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1. Inledning   

En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. När gränsöverskridande 

åtgärdsproduktion mellan sektorer ökar och då stordriftsfördelar generar socialt entreprenörskap 

krävs ledarskap och styrning som tillvaratar individens kraft och förmåga. Visionen om att ”Brandkåren 

Attunda gör den skadefria kommunen möjlig” anger därmed fortsatt fokus på hela uppdraget och att 

på olika sätt stödja den enskilde och genomföra insatser. Men visionen stimulerar även utveckling av 

vår roll i samhället och att vi omprövar våra organisatoriska gränser för att kunna möta framtidens krav 

och förväntningar. Att samproducera trygghet och säkerhet med en kommun kräver nyfikenhet, 

öppenhet och handlingskraft. 

Under 2015 ska förbundet fortsatt åstadkomma de resultat som handlingsprogram, målbeskrivningar 

och andra styrdokument anger.  Några förändringar inom verksamheten ska realiseras under 2015. 

Sammantaget innebär förslaget för rambudget 2015, med hänsyn till den uppräkning av 

medlemsavgiften på 1,5 % som anvisas av förbundsdirektionen samt ökade kostnader, minskade 

intäkter och behov av både besparingar i nuvarande verksamhet. Sammanlagt kommer 2,3 mnkr 

arbetas in/effektiviseras i kommande verksamhetsplan med internbudget för 2015. 

Under 2014 har en omfattande organisationsförändring genomförts, där förändringen leder till bättre 

resultat och minskade kostnader på sikt. Omställningen pågår även under 2015 där fokus är på att öka 

förtroende och tillit inom verksamheten, att utveckla arbetsmiljön, att höja effektiveten och öka den 

ekonomiska medvetenheten inom organisationen.

Under 2015 genomförs arbetet med nytt handlingsprogram för perioden 2016-2019.

Efter en genomförd analys av Brandkåren Attundas fastigheter och geografisk placering av 

brandstationer kommer under 2015 arbetet med projektering av nya brandstationer i Upplands-Väsby 

respektive Sollentuna påbörjas. Under 2015 renoveras även brandstationen i Upplands-Bro. 

Föreliggande rambudget med inriktning utgör den politiska styrningen av förbundet vad avser tolkning 

av handlingsprogrammet, inklusive utveckling av uppdrag och förmåga.  

Rambudgeten innebär också fastställande av medlemsavgifter, övriga intäkter och fördelning av 

kostnader. Dokumentet omsätts i en verksamhetsplan som mer i detalj beskriver produktionsmål, 

uppdrag och detaljbudget.   

    

   

Ida Texell 

Förbundsdirektör   
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2. Långsiktig verksamhetsmässig inriktning 

I det beslutade handlingsprogrammet beskrivs förbundets uppdrag, vision, verksamhetsidé, effektmål 

och stödjande mål. Med utgångspunkt i ”Ett olycksfritt samhälle” ska förbundet skapa goda och 

effektiva möten med män och kvinnor, flickor och pojkar. I det förebyggande arbetet och före, under 

och efter insatser. Dessa möten är av största vikt för att åstadkomma en upplevelse av ökad säkerhet 

och trygghet.      

För att åstadkomma ett olycksfritt samhälle, en ökad förmåga hos den enskilde att förebygga och 

hantera olyckor samt förbättrad skadeavhjälpande verksamhet behöver både vårt uppdrag och 

medarbetarnas uppgifter utvecklas och förtydligas. Inför framtiden kommer följande inriktningar att 

vara prioriterade för Brandkåren Attunda. Det breddade uppdraget med fokus på nytta och resultat för 

både organisationen och den enskilde medarbetaren, arbetsformer och organisationens formering och 

utveckling inom regionen för ökade effektiviseringar.       

Dessa områden ska fortsätta utvecklas de kommande åren och vid 2020 ska Brandkåren Attunda bland 

annat ha      

 Uppnått ett bättre resultat än för den avslutade handlingsprogramperioden.  
 Ett tydligt organiserat arbete inom området trygghet och säkerhet.
 En tydligt beskriven social dimension i verksamheten.
 Utvecklats för att bli en attraktiv och jämställd organisation som speglar samhället.
 En väl beskriven och kvalitetssäkrad skadeavhjälpande och förebyggande verksamhet.
 Ett starkt och väletablerat varumärke.
 Ökat samarbetet med olika partners inom regionen för en starkare region.

Förutsättningar för att skapa balans mellan medlemsavgifter, handlingsprogrammets intentioner och 

behov av utveckling av driftmässiga förutsättningar (fordon, fastigheter, materiel, IT mm), 

stödjande/förebyggande verksamheter (information, utbildning, brand- och säkerhetsarbete, 

deltagande i fysisk planering, tillsyn, remisshantering, tillståndshantering mm) och skadeavhjälpande 

förmåga (beredskapsnivåer, insatsförmåga, ledningsförmåga, samverkan med andra mm) ska 

åstadkommas under 2015 och 2016. Under 2017 och 2018 kommer avskrivningar att öka till följd av 

nybyggnationen av brandstationer i Sollentuna och Upplands-Väsby men även planerade 

nyinvesteringar i fordon. Under 2018 ökar vårt pensionsåtagande avsevärt enligt KPAs beräkningar. 

Övriga intäkter måste därför öka för att dels möjliggöra en förstärkning av den stödjande förmågan och 

förbättring av den skadeavhjälpande förmågan men även för att hantera ökade kostnader på kort sikt. 

Även personalkostnaderna kommer att behöva minskas löpande under perioden 2015-2018 för att 

möjliggöra ovanstående.
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Inriktningar för 2015   

 Under 2015 ska medlemskommunerna se en förbättring vad gäller minskning av antalet 
omkomna och skadade vid olyckor, färre bränder i bostäder, skolor och andra byggnader 
samt färre ”brand ej i byggnad”. Vattensäkerhet kommer att prioriteras under 
sommarmånaderna och en minskning i antalet skadade eller omkomna till följd av drunkning 
ska påvisas. Samverkan med medlemskommunerna vad avser förebyggandet av bränder i 
skolor, andra anlagda bränder och social oro ska fortsätta och utvecklas.  

 Under 2015 kommer direktionen att inleda sitt strategiska arbete med en revidering av 
förbundets vision och långsiktiga mål för den kommande mandatperioden 2016-2019. I 
samband med detta arbete kommer eventuellt medlemsavgiften för förbundet att ses över 
och revideras. Under slutet av 2014 påbörjas arbetet med att utveckla ett nytt 
handlingsprogram som ska fastställas under 2015.  

 Under 2015 fortsätter omställningsprocessen för den nya organisationen. Chefer och ledare 
fortsätter utbildas i strategi- och styrsystemen och den ekonomiska medvetenheten höjs 
successivt. Under 2015 kommer särskilt fokus att vara hur kvalitet och utveckling ska tillses och 
omsättas i vår nya organisation. 

 Förbundet ska fortsätta att utveckla en solid och uthållig ekonomisk verksamhet utifrån de 
finansiella målen. Former för dialog mellan förbund och medlemskommunerna behöver 
utvecklas för att skapa en långsiktighet i såväl verksamhetsfrågor som i den 
förbundsövergripande budgetprocessen.   

 Renoveringen av Brandstationen i Upplands-Bro kommer att vara färdigställd under året. 
Projekteringsarbetet för uppförande av nya brandstationer i Sollentuna och Upplands-Väsby 
inleds.    

 Under 2015 kommer ett par stationer inom Brandkåren Attunda och omsätta och testa 
konceptet för hembesök i syfte att minska antalet bostadsbränder och konsekvenserna av 
dessa. Även ett särskilt kommunikativt koncept för att möta riskutsatta grupper kommer att 
tas fram.

 Avtalet med nuvarande räddningscentral löper fram till 2015-12-31 vilket innebär att under 
2015 kommer en upphandling för alarmeringsfunktion och systemledning att genomföras. I 
denna ska systemledning och regionens förmåga att fördela resurser särskilt värderas. Vidare 
ska kopplingen till kommunala säkerhetstjänster beaktas och med detta avses att det är 
Brandkåren Attunda som står som avsändare till respektive medlemskommun. 

Inriktningar för 2016-2018   

 2016 inleds med att det nya handlingsprogrammet börjar gälla efter att ha beslutats av 
direktionen i november 2015. Handlingsprogrammet beskriver skydd och förmåga och klargör 
förbundets ambitionsnivå. En gemensam vision för Stockholms län finns beslutad och det finns 
en regional strategi för bland annat stärkt brandskydd. 

 Projekteringsarbetet för att uppföra nya brandstationer i Sollentuna och Upplands-Väsby är 
genomförd och underlaget går ut för upphandling. Byggstart för brandstationerna beräknas 
under senare delen av 2016. Under 2016 ses stationsplaceringarna för Märsta/Sigtuna över 
och inriktningen för detta arbete är att bereda nya kostnadseffektiva lösningar med 
handlingsprogrammet som grund.

 Det kommunala samarbetet har stärkts och samarbetet syns genom ett brett socialt 
förebyggande arbete som sker gemensamt med medlemskommunerna. Den nya 
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organisationen med tillgängliga chefer och medarbetar underlättar dialogen efter varje 
medlemskommuns unika behov.

 Hembesök genomförs inom samtliga kommuner inom Brandkåren Attunda och besöken är 
fokuserade på att stödja medborgarna och förhindra olyckor i hemmet. Under åren har en 
särskild modell för att identifiera riskutsatta grupper tagits fram. 

 Antalet bränder i bostäder har landat på en nivå som är betydligt lägre än 2010 och 
olycksinformationen är en central del i verksamheten. Samverkan med övriga 
räddningstjänster i området är avtalsreglerad och ökar.   

 Förbundet har gjort en framtidsanalys och utökat samarbetet med olika samarbetspartners.    

  

3. Övergripande strategier    

Strategierna anger förbundets förutsättningar och övergripande vägval för att uppnå balans mellan 

ekonomiska resurser, grundläggande verksamhetsbehov samt utvecklingsbehov inför perioden 2015 -

2017.      

• Förbundets attraktionskraft ska säkerställas genom de sätt organisationen möter 

medborgarnas och de nödställdas behov av tjänster inom området skydd mot olyckor. 

Förmågan och varumärket ska därför stärkas. Verksamhetsområden och aktiviteter som inte 

skapar värde eller nytta för den enskilde ska identifieras, värderas och avvecklas. 

Verksamhetsområden och tjänster som skapar värde ska förstärkas och utvecklas (yttre 

effektivitet - att göra rätt saker).   

• Förbundets kvalitet ska säkerställas genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av arbetstid, 

lokaler och fordon. Processerna ska vara fungerande och integrerade i produktion. Åtgärder 

för att öka inre effektivitet ska genomföras, bland annat genom att öka intäkter och minska 

kostnader. (inre effektivitet - att göra saker rätt).   
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4. Omvärldsanalys   

Nedan följer ett antal områden som har identifierats och förutspås påverka förbundets utveckling och 

handlingsmönster för perioden 2015-2018. Se även avsnittet ekonomiska risker på sidan 10 och 

ekonomiska utmaningar, sidan 11.      

Kommunernas ekonomiska läge är fortsatt ansträngd då återhämtningen från lågkonjunkturen drar ut 

på tiden och satsningar inom kommunal omsorg och skola står fortfarande högt på agendan för de 

närmsta kommande åren. Fortsatt bevakning och aktivt arbete med omställning och prioritering av 

förbundets verksamhet till rådande ekonomisk verklighet.       

Regeringen har genom en särskild utredning, en myndighet för alarmering (SOU2013:33) sett över 

samhällets alarmeringstjänst. Utredningen föreslår att dagens alarmeringstjänst (SOS AB) ersätts med 

en myndighet för att bättre samordna samhällets alarmeringsbehov via numret 112.  Förslaget med 

en ny myndighet bedöms träda i kraft från den 1 januari 2015. Konsekvenser och eventuella 

förändringar för förbundets verksamhet och kostnadsbild behöver studeras och analyseras. Avtalet 

med nuvarande räddningscentral löper ut per den 31/12 2015 och då upphandlingen är inom ramen 

för LOU behöver en ny upphandling genomföras. Kostnadsbilden för larm- och ledningscentralen är 

därmed efter 1/1 2016 oklar.

Förbundets medlemskommuner utgör en central del i Mälardalsregionen som är en mycket expansiv 

region beträffande boende- och arbetsmarknadsutveckling. Det totala invånarantalet i Attundaland 

uppgick vid ingången av 2012 till ca 257 000 invånare. Den årliga tillväxten är på knappt 2 %. Samtliga 

medlemskommuner har haft en positiv befolkningsökning. Befolkningsutvecklingen prognostiseras 

vara fortsatt expansiv i samtliga medlemskommuner under överskådlig (2013-2021) tid. Vid årsskiftet 

2015/16 beräknas invånarantalet, utifrån respektive medlemskommuns egna beräkningar och 

prognoser, totalt uppgå till drygt 270 000 invånare. Inriktningen för förbundet är den ökade 

befolkningen till trots att minska antalet olyckor per 1000 invånare.

Förbundsområdet med angränsande kringkommuner utgör ett attraktivt och expansivt område i 

Mälardalsregionen. Stora företags- och forskningsetableringar kombinerat med en utbyggd 

kollektivtrafik gör området intressant att bo och verka i. Arbetet med förbifart Stockholm beräknas 

pågå och beräknas vara klart 2025. Områdets geografiska skiftande karaktär med allt från 

sammanhängande storstadsbebyggelse till mindre samhällen och landsort erbjuder varierade 

attraktiva boendemiljöer.      

Kommunernas geografiska ytstorlek är också mycket varierad. I kombination med 

befolkningsstorleken ger detta en skiftande befolkningstäthet vilket påverkar nuvarande, och 

framtida utformning och dimensionering av förbundets skadeavhjälpande såväl som förebyggande 

verksamhet då behoven av stöd och hjälp varierar i hög grad mellan och i medlemskommunerna.    
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5. Rambudget 2015 med planering 2016-2017   

5.1 Medlemsavgift och dess fördelning   

Förbundets intäkter består till en dominerande del av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer intäkter 

från olika bas- och särskilda uppgifter, för närvarande i huvudsak från tillsyn- och tillståndshantering, 

automatlarmshantering, utbildningstjänster.

I förbundsordningen § 16 beskrivs medlemskommunernas kostnadsfördelning, vilket även är 

medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder i förbundet, enligt § 20. Kostnadsfördelning i § 16 

beskrivs enligt följande: 

A = 0,8 * P% + H 

A         medlemskommunens andel 

P%     medlemskommunens population i förhållande till förbundets population 

H historisk kostnadsbas 

Populationsdata den 31/12 två år innan aktuell budget används i andelsberäkningen. Det vill säga för 

budget gällande år 2015 används populationsdata från 31/12 2012. På sikt kan ovanstående 

fördelningsmodell behöva kompletteras med befolkningsökning som komplement till ramuppräkning.  

Den historiska kostnadsbasen H är för 

- Järfälla kommun  0,01351 
- Knivsta kommun  0,02861 

- Sigtuna kommun  0,08110 

- Sollentuna kommun  0,00798 

- Upplands Väsby kommun  0,03977 

- Upplands-Bro kommun  0,02903 
 

Den beslutade historiska kostnadsbasen, gäller sedan 1 oktober 2010. 

Kommun Andel 2011 Andel 2012 Andel 2013 Andel 2014 Andel 2015
Järfälla 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5
Knivsta 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Sigtuna 21,0 21,0 21,1 21,2 21,3
Sollentuna 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
U-Bro 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4
U-Väsby 16,6 16,6 16,7 16,6 16,6
Summa 100 100 100 100 100

Figur 2: Andelstal (medlemskommun i förhållande till Brandkåren Attunda) 
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Den totala medlemsavgiften på 177 032 tkr kommer år 2015 att ha följande fördelning mellan 

medlemskommunerna enligt nuvarande fördelningsmodell: 

Population Medlemsavgift 

Kommun 2013-12-31 Andel 2015 2015
Järfälla 69 167 0,2244 39 721
Knivsta 15 580 0,0761 13 473
Sigtuna 43 372 0,2133 37 765
Sollentuna 68 145 0,2157 38 191
Upplands-Bro 24 703 0,1043 18 471
Upplands Väsby 41 449 0,1661 29 411
Summa 262 416 1 177 032

I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska 

ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för det nästkommande året 

ska fastställas av direktionen i form av en rambudget senast i juni. I rambudgetbeslutet ingår också 

fastställande av medlemsavgift. Rambudgeten utgör sedan ett underlag för den verksamhetsplan med 

internbudget för nästkommande år som godkänns av direktionen i december månad.      

Förbundets budgetarbete ska samordnas med medlemskommunernas och samråd ska ske med 

samtliga medlemskommuner genom bland annat medlemsforum.     

Alla medlemskommuner har en befolkningsökning. Skillnaden i relativa tal är marginell vilket medför 

att respektive medlemskommuns andel i förbundet har förändrats med 0,2 % eller mindre under åren 

2009 – 2013.

6. Organisation och personal inom Brandkåren Attunda 

Totalt är 260 personer anställda inom Brandkåren Attunda. Bemanningsplan för Brandkåren Attunda 

redovisar totalt 197,75 heltidstjänster per den 2014-01-01. Under 2014 har en omfattande 

organisationsförändring genomförts. Organisationsförändringens syftar till att skapa förutsättningar 

för att leverera bättre resultat och minska kostnaderna samt att bidra till ett mer kommunikativt och 

utvecklande ledarskap. Inriktningen är även att skapa förutsättningar där fokus är på resultat och 

produktion. Inom ramen för de förändrade organisationen skapas även förutsättningar för att stärka 

och utveckla strategi- och styrsystemet. Att analysera såväl effektivitet, resultat och nytta är viktiga 

förutsättningar för framtiden.
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Organisationsmodell

Nedan redovisas den beslutade organisationen vilken etablerats under 2014.

Under 2014 har Brandkåren Attunda genomfört ett omfattande arbete med att utveckla och stärka 

ekonomifunktionen, ekonomiska prognoser och analyser samt den ekonomiska medvetenheten inom 

organisationen. Brandkåren Attunda har därmed förutsättningar för en ekonomifunktion med 

integritet, uppföljning, resultatdialoger och noggranna prognoser och analyser. Omställningen under 

2014 medförde att Brandkåren Attunda inte längre köper tjänster av Södertörns brandförsvar utan i 

stället i egen regi säkerställt ekonomifunktionen. Detta har under året 2014 medfört vissa kostnader 

för Brandkåren Attunda men bedöms utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till större lönsamhet och 

ökad effektiviseringar genom snabbare och mer verksamhetsnära ekonomihantering. 

Under 2014 har styrningen av det tekniska kontoret förändrats. Tekniska kontorets utmaningar de 

närmaste åren ligger i att ta fram strategier och långsiktiga underhållsplaner för att få ett planerat 

periodiskt underhåll vilket ger en god ekonomisk hushållning inom hela det tekniska området.



 10 (14) 

7. Brandkåren Attundas ekonomiska system

Det egna kapitalets storlek är per augusti totalt 20 751 mnkr fördelat på eget kapital 13 849 mnkr och 

eget kapital RUR 6 902 mnkr. En eventuell återbetalning av kapital från FORA gällande sjukförsäkringar 

för åren 2005-2006 kan ske under 2015 som påverkar resultatet och förmodligen en positiv effekt på 

det egna kapitalet. Det är dock oklart om utbetalning sker under 2015 och till vilken nivå.

Ökat teknikberoende 
Förbundet har en stor fordonsflotta på ca 110 fordon inklusive släp där ett antal av dessa i hög grad 

bygger på avancerad teknologi. Till detta kommer ett allt mer beroende av ny informationsteknik för 

styrning, drift, support av såväl operativ som förbundets dagliga verksamhet. Detta ställer ökade krav 

på ekonomiska insatser för drift, underhåll och reparationer då många av dessa tjänster måste köpas 

externt. På sikt behöver även Brandkåren Attunda byta ut kommunikationssystemet vid 

skadeplatsarbete i samband med insatser. 

Ekonomiska risker

Förbundets verksamhet och dess finansiering är förknippad med olika ekonomiska risker och 

utmaningar och bland dem kan särskilt nämnas:    

 Hyresintäkter från ambulansentreprenörer. På ett par av förbundets stationer hyr 
ambulansentreprenören in sin verksamhet. På sikt kan entreprenören överväga att inte längre 
ha överliggningsrum eller välja andra lokaler. Detta kan innebära betydande intäktsbortfall och 
svårigheter att hitta nya hyresgäster.    

 Avtalet med nuvarande räddningscentral löper ut per den 31/12 2015 och en upphandling 
behöver genomföras. Kostnadsbilden för larm- och ledningscentralen är därmed efter 1/1 
2016 oklar.

 Förbundets pensionsskuld består främst av särskild avtalspension till utryckande personal, 
SAP-R och R-SAP. Övriga tjänstepensionsåtaganden är till viss del försäkrade. En eventuell 
sänkning av diskonteringsränta får direkt effekt på pensionskostnaderna och en negativ 
effekt på resultatet. Under 2014 förhandlades R-SAP om i och med omorganisationen för en 
större personalgrupp, detta medför en minskning av pensionsskulden under 2014 men 
sannolikt med begränsad effekt på 2015.

 Inriktningen för Brandkåren Attunda när det gäller automatiska brandlarm är att minska 
antalet felaktiga/falska automatlarm. Då dessa är förenat med en intäkt kommer det 
förebyggande arbetet med att aktivt minska antalet falsklarm att medföra att våra intäkter 
minskar.

Ekonomiska utmaningar 2015 och 2016   

Inför 2014 står förbundet inför ett antal förändringar och/eller realiseringar i verksamheten som 

innebär att ekonomiska resurser behöver omfördelas. Till detta kommer sedvanlig pris- och 

löneuppräkning. I huvudsak är det nedanstående komponenter/ områden som idag kan identifieras: 

 Under 2015 kommer förbundet att minska sina intäkter då man tappar en stor intäktspost i 
form av den särskilda avtal mellan förbundet och Swedavia. Avtalet har löpt i ca 15 år har på 
begäran av Swedavia sagts upp per den 1/1 2015. De ekonomiska konsekvenserna kommer 
förbundet att försöka minimera i största möjliga mån i form av en förflyttning av personal 
internt inom förbundet. I och med att personal (som tidigare finansierats genom avtalet) 
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förflyttas in i Brandkåren Attundas ordinarie verksamhet medför det att utrymmet att 
ompröva återbesättning tjänster av minskar då dessa tjänster tar eventuella 
effektiviseringsmöjligheter i anspråk. 

 Från 1/10 2014 räknas ersättning för obekväm arbetstid upp i enlighet med beslut av 
centrala parter. Detta medför ökade kostnader för ersättning för insatspersonal om cirka 1,5 
mkr per år.

 Under 2015 kommer hemsida och intranät att förändras i syfte att utveckla såväl intern 
kommunikation som extern kommunikation. Även den grafiska profilen kommer att ses över 
och förändras. 

 Brandkåren Attunda äger flera av brandstationerna. Om några år kommer kostnader till följd 
av reparation och underhåll inom fastighetssystemet att öka.

Nedan återges en uppskattning av de ekonomiska utmaningarna för 2015 Brandkåren Attunda 

Komponent/område    Belopp tkr 

Lönerörelse 2015 genererar ökade kostnader om cirka 2800 tkr, en 1,5% 
uppräkning täcker cirka 2000 tkr varvid cirka 800 tkr återstår att hantera  
inom befintlig ram 

800 

Förändring av OB/AB i enlighet med centrala avtal (ökning av OB-schablon 
från 3074 till 3301 från och med 1/10 2014) 1 500 

Summa   2300

  Tabell 3. Ekonomiska utmaningar avseende driftskostnader för 2015.    

En 1,5 % uppräkning av medlemsavgiften genererar behov av prioriteringar avseende såväl 

verksamhetsinriktningar, driftskostnader och investeringar.    

För åren 2015-2016 kvarstår i stort ovanstående förutsättningar om än med viss omfördelning mellan 

dess olika poster. Till detta kommer också ökade pensionskostnader allt eftersom förbundets 

pensionsåtagande ökar i enlighet med finansieringsöverenskommelsen med medlemskommunerna i 

samband med förbundsbildningen. Detta innebär sammantaget fortsatta krav på rationaliseringar och 

prioriteringar samt sökande efter nya varaktiga finansieringskällor.   

8. Driftsbudget   

Mot bakgrund av ovanstående har en övergripande driftsbudget tagits fram vilken presenteras i 

tabellen nedan. Resultatet för hela verksamheten är ett överskott om 441 tkr för år 2015.    

För åren 2016-2018  har i planeringen en uppräknad medlemsavgift där kompensation för pris- och 

löneuppräkning samt befolkningsutveckling i enlighet med beslutad modell ges, för år 2018 ökar 

förbundets avskrivningar i samband med byggandet av nya stationer i Sollentuna och Väsby, i och med 

detta så sjunker hyreskostnaderna för samma period. 
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Budget 2013 Utfa l l  2013 Budget 2014 Utfa l l  2014 Budget 2015 Utfa l l  2015 Budget 2016 utfa l l  2016 Budget 2017 utfa l l  2017 Budget 2018 utfa l l  2018

Löner ink soc. Kostn 112 121 113 056 114 128 116 524 2,1% 118 854 2% 120 994 1,8% 122 809 1,5%
Pensioner ink Löneskatt 17 499 13 081 18 433 17 505 17 941 18 781 20 823
Summa Personalkostnader 129 620 126 137 132 561 134 029 136 795 139 775 143 632

Ränta pensionsskuld 3 697 3 041 2 581 1 563 2 539 3 646 5 589
Avskrivningar 14 669 13 242 14 809 15 514 16 498 17 336 19 980
Övriga Kostnader 44 286 42 751 44 256 46 036 45 818 45 278 42 869
Summa övriga kostnader 62 652 59 034 61 646 63 113 64 855 66 260 68 438
Summa totala kostnader 192 272 185 171 194 207 197 142 201 650 206 035 212 070

Övriga Intäkter 19 983 18 821 20 191 20 510 21 478 22 612 23 500
Kommunalbidrag 172 689 172 689 174 416 177 032 1,5% 180 573 2% 183 823 1,8% 188 970 2,8%
Summa totala intäkter 192 672 191 510 194 607 197 542 202 051 206 435 212 470

Budgeterat resultat 400 6 339 400 400 400 400 400

Tabell 4. Rambudget drift 2014 med planering 2015-2018.. För 2015 anges tilldelade ramen om 1,5 % i 
den grönmarkerade kolumnen.    

Under åren 2017-2018 kommer beräknas ökningen av personalkostnaden vara lägre än 2 % då vi 

förväntar oss att resultatet av de effektiviseringar och omorganisation som har gjorts på personalsidan 

börjar synas. Under 2018 ökar vårt pensionsåtagande avsevärt enligt KPAs beräkningar. 

Avskrivningarna kommer också att öka under 2018 jämfört med tidigare då nya stationer kommer att 

sättas i drift, dessa kommer dock att jämna ut sig över tid då hyreskostnaderna kommer att minska 

med ungefärligen samma summa på sikt. 

I bilaga 1 återfinns en mer specificerad rambudget för år 2015. Detaljerna i denna, och fördelningen 

mellan olika kontogrupper, är mycket preliminära och får prövas ytterligare i det kommande 

internbudgetarbetet. Dessa prognoser kommer genom en förbättrad intern ekonomistyrning att kunna 

på sikt kunna bli mer exakta. 

Driftskostnader och avskrivningar   

Personalkostnaderna har beräknats i enlighet med nyligen slutna centrala löneavtal som sträcker sig i 

stort över planeringsperioden med viss komplettering av Konjunkturinstitutets prognoser. 

Pensionskostnader har beräknats utifrån KPA:s prognos från augusti 2014.      

Övriga driftskostnader (material, fordon, lokaler m m) har räknats enligt de förändringar som 

redogjorts för i tidigare avsnitt. För övrigt förväntas en fortsatt fokusering på att hushålla med 

resurserna och hitta ytterligare kostnadseffektiva lösningar. För abonnemangskostnaderna avseende 

RAKEL har den beslutade prismodellen inarbetats.     
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Avskrivningarna fortsätter att öka allt eftersom att förbundets större investeringar slutförs. Ökningen 

av kostnader för avskrivningar balanseras dock ut i positiv riktning av en minskad hyreskostnad i 

samband med att hyreskontrakten ersätts av egna fastigheter för förbundets brandstationer. 

Fastigheter

Brandkåren Attunda äger idag själva fastigheterna i Järfälla, Knivsta, Sigtuna (nybyggda) och Upplands-

Bro (köpt av kommunen). Märsta, Sollentuna och Upplands Väsby brandstationer disponeras via 

hyreskontrakt med respektive medlemskommun. När Brandkåren Attunda ersätter hyrda 

brandstationer med nybyggda brandstationer uppfyller de nya stationerna erforderliga krav på 

arbetsmiljö, driftmiljö och jämställdhet, vilket brister i delar av de hyrda brandstationerna. Upplands-

Bro brandstation står i tur för att renoveras vilket planeras genomföras under 2015. Syftet med 

renoveringen är att skapa en bättre arbetsmiljö, bättre värden för energiförbrukning samt anpassa 

brandstationen ur ett jämställdhetsperspektiv. 

En analys över var Brandkåren Attundas brandstationer ska lokaliseras har genomförts under 2014. Det 

innebär att projektering av nya brandstationer i Sollentuna och Upplands Väsby startats upp under 

2015.

Investeringar

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands-

Bro brandstationer. Förbundet har finansierat en stor del av fastighetsbeståndet med egna medel, köp 

av Upplands-Bro brandstation, byggnation av Sigtuna brandstation, ca 5 mkr avseende byggnationen 

av Järfälla brandstation. Markköp för Järfälla, Sigtuna och Knivsta brandstation samt fram till dags 

datum byggnationen av Knivsta brandstation. 

Lån om 40 mkr har tidigare tagits i samband med byggnationen av Järfälla brandstation via Järfälla 

kommun, räntan är STIBOR 3 mån + 0,59 %. Lånet har hitintills varit amorteringsfritt och löper fram till 

halvårsskiftet 2014. Brandkåren Attunda har beslutat att påbörja amortering från december månad 

2014 med 2 000 tkr per år, 1 000 tkr i juni och 1 000 tkr i december. Förbundsdirektionen tidigare 

beslut om upptagande av ytterligare ett lån om 35 mkr via medlemskommunerna som finansiering av 

Knivsta brandstation och i syfte att stärka likviditeten har genomförts. Lånet har tagits upp i Knivsta 

kommun mot Stadslåneräntan (slr) + 0,65 % och har samma amorteringsplan som lånet i Järfälla, d.v.s. 

2 000 tkr per år. 

Förbundets investeringar 2015, utöver en större investering i fastigheten Upplands-Bro brandstation 

avser räddningsmateriel, övrig verksamhetsanknuten utrustning, fordon, kommunikationsutrustning 

inklusive IT samt vissa övriga lokalanknutna investeringar. Investeringsramen för nytillkommande 

investeringar under 2015 beräknas uppgå till cirka 19 050 tkr.  



Investeringar
Budget 2 Utfall Budget Budget Budget 

(efter OF)
Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos

Omfördelning 
(OF)

31 aug

2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018

Tillbyggnad Bro Brandstation 2 506
Bergvärme 3 500
Periodiskt underhåll fastigheter 1 560 207 1 600 1 600 271 500 500 500 500 500
Järfälla brandstation 85 0
Sollentuna ny brandstation 100 500 3 000 67 000 30 000
Upplands-Bro brandstation, renovering 18 000 17 500 500 48 500 20 000 5 000
Upplands-Väsby ny brandstation 100 500 3 000 50 000 30 000
Knivsta Brandstation 35 500 28 597 3 500 3 500 10 553 11 000
Summa fastigheter 40 560 31 395 23 100 17 500 5 600 10 872 12 200 21 500 11 500 117 500 60 500

Höjdfordon 7 000
Släckbilar 5 500 5 494 5 500
Data investeringar 1 880 1 119 1 000 1 000 1 600 150 250 300
Lastväxlare/tankbil 5 160 3 178 2 000 2 000 1 551 2 000
Ledningsfordon 900 901
Räddningsbåtar 930 622
Transportfordon 550 535 550 550 -76 300 300 300 300 300
Räddningsmaterial och övriga 
inventarier

2 125 616 300 300 639 300 1 160 610 880 780

Kommunikationsutrustning 605 725 725 725 725 640 20 30 100
Andningsskydd 860 231 550 550 550 550 550 550 550

Summa maskiner o inventarier 18 510 13 421 5 125 0 5 125 2 114 3 875 4 250 1 630 9 010 7 530

Total 59 070 44 816 28 225 17 500 10 725 12 986 16 075 25 750 13 130 126 510 68 030


