 
med det tvååriga centrala avtalet. 2010 var det 
centrala avtalets första år och ett nytt centralt avtal 
skall börja förhandlas fram under 2011.

Medlemsbidraget höjdes inte för 2010 utan låg kvar 
på 2009 års nivå vilket innebär att Brandkåren 
Attunda hanterat alla ökade kostnader 2010 inom 
ramen för 2009 års medlemsbidrag. Medlemsbidra-
get som enligt förbundsordningen betalas av 
respektive kommun med en bestämd andel. Bidraget 
täcker 90 % av de totala kostnaderna. Resterande 
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. Kassalikvi-
diteten visar relationen mellan likvida medel och 
kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är mer än 
100 procent klarar företaget/organisationen att täcka 
de kortfristiga skulderna. Balanslikviditeten bör vara 
över 200 % och visar omsättningstillgångar i relation 
till kortfristiga skulder.

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.

R
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Pensionsskulden för de förmånsbaserade 
pensionerna redovisas som en långfristig avsättning i
balansräkningen. Pensionsmedlen återlånas i verk-
samheten. Ansvarsförbindelsen redovisas i not. 12.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas bokförda värde uppgick, 
vid årets slut, till 129 301 tkr (utrangering med 31 
tkr frånräknad) och består av mark, fordon, investe-
ringar i informationsteknik, skydds- och räddnings-
utrustning, byggnation av ny 
brandstation i Järfälla och 
Sigtuna, köp av brandstation 
iUpplands-Bro samt inventarier.

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 5 817 tkr. 
För 2009 var motsvarande summa 5 820 tkr. I budget 
2010 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 – 1 
677 tkr. Den faktiska räntan på likvida medel blev 
251 tkr i nivå med budget. Årets medelränta har varit 
0,55 %. Förra året 2009 var medelräntan 0,67 %.

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 2010.
• 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 %
Hyror för brandstationerna är integrerade i ovan redovisade 
procentsatser.

Bidragen används till löpande drift, pensionsskulds-
avsättning samt avskrivningar. För investeringar i 
anläggningstillgångar tillskjuts inga medel. För-
bundet 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 
via Järfälla kommun för finansiering av del av den 
nya brandstationen i Järfälla.

God ekonomisk hushållning samt balanskravet
Enligt kommunallagen skall kommuner och förbund 
ha en god ekonomisk hushållning både ur ett 
finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

När det gäller det finansiella perspektivet bör mini-
mikravet vara att intäkterna överstiger kostnaderna 
och att förändringen av det egna kapitalet därmed är 
positivt. 

I 2010 års budget finns mål för god ekonomisk 
hushållning (se under målen). Samtliga mål 
finansiella mål är uppfylla.

Vid avstämning mot balanskravet ska realisations-
vinster frånräknas. Förbundet har inte sålt några 
anläggningstillgångar varför balanskravsresultatet är 
lika med det faktiska resultatet.

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

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

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 positivt 
resultat på 5 368 tkr. Den främsta orsaken till 
differensen mellan prognos och utfall per augusti 
berodde främst på lägre pensionsavsättningar och 
därtill hörande löneskatt. 

Resultatet på helår är 1 541 tkr lägre än vad som 
prognostiserades per augusti beroende på att inköp 
av nya larmkläder, andningsskydd, vinterdäck till 
brandbilar, brandslang och IT-utrustning som 
genomförts under hösten.
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Finansiella intäkter och kostnader

Förbundet har god likviditet med likvida medel på bank. 
Årets medelränta har varit 0,55 %.
För året 2009 var medelräntan 0,67 %.

Driftredovisning

Intäkter

                   e budgeterade intäkterna är uppdelade i  
                   medlemsbidrag och övriga intäkter. De 
                   senare utgör förbundets egen finansiering 
                   av verksamhetens kostnader. De totala 
intäkterna uppgår till 178 977 tkr, vilket är 4 632 tkr 
högre än budgeterat och 2 154 tkr högre än 
prognosen per 2010-08-31. I huvudsak beror det 
främst på högre intäkter för automatlarm och 
hyresintäkter. 

Den enda intäktstyp som ligger under budget är 
tillsyner och tillstånd som redovisar ett underskott 
på –170 tkr. Medlemsbidraget 2010 uppgick till 
161 785 tkr, vilket är samma nivå som för 2009. 
Lokalhyror för brandstationerna ingår i medlems-
avgiften 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 mate-
rial/varor, personal, köpta tjänster och avskrivningar. 
Förbundsledningen äger rätt att omprioritera inom 
kostnadsslagen. Kostnader för material och varor 
blev 2 553 tkr högre än budget men till balanseras ut 
av lägre kostnader för räddningscentralen samt högre 
intäkter än budgeterat.

Verksamhetens kostnader uppgår till 173 160 tkr. 
Noteras att den finansiella kostnaden för pensioner 
inkluderas i personalkostnaderna budget 2010 men 
redovisas separat som en finansiell kostnad i bok-
slutet 2010. Löneökningen har uppgått till genom-
snittligt 2 % för samtliga kollektiv Konsument-
prisindex har ökat med 2,3 % (dec 09–dec 10).

D
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Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgår 
till 74 800 tkr. Utrangering har skett med 31 tkr. 
Avskrivningarna uppgår till 47 100 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.

Investeringsredovisning

Ack. anskaffning 176 430 tkr
Ack. avskrivning -47 129 tkr
UB 2011 129 301 tkr

         nvesteringar som genomförts gällande mark  
         och byggnation av ny brandstation i Järfälla 
         och Sigtuna samt köp av Upplands-Bro 
         brandstation, står för merparten av 
investeringskostnaden.
I
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Årets investeringar i anläggningstillgångar
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Översikt
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

Resultaträkning (tkr)   100101- Budget  090101- 080101- 070101-  Not
    101231  100101- 091231 081231 071231
      101231 

Verksamhetens 
intäkter:
Medlemsbidrag   161 785  161 785  161 785  98 090  96 168  1
Övriga intäkter  17 192  12 867  17 654  10520   10 282  2

Verksamhetens  166 188  -164 204  -168 786  -103 566  -99 907  3
kostnader

Avskrivningar
anläggningstillgångar  -6 972   -8 978   -4 834   -4 289   -3 704   4

Verksamhetens
nettokostnader  5 817   1 470   5819   755   2 839

Finansiella intäkter   251   200   426   2 687   2 088   5
Finansiella kostnader   -1 929   -725   -3 587   -2 020   -1 702   5

Resultat före
extraordinära poster  4 139   945   2 657   1 422   3 225
Årets resultat   4 139   945   2 657   1 422   3 225



34

Balansräkning (tkr) 
      101231  091231  081231  071231  Not

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggn. tillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
     1. Mark & byggnader    99 761  23 647
     2. Maskiner & inventarier    29 571  37 905  20 007  19 322

III. Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar   129 332  61 552  20 007  19 322  6

B. Omsättningstillgångar
I. Förråd
II. Fordringar        10 597  11 195   6 425   4 185
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank     32 636  60 355  64 309  58 497
Summa omsättningstillgångar   43 233  71 550  70 734  62 682  7

Summa tillgångar     172 565  133 102  90 741  82 004

Eget kapital, avsättningar och
skulder
A. Eget kapital
I. Eget kapital      21 097  16 958  14 301  12 878
- därav årets resultat     4 139   2 657   1 422   3 224  
Summa eget kapital     21 097  16 958  14 301  12 878  8
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner    78 029  69 210  57 680  51 375
II. Andra avsättningar
Summa avsättningar     78 029  69 210  57 680  51 375  9
C. Skulder
I. Långfristiga skulder    40 000  20 000      10
II. Kortfristiga skulder    33 439  26 934  18 760  17 751  11
Summa skulder     73 439  46 934  18 760  17 751
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder                172 565          133 102  90 741  82 004

Panter och ansvarsförbindelser
1 Panter och därmed jämförliga
säkerheter
2 Ansvarsförbindelser    10 427  7 559  6 357  5 945  12
a) Pensionsförpliktelser 
b) Övriga ansvarsförbindelser        219       69     193  1 284  13
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Kassaflödesanalys (tkr)
          2010     2009     2008                 2007

Den löpande verksamheten

Årets resultat          4 139     2 657    1 422    3 224
Justering för av- och nedskrivningar       6 972     4 834    4 289    3 704
Justering för gjorda avsättningar       8 819   11 530    6 305    6 617
Utrangeringar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital       19 930    19 021  12 016  13 545
Ökning/minskning kortfristiga fordringar         597    -4 770   -2 240      -201
Öknings/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning långfristiga skulder
Ökning/minskning kortfristiga skulder      6 504     8 174    1 010    1 761

Kassaflöde från den löpande verksamheten   27 031   42 425  10 786  15 105

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar  -74 750  -46 379  -4 974    -5 392
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -74 750  -46 379  -4 974    -5 392

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån      20 000   20 000
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar

Årets kassaflöde      -27 719    -3 954    5 812    9 713
Likvida medel vid årets början     60 355   64 309  58 497  48 784
Likvida medel vid årets slut     32 636   60 355  64 309  58 497
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Noter

         2010       2009    2008       2007
Not 1, tkr
Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag från:
- Järfälla kommun        36 848    36 848  31 380  30 899
- Knivsta kommun        12 255    12 255
- Sigtuna kommun        33 773    33 773
- Sollentuna kommun        34 838    34 838  30 440  29 960
- Upplands-Bro kommun       16 840    16 840  13 438  12 958
- Upplands Väsby kommun       27 231    27 231  22 832  22 350
Summa       161 785  161 785  98 090  96 167

Not 2 Övriga intäkter
- Kurser (extern utbildning)           817        725      957   1 220
- Tillsyner/brandsyner         1 589     1 815      848      873
- Onödiga larm o årsavgift larm SOS       7 470     7 142   3 403   3 342
- Uthyrning lokaler och Civilförsvar       2 489     2 288   1 853   1 819
- Reavinst                325
- Omställningskostnader             856   1 104
- Övrigt          4 827     4 828   2 355    2 703
Summa        17 192   17 654 10 520  10 282

Not 3 Verksamhetens kostnader
Material och varor          8 277      6 616    4 738    4 838

Arbetskraft:
- Bruttolöner         74 852    75 173  51 906  49 260
- Arbetsgivaravgift        23 209    23 049  16 620  15 956
- Förändring pensionslöneskuld, exkl.
finansiell kostnad          5 936   5 571 3       796    4 916
- Avgiftsbestämd pension, exkl. skatt       3 482      3 477    3 109    2 924
- Pensionsutbetalningar, exkl. skatt        1 954      1 393    1 437    1 300
- Särskild löneskatt         3 280      3 782       297       105
- Förtroendevaldas arvoden            363              356        263       230
- Försäkringar för anställda            411         483    1 366    1 441
- Företagshälsovård             974      1 057       494       458
- Sjukförsäkringsavgift                    1
- Kompetensutveckling         1 356         343    1 039    1 175
- Förändring sem.- o övertidsskuld          -147      1 559     -146            340
- Övrigt           1 114         823       465       820
Summa       116 784  117 066  80 646  78 926

Köpta tjänster:       41 127   45 104     18 182 16 143
- varav Räddningscentral        4 360     4 930     5 633   4 548
- varav hyror         21 460    24 712                  646      637
Summa       166 188  168 786  103 566  99 907
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            2010       2009      2008      2007
Not 4 Avskrivningar
Anläggningstillgångar         6 972      4 834     4 289     3 704

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader.
Finansiella intäkter
Ränta på bankmedel o skattekonto           251         426     2 687     2 088
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld.       -1 586    -3 574    -2 020    -1 702
Finansiell kostnad ränta           -342         -13
Finansnetto          -1 677    -3 161        667        386

Not 6 Anläggningstillgångar
Byggnader
IB anskaffningsvärde        23 638
- Periodens nyanskaffning       20 696
- Periodens försäljning/utrangering
UB anskaffningsvärde       44 334
IB ackumulerade avskrivningar
- Periodens avskrivningar           -564
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde        43 770

Mark
IB anskaffningsvärde          8 320
- Periodens nyanskaffning         4 500
- Periodens försäljning/utrangering
UB anskaffningsvärde       12 820
IB ackumulerade avskrivningar
- Periodens avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde        12 820

Övriga anläggningstillgångar
IB anskaffningsvärde        69 720    55 299   50 325   44 933
- Periodens nyanskaffningar       49 556    46 379     4 974     5 392
- Periodens försäljning/utrangering
UB anskaffningsvärde     119 276  101 678   55 299   50 325
IB ack. avskrivningar       -40 126   -35 292  -31 003  -27 299
- Periodens avskrivningar        -6 439    -4 834    -4 289    -3 704
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          2010     2009     2008     2007
Not 7 Omsättningstillgångar
Kundfordringar        3 222    3 374    2 587    2 558
varav osäkra
Skattekonto            139       101         75         94
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter            370       378    2 556       552
Mervärdesskatt        2 857    3 339    1 207       824
Övriga kortfr. fordringar       4 010    4 003           0       157
Bank        32 635  60 355  64 309  58 497
Summa       43 233  71 550  70 734  62 682

Not 8 Eget kapital och avsättningar
Eget kapital       16 958  14 301  12 879    9 654
Årets resultat         4 139    2 657    1 422    3 224
Summa       21 097  16 958  14 301  12 878

Not 9 Avsättningar
IB exkl. ÖK-SAP      68 098
- Förändring         8 534
UB exkl. ÖK-SAP      76 631
IB ÖK-SAP         1 113
- Förändring            285
UB ÖK SAP         1 398
För pensioner och liknande förpliktelser
inkl. löneskatt       78 029  69 210  57 680  51 375

Not 10 Långfristiga skulder
Lån Järfälla kommun      40 000  20 000

Not 11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder      13 495    6 248    4 663    3 860
Semester- och övertidsskuld       9 345    9 492    6 761    6 908
Arbetsgivaravgift        2 009    1 878    1 389    1 432
Personalens källskatt        1 785    1 633    1 226    1 340
Upplupna löner           171       172       444       373
Mervärdeskatt           800    1 339       647       692
Övriga interimsskulder       5 833    6 172    3 630    3 146
Summa       33 438  26 934  18 760  17 751
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          2010    2009    2008    2007
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.      10 427  7 559   6 357   5 945

Not 13 Övriga ansvarsförbindelser
Vid årets utgång har förbundet framtida
förpliktelser för leasingavtal:
Mindre ett år:
Canon; skrivare/kopiatorer           69
Nordea, Hem-PC              179
Volvo Finans personbil             15
Mer än ett år men mindre än fem:       
Canon; skrivare/kopiatorer           179     271
Volvo Finans; personbil               93
Mer än fem år:
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund,
ledningsfordon Rädd-Sam-Norr.            741
Skrivare/kopiatorer          219
Summa ansvarsförbindelse         219       69     193  1 284

Respektive ägarkommun svarar för stationshyror 
enligt den förbundsordning som gäller från 2007-01-01.

38



40

Redovisningsprinciper

                   edovisningen följer lagen om kommunal 
                   redovisning (1997:614). Kända intäkter 
                   och kostnader har periodiserats. 
                   Ackumulerade kostnader för okompense-
rad övertid och outtagna semesterdagar har skuldförts 
liksom periodens pensionsskuld. Utgifter kopplade till 
pensionsåtaganden (särskild löneskatt) har periodise-
rats i enlighet med rekommendationer och ställnings-
taganden från Rådet för kommunal redovisning.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskriv-
ningar. Avskrivningstiden har valts med hänsyn till 
bedömd livslängd. Avskrivningarna beräknas på till-
gångarnas anskaffningsvärden och sker linjärt.

Principer för avskrivningstider på anläggnings-
tillgångar 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 minimi-
belopp för vad som skall betraktas som en anlägg-
ningstillgång 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 till1 prisbasbelopp, för 
2011 är 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 direkt-
kostnad i resultaträkningen med undantag där licen-
ser 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 avgifts-
baserade pensionerna redovisas som en kortfristig 
skuld i balansräkningen. Periodens pensions-
utbetalningar inkl. den särskilda löneskatten ingår i 
verksamhetens kostnader.

R
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Brandkåren Attunda
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Organisationskarta
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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

Tel: 08-594 696 00
Fax: 08-96 39 48

E-post: mail@brandkaren-attunda.se
webbplats: www.brandkaren-attunda.se


