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1. Inledning 

Det första tertialet inleddes med medarbetardagar för samtlig personal. Dagarna är ett led i Brandkå-

ren Attundas inriktning om ett tydligare strategi- och styrsystem, ökad förståelse för resultat och rol-

ler samt ökad fokus på medarbetares inflytande och ansvar. Dagarna var även en delmängd i förstå-

elsen och dialogen kring organisation 2014. I januari summerades samtliga ansökningar och rekryte-

ringsprocessen till organisation 2014 tog sin början. Samtliga chefer, ledare, strateger och grupple-

dare tillsattes under första tertialet. Under våren tog omställningsprocessen sin början med bland 

annat lanseringen av ett omfattande chef- och ledarprogram. 

 

Flertalet projekt har genomförts under första tertialet och i april månad invigdes den nya brandstat-

ionen i Knivsta. Dagen var uppskattad och över 2000 personer besökte stationen. Att utveckla former 

för att möta medborgarna är en viktig inriktning för framtiden. För perioden kan vi konstatera att 

stora delar av verksamheten löper enligt de inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen. I 

uppföljningsarbetet för produktionen konstateras dock några områden där förnyade insatser behö-

ver göras för att komma i fas. Det gäller i huvudsak externutbildning. 

 

Inom ramen för en förbättrad och utvecklad arbetsmiljö har arbetet med de fackliga företrädarna in-

tensifierats under perioden. Inom ramen för dialogdagar har verksamhetsfrågor avseende ekonomi, 

arbetsmiljö och organisationsförändring diskuterats. 

 

Tertialen visar ett resultat om 3 300 tkr under budget. Detta beror i huvudsak på ökad effektivisering 

till följd av omorganisationen, medvetna beslut om vakanser och framskjutna kostnader (ex ombygg-

nationer mm). Pensionsskuldens förändring beräknas på årsbasis bli betydligt lägre än normalt till 

följd av bortförhandling av ett antal R-SAP. Prognos för investeringar 2014 beräknas bli betydligt 

lägre än budget till följ av senareläggande av renoveringen av Upplands-Bro brandstation. Under 

tertial 1 har förberedelser för förändrad ekonomihantering genomförts. Inriktningen för föränd-

ringen är att stärka analyserna, utveckla uppföljning och resultatdialog samt öka den ekonomiska 

medvetenheten. 

 

 

Ida Texell 

Förbundsdirektör 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1. Effektmål 2014 

Effektmål 1 - Minska antalet bostadsbränder 

Samtliga kommuner utom Knivsta visar på en minskning av brand i bostad för första tertialet 2014 

jämfört med motsvarande period 2013 (se diagram 4). Uppföljning tertialvis ger dock ett osäkert ut-

fall och måste ses på längre sikt. 

 

Effektmål 2 - Öka medborgarnas förmåga att agera vid brand 

Efter en större radhusbrand i januari har flera olika informationsaktiviteter genomförts inom Brand-

kåren Attundas område med fokus på ökat brandskydd för boende i radhus. Även informationsinsat-

ser riktade mot hemtjänstpersonal har genomförts i några av medlemskommunerna 

 

Effektmål 3 - Minska tiden för den drabbade att få skadeavhjälpande stöd 

Framkomsttiden för kvartal 1 2014 ligger i paritet med tidigare kvartal. Sollentuna, Upplands Väsby 

och Järfälla har framkomsttider under 10 minuter, och Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro ligger på 

11-14 min för räddningsärenden (se 2.3.2 Framkomsttid).   

Larmhanteringstiderna (som är en delmängd av framkomsttiden) har ökat för första kvartalet 2014 

(ca 10 sek) mot tidigare år för samma kvartal. Arbetet med att förkorta larmhanteringstiderna och 

anspänningstider fortsätter. I och med invigningen av brandstationen i Knivsta har nu samtliga stat-

ioner digital utlarmning vilket ger förutsättningar för utveckling av förlarm och automatiska tjänster. 

Andelen förlarm har ökat från 10 till 14 % och en syntetröst som annonserar 60 och 90 sek efter larm 

har installerats i Sollentuna. De första mätningarna visar på minskade anspänningstider (upp mot 30 

sek vid larm om brand i byggnad).  

Effektmål 4 - Brandkåren Attunda ska uppfattas som en naturlig aktör i samhället med ett socialt 
ansvarstagande och samhällsengagemang och vi vill att samhället ska känna en samhörighet med 
oss.  
Inriktningen för Brandkåren Attundas verksamhet är att stärka den kommunala kopplingen med 

medlemskommunerna och på ett bättre sätt möta kommunens behov och förväntningar. Ett av om-

organisationens syfte var att etablera en plattform för dialog och utveckling med respektive med-

lemskommun. Distriktschefer till varje distrikt/kommun har rekryterats under första tertialen och di-

striktscheferna kommer att tillträda sina tjänster per den 2 juni 2014.  
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Inriktningen för framtiden handlar om att stärka varumärket, utveckla värdegrunden och revidera 

rekryteringsprocessen. För att skapa en förbundsövergripande arena för samordning med säkerhets-

chefer m.fl har strateger rekryterats under tertial 1. Strategernas uppdrag är att bidra till att utveckla 

Brandkåren Attundas strategi och styrsystem och därmed möta framtidens krav och förväntningar. 

 

2.2. Strategi- och styrsystem 

Brandkåren Attunda har under tertial 1 i och med omorganisationen skapat en infrastruktur för att 

kunna styra och följa upp verksamheten. Detta tillsammans med en ökad förståelse för uppdrag och 

roll gör att verksamheten blir effektivare. Som ett led i detta genomfördes under tertial 1 Brandkåren 

Attundas medarbetardagar. Samtlig personal träffades för att få diskutera ”gör vi rätt saker och gör vi 

saker rätt?”. Dagarna omfattade även genomgång kring mål, resultat och framtid samt värde-

grundsövningar. Under tertial 2 fortsätter arbetet med strategi- och styrsystemet.  

 

 

 

2.3. Olycksstatistik och andra uppdrag 

Under första tertialet skedde 950 utryckningar (980 under 2013) varav 307 räddningsinsatser (328 

under 2013). I januari brann ett radhus i Upplands-Bro med totalskada på åtta lägenheter. En person 

omkom i samband med skridskoåkning på Mälaren och en person vid en olycka på järnvägen. Under 

perioden har ca nittio sjukvårdsinsatser genomförts. Statistiken är hämtad första tertialet 2014, 

2014-01-01 till 2014-04-30 och visar de händelsetyper som orsakar störst skada inom Brandkåren At-

tundas geografiska område. 
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Diagram 1. Antal larm per 1 000 invånare för respektive händelsetyp för 2014-01-01 till 2014-04-30. Anta-

let ”brand i bostad” är inräknade i antalet ”brand i byggnad”. 

 



 8 (21) 

 

Diagram 2. Antal brand ej i byggnad per 1 000 invånare för 2014-01-01 till 2014-04-30. 

Sigtuna kommun visar på en minskning med 34 % (15 tillfällen) och Upplands-Bro kommun med 22 % 

(2 tillfällen). Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby är de kommuner som haft störst ökning av 

brand ej i byggnad där alla har ökat antalet med mer än hälften jämfört med tertial 1 föregående år. 

Vilket har lett till en ökning i Brandkåren Attunda totalt. 

 

 

Diagram 3. Antal trafikolyckor per 1 000 invånare för 2014-01-01 till 2014-04-30. 

I Järfälla kommun har Brandkåren Attunda enbart blivit larmade på trafikolyckor vid 12 tillfällen vilket 

motsvarar en minskning av 60 %. Även Upplands-Bro kommun visar på en minskning. För övriga kom-

muner har det skett en ökning men trots det visar resultatet en minskning för Brandkåren Attunda 

totalt. 
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Diagram 4. Antal brand i byggnad varav brand i bostad per 1 000 invånare för 2014-01-01 till 2014-04-30. 

Samtliga kommuner utom Knivsta visar på en minskning i brand i bostad för första tertialet 2014. I 

Knivsta kommun har Brandkåren Attunda blivit larmade vid 9 tillfällen till brand i byggnad varav 5 

gånger i bostad vilket motsvarar en 80 % ökning av brand i annan byggnad. 

Järfälla kommun har haft en minskning både beträffande brand i bostad och brand i annan byggnad. 

Sigtuna, Sollentuna och Upplands-Bro kommun har haft en ökning av brand i annan byggnad. 

 

 

Diagram 5. Antal anlagda bränder per 1 000 invånare för 2014-01-01 till 2014-04-30. 



 10 (21) 

I Sigtuna kommun har antalet bränder både i byggnad och ej i byggnad där brandorsaken angetts till 

anlagd halverats. I Järfälla kommun har anlagda bränder ökat för ej i byggnad men minskat för brand 

i byggnad. Övriga kommuner visar på en ökning både för brand i byggnad och brand ej i byggnad  

 

2.3.1. Skadade och omkomna i olyckor 

Olyckstyp Svårt skadade Omkomna Kommentar 

Brand i byggnad 4  Serviceboende, bostad, industri 

Drunkning  1 Skridskoåkning 

Trafikolycka 12 1 Påkörd av tåg, 3 fotgängare, 2 MC 

 

2.3.2. Framkomsttid 

 

Diagram 6. Framkomsttid per kvartal för räddningsinsatser. 

Medelvärde för framkomsttid inom brandkåren Attunda under kvartal 1 är 10,4 minuter. Värdena 

per kvartal flukturerar en aning utan att visa på en tydlig trend.  

Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby ligger stadigt under 10 min. De tre geografiskt största 

distrikten med inblandning av RiB-styrkor har inte nått ner till 10 min sträcket för räddningsinsatser 

generellt. 
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2.4. Olycksförebyggande verksamhet 

2.4.1. Tillsyn och tillstånd 

Brandingenjörer och brandinspektörer hanterar till största delen den myndighetsutövning som 

Brandkåren Attunda utför. Tillsyner utförs också av brandmän som har särskild kompetens. Området 

myndighetsutövning omfattar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillsyn och tillstånds-

hantering enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), sotningsverksamhet, remissärenden 

från andra myndigheter och medverkan i kommunernas plan- och byggnadsplanering.  

 

Resultatuppföljning för tillsyn och tillstånd 

Utifrån resultatet nedan konstateras att tillsynerna principiellt ligger i fas med den målsättning som 

gäller för året. Under tertialet har ett ökat fokus på uppföljning varit en viktig del. Undantaget från 

gäller för tillsyn LBE, vilken behöver prioriteras framöver med motsvarat fokus på uppföljning och 

planering. För övriga handläggningsärenden kan konstateras att samtliga inkomna ärenden har han-

terats men att antalet inte är jämt fördelat över året samt att målen för dessa är en uppskattning 

från tidigare års volymer. 

 

Uppföljning av 
produktionsmål/aktivitetsmål 

Värde/antal  
T1 2014 

Utfall % Mål 2014 Kommentar 

Myndighetsutövning     

Annan tillsyn av allmänna lokaler 14 100 % 99 % Samtliga tillsyner utförda 

Tillsyn LSO 166 32 % 505 Målet kan förändras över året. 

Samplanerad tillsyn LSO-LBE 44 30 % 151 Målet kan förändras över året. 

Tillsyn LBE 12 10 % 115 Målet kan förändras över året. 

Tillstånd LBE/X 34 23 % 150 Alla inkomna ärenden är hanterade 

Byggärenden 37 25 % 148 Alla inkomna ärenden är hanterade 

Planärenden 16 20 % 80 Alla inkomna ärenden är hanterade 

Allmänna ärenden 43 17 % 250 Alla inkomna ärenden är hanterade 

Sotningsärenden 8 6 % 130 Alla inkomna ärenden är hanterade 
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2.4.2. Information och utbildningsverksamhet 

Brandkåren Attunda genomför utbildningar och informationsinsatser till kommuninnevånarna i syfte 

att skapa trygghet och kunskap om att själv förebygga och hantera olyckor. 

 

Resultatuppföljning för information och utbildningsverksamhet 

Informations- och utbildningsverksamheten ligger i stort enligt målsättning som gäller för året även 

om fördelningen inte är jämn över året. Det som kan kommenteras är den externa utbildningen där 

avvikelsen mot målsättningen är större. Under året har avtal tecknats med samtliga medlemskom-

muner men utbildningsverksamheten har under första tertialet inte kommit igång. Detta beror bland 

annat på fel i länken till bokningssystemet. Detta är nu åtgärdat.  

 

Uppföljning av 
produktionsmål/aktivitetsmål 

Värde/antal  
2014 

Utfall % 
 

Mål 2014 Kommentar 

Infoträffar med ungdomar 
13 tillfällen 

485 ungdomar 
13% 

100 
tillfällen 

Socialt förebyggande arbete genom 
möten med ungdomar 

Utbildning av skolungdomar 
årskurs 5 och 8 

98 utbildningar 

2351 ungdomar 
40 % 6000 

Elever i årskurs 5 och 8 utbildas i att 

Förebygga olyckor 

 

Extern utbildning 

 

11utbildningar 

195 elever 
13 % 

1500      
personer 

Samtliga inkomna förfrågningar 
hanterade och utbildningar utförda. 

Förebygga och agera vid brand - 
bostadsområden 

5 tillfällen 

123 personer 
25 % 

20 bostads-
områden 

Information om vikten av brandvarnare 
och släckutrustning i hemmet. Praktisk 
brandsläckning med handbrandsläckare 

Information till 
hemtjänstpersonal och 
socalhandläggare 

5 tillfällen 

51 personer 
17 % 

 

300 

personer 

Information/utbildning med fokus på SBA 
i hemmiljö 

Information på SFI 17 utbildningar 

376 personer 
17 % 

100  

tillfällen 

Information/utbildning till invandrare om 
att förebygga brand och att kunna agera 
vid brand 

Öppet hus 1 tillfälle 

500 personer 
14 % 

7 

tillfällen 

Kommuninnevånarna bjuds in till 
brandstationen. Flertalet 
informationsinsatser genomförs. 

Kommunikation med andra 
instanser om uppmärksammade 
risker 

5 brister 25% 

 

20 
T.ex. risker i trafikmiljön 

Sätta brandvarnare 3 tillfällen 

5 brandvarnare 
20 % 

15 

tillfällen 

Sätta upp brandvarnare vid upptäckt av 
avsaknad av brandvarnare i boendemiljö 

Informationsinsatser 

 

8 tillfällen 

503 informerade 
17 % 

48 

tillfällen 
Information till kommuninnevånarna i 
syfte att förebygga olyckor 
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2.4.3. Produktion efter insats 

Produktion efter insats innehåller till största delen den lagstadgade uppgiften att göra undersökning 

av olyckor efter räddningsinsatsers avslutande. Området innehåller också sakkunnigutlåtanden som 

görs på begäran från polis. Brandkåren Attunda avser utveckla stödet till de drabbade genom stöd-

jande och korrigerande åtgärder. 

 

Resultatuppföljning för produktion efter insats 

Arbetet med att utveckla hanteringen av sakkunnigutlåtanden har förändrats under våren. Utbildning 

av nya handläggare och kvalitetsuppföljning är genomfört. Antalet kompletta insatsrapporter ligger 

under den målsättning som är uppsatt och behöver prioriteras och följas upp noggrannare under 

tertial 2.  

 

Uppföljning av 
produktionsmål/aktivitetsmål 

Värde/antal  
2014 

Utfall % 
Mål 2014 

Kommentar 

Produktion efter insats     

Insatsrapporter kompletta 872 91 % 99 % 
Utfallet är lägre än 
målsättning 

Insatsutvärderingar 3 17 % 18 
Antalet beror på inträffade 
händelser 

Olycksutredningar 3 25 % 12 
Antalet beror på inträffade 
händelser 

Sakkunnigutlåtanden 16 40 % 40 
Alla begärda utlåtanden är 
hanterade 
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3. Medarbetare och kompetens 

3.1. Omorganisation och rekrytering 

De första årets månader har koncentrerats till omställning till organisation 2014 och bemanna den 

nya organisationen. Vi har totalt rekryterat 40 medarbetare till de nya tjänsterna, chefer, strateger, 

samordnare och gruppledare. Vid rekrytering till de nya tjänsterna har förbundsdirektören med stöd 

av HR genomfört ett sextiotal intervjuer. Vidare har 120 referenser tagits och tester med hjälp av re-

kryteringskonsult genomförts. Kravprofilen för chefer och ledare inom Brandkåren Attunda har legat 

till grund för rekryteringen.  Inriktningen har varit att matcha kravprofil med person och det fackliga 

inflytandet har varit stort. Fyra dialogdagar med fackliga företrädare har genomförts och tre MBL -

förhandlingar har ägts rum. Processen har beskrivits som mycket bra, noggrann och transparent av 

de fackliga parterna och vi ser med tillförsikt framemot att de nya tjänsterna tillträds den 2/6. 

 

Förutom rekrytering till den nya organisationen har arbetsgivaren permanent förstärkt HR med en 

tjänst samt nyinrättat en tjänst som controller för att stärka den egna hanteringen kring ekonomiut-

fall, prognos, ekonomiska processer, verksamhetsnyckeltal samt den ekonomiska integriteten. Flerta-

let tjänster har under tertial 1 medvetet hållits vakanta för att skapa utrymme i samband med omor-

ganisation. Under tertial 2 kommer Brandkåren Attunda att ha möjlighet att tillsätta dessa vakanser 

då utfallet av omorganisationen är överskådligt. 

 

3.2. Förändrade lönenivåer och pensionsvillkor i samband 

med omorganisation 2014 

En total översyn av lönepolitiken har gjorts i samband med lönesättning till organisation 2014 för att 

få de positiva och tydliga sambandet mellan lön och prestation på rätt ansvarsnivå. Nära koppling till 

lön har villkorsfaktorn pensionsavtal och arbetsgivaren har individuellt överenskommit med alla som 

åker så kallade högre ledningsnivåer om att 65-års pensionslösning skall gälla istället för den specifika 

räddningstjänstlösningen med rätt att gå vid 58 års ålder med förmånliga villkor. Detta har varit ett 

viktigt strategisk ställningstagande som kommer att få genomslag i budgeten för 2014. 

 

3.3. Arbetsmiljö, central skyddskommitté och medarbetarda-

gar 

Inom ramen för ett förändrat sätt att arbeta med arbetsmiljö har dialogdagar med fackliga företrä-

dare och skyddsombud genomförts med gott resultat. Fokus vid dialogdagarna är inflytande och dis-
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kussion i verksamhetsfrågor avseende ekonomi, arbetsmiljö och organisationsförändring. För att yt-

terligare betona vikten av en välfungerande arbetsmiljö inrättades ett forum som heter Central 

skyddskommitté i april. I CSK ingår huvudskyddsombud, skyddsombud, fackliga företrädare och ar-

betsgivaren. CSK följer upp arbetsmiljön för totala verksamheten. Under tertial 2 införs arbetsplats-

träffar (APT) veckor för hela verksamheten.  

Under januari genomfördes medarbetardagar med samtlig personal. Syftet med dagarna var att 

skapa ökad förståelse för strategi- och styrsystemet, resultat och värdegrund. Dagarna bidrog även 

till att stärka ”vi- känslan” i företaget. 

 

3.4. Pensionsavtalet 

Det centrala pensionsavtalet, KAP-KL, är uppsagt men är prolongerat så länge konstruktiva förhand-

lingar pågår. Förhandlingar pågår om att införa ett helt avgiftsbestämt pensionssystem till 1 januari 

2014 och nu under våren och fram under sommaren intensifieras förhandlingarna så att lokala parter 

får en möjlighet att ställa om sina beräkningar och förutsättningar. 

 

3.5. Lönerevision 2014 

Lönerevisionen pågår och ny lön ska betalas ut i juni månad. Det är andra året som Brandkåren At-

tunda tillämpar individuell lönesättning för brandmannakollektivet. Fokus har varit att skapa en bra 

och legitim process. De centrala avtalen gav likartade lönenivåer; Sveriges Ingenjörer, som alltid 

sifferlöst och Vision och Ledarna har 2013 en garanterad mininivå på kollektivet på 2,2 %.  

Kommunals avtal gav ett utfall där varje heltidsanställd genererade 550 kr, vilket motsvarade 

 ca 2,2 % på de medlemmar som omfattas av kommunals kollektivavtal. 

 

3.6. Internutbildning operativ personal 

Under tertial 1 har följande förbundsövergripande utbildningsinsats genomförts enligt utbildnings-

plan för att stärka förmågan hos den operativa personalen. Bland annat har nedanstående utbild-

ningar genomförts. 

 Rökdykning för heltidspersonal och RiB 

 Cafs och skärsläckartaktik för samtlig personal 

 Miljöutbildning och taktikutbildning för styrkeledare 

 Sjukvårdsutbildning och hög risk/tågtrafik för yttre befäl 

I övrigt har utbildning på gruppnivå skett enligt gällande kompetensplan. 
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3.7. Projekt Självklart 

Jämställdhetsprojektet, som pågått sedan 2012, kommer avslutas under andra tertialet 2014.  

Under tertial 1 har de sista grundutbildningarna, chefsutbildningarna och övningsmoment avslutats.  

En medarbetarenkät har även skickats ut som ett led i utvärderingen av hela projektet där resultat 

redovisas i samband med projektrapporten under andra tertialet 2014.  

 

4. Miljö 

Framtagning av sårbarhetskartor och utbildning har pågått under tertial 1 och kommer redovisas un-

der kommande tertial. Ny brandstation i Knivsta beräknas ge lägre elförbrukning än tidigare brand-

stationen. Oljeskyddsprojektet i samarbete med medlemskommunerna fortsätter med flera aktivite-

ter inplanerade under kommande två tertial. 

 

5. Brandstationer 

5.1.1. Knivsta brandstation 

Den 6 april invigdes den nya brandstationen i Knivsta. Projektet med ny brandstation i Knivsta har 

föregåtts av ett flertal stora utmaningar i form av överprövad upphandling som sedermera Brandkå-

ren Attunda fick bifall för i tre rättsinstanser men som försenade byggstarten med ca 6 månader. 

I projektets slutskede, straxt efter årsskiftet 2013-2014 försatte sig elentreprenören i konkurs som 

medförde stora problem inför färdigställandet. Ny elentreprenör lyckats kontrakteras på rekordtid 

och brandstationen kunde invigas med 1 månads försening till följd av elentreprenörens konkurs. 

Merkostnaden till följd av konkursen redovisas i tertial 2. 

 

5.1.2. Sollentuna brandstation 

Projekteringsarbetet är avstannat till följd av den utredning avseende brandstationsstrukturen i 

Brandkåren Attundas kommunområde som pågår. Diskussioner med kommunen gällande lämplig-

heten med samlokalisering av brandstationen med bostäder behöver föras. Projekteringsarbetet be-

räknas ta ca 12 månader och en uppskattad byggtid i storleksordningen ca 3000 kvm (egen brand-

station, ej sammanbyggd med bostäder) kan beräknas ta ca 14-16 månader, totalt ca 28 månader. En 

uppskattad genomförandetid på ca 2,5 – 3 år. 

 

5.1.3. Upplands Väsby brandstation 

Sammanträde med kommunens representanter på kontoret för Samhällsbyggnad har genomförts 

och en preliminär lokalisering av en ny brandstation har gjort i området Del av Vilunda 1:548. 
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I dagsläget ligger projektet vilande i avvaktan på resultatet fån utredningen av brandstationsstruk-

turen i Brandkåren Attundas kommunområde som pågår. 

 

5.1.4. Upplands-Bro brandstation 

Projekteringsarbetet för den omfattande renoveringen är avslutat och ett underlag för upphandling 

är framställt. Efter klartecken om igångsättande skulle upphandlingen kunna läggas ut i september 

månad och entreprenörer kontrakteras i slutet på året med igångsättning vid årsskiftet 2014-2015. 

Renoveringstiden beräknas till ca 12 månader. 

 

6. Ekonomi  

6.1. Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos 

Tertialen visar ett resultat om 3 300 tkr under budget. Detta beror i huvudsak på ökad effektivisering 

till följd av omorganisationen, medvetna beslut om vakanser och framskjutna kostnader (ex ombygg-

nationer mm). Pensionsskuldens förändring beräknas på årsbasis bedöms bli betydligt lägre än nor-

malt till följd av bortförhandling av ett antal R-SAP. Prognos för investeringar 2014 beräknas bli be-

tydligt lägre än budget till följ av senareläggande av renoveringen av Upplands-Bro brandstation. Un-

der tertial 1 har förberedelser för förändrad ekonomihantering genomförts. Inriktningen för föränd-

ringen är att stärka analyserna, utveckla uppföljning och resultatdialog samt öka den ekonomiska 

medvetenheten. 

 

6.2. God ekonomisk hushållning 

Kommunallagens 8 kapitel § 1 säger att ”kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushåll-

ning i sin verksamhet”. Begreppet omfattar, förutom den finansiella ställningen, även verksamhet, 

personal, planering och miljö. 

Utgångspunkten är i budget uppställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Kostnaderna ska inte överstiga intäkterna. 

2. Resultatet efter finansnetto ska vara positivt. 

3. Det egna kapitalet skall uppgå till minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga skäl 

föreligger som orsakar ett underskott.  

4. Likviditeten får inte understiga 5 000 tkr vid något tillfälle. 
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6.3. Avvikelser och osäkerheter i nuläget 

Pensionsskuldens förändring beräknas bli betydligt lägre än normalt till följd av att ett antal av  

Räddningstjänstens Särskilda Avtalspensioner (R-SAP) förhandlats bort i den nyligen genomförda om-

organisationen. Detta kommer att inverka positivt på årsresultatet men till vilken grad är svårt att i 

nuläget beräkna då personer kvarstår att reglera skuldmässigt. Till delårsbokslutet per den 31 augusti 

då samtliga personer är omkodade och skuldens förändring beräknad på en längre period av verk-

samhetsår kan en mer säker prognos att lämnas. FORA har även meddelat att AFA Försäkringar om 

att sänka och återbetala premier för Avtalsgruppförsäkringar (AGS) för åren 2005 och 2006. På vilken 

nivå detta påverkar Brandkåren Attunda är i dagsläget inte klart. 

 

6.4. Resultat 

Resultatet för det första tertialet är positivt och utfallet är 3 300 tkr under budget. Resultatet beror 

till största delen på lägre personalkostnader och övriga kostnader främst inom huvudgruppen pro-

duktion. Skälet till lägre personalkostnader bedöms främst bero på att Brandkåren Attunda tillämpat 

försiktighetsprincipen i fråga om återanställning av vakanser inför den omfattande omorganisationen 

som påbörjades hösten 2013 och slutfördes på våren 2014. Omorganisationen är slutförd med 

mycket gott resultat där flertalet av förväntade lönekostnaderna uteblivit. Detta i kombination med 

återhållsamhet och medvetna beslut om att avvakta tillsättandet av vakanta tjänster medför att per-

sonalkostnaderna ligger 12 % under budget. I samband med omställning till ny organisation kommer 

vakanta tjänster återanställas.  

En viss snedfördelning av budget 2014 föreligger i förhållande till utfallet. Bland annat ligger övriga 

kostnader för fastigheter över budget, detta bedöms bero på en snedfördelning i budget och inte på 

ökade fastighetskostnader.  

Brandkåren Attunda genomför ett omfattande arbete inom ekonomisystemet avseende att reglera 

om den ekonomiska fördelningen inom förbundet. Parallellt med detta sker effektiviseringar på flera 

olika nivåer. Vidare genomförs en satsning för chefer där syftet är att skapa en ökad transparens och 

förståelse. Med anledning av det omfattande interna arbetet med budget och ekonomisystem har 

Brandkåren Attunda noterat att flera delar av internbudgeten behöver korrigeras. Inriktningen är att 

nya korrigerade siffror presenteras i internbudget 2015 där även en precisare hållning ska råda. Det 

innebär att under budgetåret 2014 kommer budgetavvikelserna särskilt att analyseras och presente-

ras för direktionen. 
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7. Driftsredovisning 

   

Utfall T1 
2014 

  
Budget 2014 

T1 
  %   

Utfall T1 
2013   

Prognos 2014 

                

Stab och gemensamt                

                

Intäkter   0   0   0   41   0 

Personalkostnader   -2 181   -2 281   -4   -2 630   -7 265 

Övriga kostnader   -1 381   -1 302   6   -1 036   -3 955 

Netto   -3 562   -3 583      -3 625   -11 220 

                

Produktion                

                

Intäkter   4 719   5 920   -20   5 175   18 728 

Externa Intäkter (swed)   866   866   0      2 600 

Personalkostnader   -33 647   -36 733   -8   -34 062   -110 977 

Lokalkostnader   -44   -514   -91      -1 544 

Övriga kostnader   -8 547   -9 040   -12   -10 440   -26 914 

Netto   -36 653   -39 501      -39 327   -118 107 

                

Fastigheter                

                

Intäkter   547   555   -1   521   1 665 

Lokalkostnader   -6 444   -5 698   13   -4 544   -16 512 

Övriga kostnader   -2 202   -1 994   10   -3 112   -6 009 

Netto   -8 098   -7 137      -7 135   -20 856 

                

Finansiering                

                

Kommunbidrag   58 138   58 138   0   57 563   174 416 

Utbetalda Pensioner   -2 963   -4 107   -6,8   -2 835   -12 320 

Förändring Pensionsskuld   -2 761   -2 037      -2 653   -6 112 

Räntenetto   -773   -1 002   -22,9   -1 269   -3 001 

Netto   51 641   50 992      50 806   152 983 

                

Total                

                

Intäkter   64 270   65 479   -2   63 300   197 409 

Personalkostnader   -41 553   -45 159   -8   -42 180   -136 674 

Lokalkostnader   -6 488   -6 213   4      -18 056 

Övriga kostnader   -12 903   -13 338   -7   -20 401   -39 879 

Netto   3 326   769      719   2 800 

           

Ackumulerat eget kapital  24 077  21 520    15 132  23 551 
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8. Investeringsredovisning 

Per den 30 april uppgår investeringsbeloppet till 10 822 tkr. Budget 2014 uppgår till 28 225 tkr 

inkluderande ett investeringsutrymme om 550 tkr överflyttat från 2013 till 2014 års investeringsut-

rymme. Prognosen för 2014 beräknas bli betydligt lägre än budget till följd av senareläggande av re-

noveringen av Upplands-Bro brandstation. Större delen av detta investeringsutrymme kommer att 

behöva flyttas över till 2015. Investeringsutrymmet för Knivsta brandstation har förskjutits på grund 

av försenad driftstart till följd av överprövning av upphandlingen och försenat färdigställande på 

grund av el entreprenörens konkurs. Även Data/IT ligger lägre än budget till följd av beslut om änd-

rad strategi. 

Investeringar per 30 april 2014      

Belopp i tkr 
Budget  

2014 
Utfall T1  

2014 
Prognos  

helår 2014 
Budget  

2013 
Utfall T1  

2013 

            

Tillbyggnad Upplands-Bro brandstation   30     194 

Bergvärme Upplands-Bro brandstation       3 500   

Renovering Upplands-Bro brandstation 18 000   2 000     

Periodiskt underhåll fastigheter 1 050 510 790 1 560 44 

** varav asfaltering Upplands-Bro 550   300     

Järfälla brandstation         85 

Knivsta brandstation 3 500 9 718 11 000 15 500 4 395 

Summa fastigheter 23 100 10 258 14 090 20 560 4 718 

            

Släckbilar       5 500 56 

Data/IT 1 000     1 880 1 119 

Lastväxlare 2 000 284 2 000 5 160 152 

Ledningsfordon 608       900   

Räddningsbåt       930 622 

Transportfordon, mindre bilar 550 152 300 550 269 

Räddningsmaterial och övriga inventarier 300 128 300 2 125 79 

Kommunikationsutrustning 725   725 605 337 

Andningsskydd 550   550 860 207 

Summa maskiner o inventarier 5 125 564 3 875 18 510 2 841 

            

            

Summa totalt 28 225 10 822 17 965 39 070 7 559 

      

Kommentarer:      

Bergvärme Upplands-Bro brandstation Ingår i renoveringsposten   

Renovering Upplands-Bro brandstation Investeringsutrymme behöver flyttas över till 2015 

Asfaltering Upplands-Bro Investeringsutrymme överflyttat från 2013  

Knivsta brandstation Förseningar    

Data/IT Utgår/omdisponeras    
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9. Prognos för verksamhetsåret 2014 

Prognosen för verksamhetsåret 2014 som lämnas i denna delårsrapport är positiv till följd av lägre 

personalkostnader, minskad pensionsskuld, återbetalningar från FORA. Delar av personalkostna-

derna kommer att öka till följd av återrekryteringar samt utbildningssatsningar för organisation 2014. 

Pensionsskulden kommer att minska då ett flertal personer inte längre har kvar räddningstjänstens 

särskilda avtalspension R-SAP. Några siffor på vad den minskade pensionsskulden ger på årsbasis 

finns inte att tillgå i dagsläget dessa uppgifter lämnas vid delårsbokslutet, då förhoppningsvis även 

återbetalning från FORA är känt. 

 

En bedömning från förbundsledningens sida är att resultatet för den löpande verksamheten blir posi-

tivt med ca 1 000 kr. Totalt för året bedömer förbundsledningen att resultatet blir positivt med mel-

lan 2 500 tkr – 5 000 tkr. Det stora spannet beror helt på pensionsskuldens kommande beräkning och 

återbetalningsbelopp från FORA som till prognosen per 30 april är mycket svåra att bedöma. 


