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Majoriteten av de anlagda bränderna 
skedde i skolor, vilket kan tolkas som 
att det finns ett stort antal unga 
som känner sig förbisedda. Vi vill 
vända den negativa trenden så att 
fler känner sig delaktiga i samhället 
genom att vara en räddningstjänst för 
alla och tillgodose olika människors 
behov oavsett bakgrund. 

Resultatet om ett överskott på över 
7,5 mkr beror till största delen 
av engångseffekter i samband 
med omorganisationen i form 
av pensionsskuldens minskning. 
Intäkterna blev drygt 1,3 mkr högre 
än budget där främst automatiska 
brandlarm och utbildningar står 
för överskottet. Under året har 
försäljning av fordon genomförts 
vilket bidrar till det goda resultatet. 
Effekterna från omorganisationen 
kommer att bestå över kommande år 
och skapa bättre förutsättningar för 
framtiden. 

Under 2015 fortsatte det chefs- och 
ledarskapsprogram som startade 
2014 för att stärka gemenskapen, 
lyfta utmaningar och utveckla 
samarbeten. Vår värdegrund 
vägleder oss dagligen i strävan efter 
jämställdhet och likabehandling. Vi 
är och ska vara en arbetsplats för alla 
med våra likheter och olikheter.

Hur ser jag då på framtiden? En 
viktig inriktning är att vi behöver 
skapa långsiktighet och få en 
överblick för att möta ekonomiska 
och verksamhetsmässiga krav. Vårt 
växande samhälle ställer högre krav 

Vi fortsatte resan mot en mer 
effektiv räddningstjänst för att möta 
framtida krav. Det innebar flera 
stora förändringsprojekt, exempelvis 
ny larm- och ledningscentral, ny 
webbplats och införandet av nya 
verksamhetsmässiga metoder såsom 
hembesök. 

Medierna alarmerade om att antalet 
döda i bränder ökade under 2015 till 
113 stycken, den högsta siffran på 
fem år. Inom vårt område omkom 
fyra personer till följd av brand. Det 
är fyra för många. Av dessa var tre 
personer äldre, vilket är en särskilt 
utsatt riskgrupp. Vi håller fast vid 
åsikten om att ingen ska behöva 
dö till följd av en olycka. Därför 
fortsätter vi det förebyggande arbetet 
med siktet inställt på nollvisionen, 
i samarbetet med kommunerna 
och genom att ständigt utveckla 
verksamheten.

Några operativa förändringar 
som införts under året är Första 
insatsperson (FIP) i Knivsta, övergång 
till Rakel på skadeplats samt byte 
till Storstockholms räddningscentral 
(SSRC) i Täby. Under kommande år 
fortsätter arbetet med att utveckla 
verksamheten för att skapa bättre 
service till invånarna i Brandkåren 
Attundas medlemskommuner.

En annan stor utmaning som ligger 
framför oss är att arbeta mot 
utanförskap och för ökad tillit i 
samhället. Antalet anlagda bränder 
har växt från 13 % till 22 % på bara 
ett år  - en oroväckande skillnad. 

Räddningstjänst för alla

Ida Texéll 
förbundsdirektör/räddningschef

Henrik Thunes  
ordförande förbundsdirektionen

Sverige och vårt sätt att leva 
utmanas på ett nytt sätt. Omvärldens 
instabilitet och föränderlighet 
bidrog till en ökad medvetenhet hos 
mig personligen. Inför framtidens 
oförutsedda händelser och det 
viktiga arbetet som utförs varje 
dag, behöver räddningstjänsten 
använda samtliga resurser effektivare 
för att säkra att inga olyckor sker. 
Med stor respekt förstår jag 
hur svårt ett skadeavhjälpande 
uppdrag kan vara och hur varje 
människas sammanhang är viktigt. 
Att kommuninvånarna ska känna 
sig trygga är fortsatt det viktigaste 
uppdraget Brandkåren Attunda har. 

Det sorgsamma beskedet om 
min vän och kollegas, Douglas 
Lithborns bortgång drabbade mig 
med en outhärdlig sorg i somras. 
Jag har personligen förstått med 
vilken magnitud sorgen kan slå 

2015 förändrade mångas men definitivt min egen 
bild av vad olyckor och kriser innebär för välfärden. 
Under året inträffade flera olyckor och många minns 
attackerna i Paris och Daeshs etablering i världen. Dessa 
händelser kom att visa hur sårbart samhället är, men 
även hur viktigt det är värna om vår demokrati och varje 
människas rätt till säkerhet och frihet.  

Effektivare organisation

och vi behöver samarbeta med 
fler för att möta risker och behov. 
Om vi alla arbetar tillsammans 
och gör varandra bra kommer vårt 
gemensamma arbete att skapa det 
olycksfria samhället. Då kommer den 
bästa olyckan att vara den som inte 
inträffar.

Jag vill tacka samtliga för ett gott 
arbete  - jag ser fram emot att få 
fortsätta resan mot framtiden 
tillsammans med er. w

Vi gör varandra bra, det märks tydligt nu när vi ser 
resultaten. Under mina tre år på uppdraget som 
förbundsdirektör på Brandkåren Attunda har jag insett 
vilken energi och kompetens våra medarbetare har. Vi 
har klarat av att leverera god verksamhet i vår strävan 
att göra det bästa för våra invånare. 

till med när någon förolyckas. I 
strävan att fortsätta hans viktiga 
arbete beslutade jag mig för att 
efterträda honom som ordförande 
i förbundsdirektionen. Ett viktigt 
uppdrag där jag ska göra mitt 
bästa för att leda arbetet inom 
förbundsdirektionen i strävan att 
skapa en kostnadseffektiv, kompetent 
och stark räddningstjänst.

2015 kan summeras som ett 
produktivt strategiskt år avseende 
framtagande vision, effektmål, 
strategier inom ramen för 
arbetet med handlingsprogram 
2016-2019. Beredningen med 
handlingsprogrammet var 
omfattande under året med 
såväl medlemskommuner, 
verksamhet och inte minst med 
oss i förbundsdirektionen och ger 
grund för styrning av verksamheten 
i strävan att skapa ett olycksfritt 

Om Henrik Thunes
Sedan 23 oktober är Henrik Thunes ny ordförande i förbundsdirektionen för  
Brandkåren Attunda. Henrik är även gruppledare i Moderaterna och kom-
munstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun sedan den 17 september.

Vad är ditt viktigaste uppdrag som förbundsordförande?
– Att fortsätta vårda och utveckla det goda samarbetet i direktionen, mellan 
medlemskommunerna och med personalen i vår verksamhet, säger Thunes.

samhälle. I ett välfärdssamhälle 
är trygghet och säkerhet en viktig 
del i varje människas demokratiska 
rättighet. För att möta framtidens 
krav behöver kommunalförbundet 
arbeta med verksamhetsutveckling 
för att leverera ett professionellt 
skydd mot olyckor men även aktivt 
och kritiskt se över hur arbetstiden 
och resurser används för att skapa 
effektivitet, nytta och värde.

Om 2015 lade grunden för framtiden 
så kommer 2016 att innebära att 
skapa förståelse för vad uppdrag och 
effektivitet innebär. Till sist, ett stort 
tack för gott arbete under det gångna 
året. 

Årets ledare 2015
Ida Texéll blev utnämnd till Årets 
ledare 2015 på Framtidsgalan 
som arrangerades mellan Vision, 
SKL, Stockholm Stad, Västerås 
stad, Framtidsverket och HRM AB.

 N
ils Petter N

ilsson
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Ledning och styrning

Ekonomi

Strategier operativt 
system

Teknik
(Fordon, fastigheter IT)Produktion

Distrikt
Järfälla

Distrikt
Knivsta

Distrikt
Märsta/Sigtuna

Distrikt 
Sollentuna

Distrikt
Upplands-Bro

Distrikt
Upplands Väsby

Kvalitets- och 
projektledning

Administration
(HR, lön, rekrytering)

Strategier olycks-
förebyggande arbete

Kommunikation

Brandkåren Attundas organisationFörbundsdirektionen 2015

Järfälla kommun

Claes Thunblad (S), ledamot
Cecilia Löfgreen (M), ersättare  
 

Knivsta kommun   

Klas Bergström (M), ledamot
Claes Litsner (S), ersättare

Sigtuna kommun

Ibrahim Khalifa (S), ledamot
Olov Holst (M), ersättare

Brandkåren Attundas organisation

Till minne av 
Douglas Lithborn             

 
”Douglas ledarskap kom att stärka mig personligen och naturligtvis 
organisationens grundvärden som handlar om allas lika värde, om att ta 
sitt arbete på yttersta allvar, att göra sitt bästa och framförallt att agera 
hedervärt med moral. Douglas känsla för rättvisa och uttalade sätt att som 
ledare leva sin värdegrund är något jag för alltid kommer att bära med mig.” 
– Ida Texéll

Brandkåren Attundas förbundsordförande, Douglas Lithborn som så  
tragiskt avled den 11 juli efter en allvarlig incident i simhallen. 
Douglas Lithborn blev 48 år.  

Järfälla kommun

Lars Markstedt (L)

Knivsta kommun

Rune Lundin (M)

Sigtuna kommun

Lars-Göran Sörqvist (M)

Sollentuna kommun

Pia Franzén (M)

Upplands-Bro kommun

Roger Gerdin (S)

Upplands Väsby kommun

Hans Nordlander (KD)

*Henrik Thunes tillträdde som ordförande den 23 oktober, efter Douglas Lithborn.

Revisorer

Sollentuna kommun

Henrik Thunes* (M), ordförande
Freddie Lundqvist (S), ersättare 

Upplands-Bro kommun

Camilla Janson (S), vice ordförande
Fredrik Kjos (M), ersättare

Upplands Väsby kommun

Mathias Bohman (S), ledamot
Per-Erik Kanström (M), ersättare

En tydlig inriktning 
har varit att öka dialog 
och inflytande, bidra 
till ökad tydlighet och 
ökad effektivitet samt 
skapa ett värdebaserat 
ledarskap inom 
organisationen. 

En ny organisation är på plats sedan 2014. Med den 
nya organisationen kommer Brandkåren Attunda att 
leda och styra med mer effektivare förutsättningar. 

En tydlig inriktning har varit att öka dialog och inflytande, bidra till ökad 
tydlighet och ökad effektivitet samt skapa ett värdebaserat ledarskap inom 
organisationen. 2015 startades projektet effektivare arbete som ska se över 
arbetstidsförläggningen och 2014 startades chefs- och ledarskapsprogrammet  
som under året har fortsatt utveckla ett gemensamt ledarskap.  
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Uppfyllda effektmål

1. Minska antalet bostadsbränder.

2. Öka medborgarnas förmåga att agera vid brand.

3. Minska tiden för den drabbade att få 
skadeavhjälpande stöd.

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.

Under 2015 har vi genomfört 3 823 hembesök. Målet för året var att genomföra 
3 550 hembesök, vilket innebär att vi nått målen med 136 %. 2015 har vi även 
genomfört 559 olika externa utbildningar och informationsinsatser och under 
dessa mött 29 826 personer.

Över 70 utbildningar har hållits för kommunanställda inom vårt ramavtal. Antalet 
besökare på Facebook och vår externa webbplats har under året ökat med ca 
35 % respektive 10 %. Vi har under året utökat samarbete med säkerhetschefer, 
ekonomichefer och kommundirektörer. Införandet av hembesök har också bidragit 
till att profilera Brandkåren Attunda och varit omskrivet i lokal media.

Antalet ”brand i byggnad” minskade med 9 % under 2015 gentemot 2014 och med 
7 % vid en jämförelse med medelvärdet för 2010-2014.

Responstiden för 2015 (10,3 min) är samma nivå som under 2014 och den 
snabbaste tiden historiskt sett. 

Brandkåren Attundas styrsystem
Brandkåren Attundas organisation styrs av 
handlingsprogram och uppdrag som formulerats i 
förbundsordningen. Under året togs ett 

nytt handlingsprogram 
fram för perioden 
2016-2019. Ett arbete 
som påbörjades 2014 
med en grundläggande 
riskanalys. 

Över 70 utbildningar har hållits för kommunanställda inom vårt ramavtal. Antalet 
besökare på Facebook och vår externa webbplats har under året ökat med ca 
35 % respektive 10 %. Vi har under året utökat samarbete med säkerhetschefer, 
ekonomichefer och kommundirektörer. Införandet av hembesök har också bidragit till 
att profilera Brandkåren Attunda och varit omskrivet i lokal media.

Dessa omsätts sedan årligen i en verksamhetsplan som beskriver vilka effekter som 
verksamheten ska uppnå. Verksamhetsplanen bryts sedan ned i områdesplaner och 
distriktsplaner. Under året togs ett nytt handlingsprogram fram för perioden  
2016-2019. Ett arbete som påbörjades 2014 med en grundläggande riskanalys. 
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Följ oss i våra kanaler
Webbplats: www.brandkaren-attunda.se
Facebook: www.facebook.se/attunda
Twitter: www.twitter.com/bk_attunda

Handlingsprogram 2016-2019
Alla kommuner är skyldiga enligt lag att ha ett 
handlingsprogram. I dokumentet kan kommuninvånarna 
läsa vad de kan förvänta sig av sin räddningstjänst, dels 
förebyggande arbete men också skadeavhjälpande.  

Syftet med handlingsprogrammet är att skapa struktur och samordning i arbetet 
med skydd mot olyckor och därigenom öka tryggheten genom att minska antalet 
oönskade händelser och dess konsekvenser. 

Brandkåren Attundas arbete att ta fram ett nytt handlingsprogram 2016-2019 
påbörjades 2014 med en grundläggande riskanalys. Framtagandet av handlings-
programmet har präglats av strategiska diskussioner om mål och vision med  
förbundsdirektionen i form av strategidagar och målbildsdiskussioner. Varje  
medlemskommun har deltagit genom säkerhetschefssamråd, kommundirektörs-
samråd och kommunledning. 

Vår personal har också kunnat påverka innehållet på medarbetardagar och genom 
fokusgrupper. Arbetsprocessen kompletterades med utrednings- och analysarbete 
i form av statistik, övningar och beslutsunderlag. 

Under samrådsperioden sommaren 2015 gavs samverkande myndigheter,  
kommuner och samarbetspartners möjlighet att lämna synpunkter på  
programmet. Efter samrådsperioden fastställdes handlingsprogrammet av  
förbundsdirektionen i november. Handlingsprogrammet beskriver vision,  
målsättningar och utvecklingsuppdrag för de kommande fyra åren. 

Syftet med handlings-
programmet är att skapa 
struktur och samordning 
i arbetet med skydd mot 
olyckor och därigenom 
öka tryggheten genom 
att minska antalet 
oönskade händelser och 
dess konsekvenser. 
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Verksamhetsbesök

Studieresa

Inrikesministern Anders Ygeman besöker 
Brandkåren Attunda
I samband med arbetet med nytt handlingsprogram och i syfte att skapa  
opinion kring varför det är viktigt att skapa ett olycksfritt samhälle bjöds  
inrikesminister Anders Ygeman in till Brandkåren Attunda för ett verksamhets-
besök. Anders Ygeman diskuterade framtidens utmaningar med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildningssystem, alarmerings-
tjänsten samt utvecklingen av samproduktion mellan blåljusmyndigheter.

Civilminister Ardalan Shekarabi på besök
Under Ardalan Shekarabis besök talade han om sin syn på välfärden och vad 
som bör förbättras inom det offentliga området. Med de rådande trenderna 
som ökad urbanisering och minskningen av invånare i hälften av Sveriges kom-
muner, förespråkade han en mer centraliserad och gemensam styrning.

– Man måste kritiskt granska alla styrningsmodeller. Det har blivit så 
byråkratiskt att det blivit ett problem. Fokus har legat på att inte göra 
fel när fokus borde ligga på att göra rätt istället, sa Shekarabi.

Den 17-19 november gjordes en stu-
dieresa till två olika räddningstjänster: 
Brandweer Antwerpen i Belgien och 
West Midlands Fire Service (WMFS) i 
Birmingham, som arbetar framgångs-
rikt med att identifiera riskutsatta 
grupper och bidra för att verka för 
varje individs egen makt stärks. 

Syftet med resan var en omvärlds-
analys identifiera olika organisationer 
som genom goda exempel arbetar 
med social hållbarhet, olycks- 
förebyggande arbete, verksamhets-
utveckling. Med på resan var  
direktionsledamöter, chefer,  
processägare, brandmän, projekt-
ledare, skyddsombud och fackliga 
företrädare.

Framtidsspaning
I samband med arbetet med nytt handlingsprogram gjordes en framtidsspaning 
över utveckling för kommuner och landsting. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) beskriver i sin rapport ”Vägval för framtiden, 15 trender som påverkar det 
kommunala uppdraget mot 2025” (2014). 

SKL beskriver i rapporten en ökad 
digitalisering och ökad globalisering. 
Konkret menas att handel, gräns-
överskridande investeringar och  
kapitalflöden samt utbyte av  
information och teknologi mellan 
länder ökar.  
 
Globaliseringen och digitalisering 
leder också enligt SKL till ett ökat 
utbyte och påverkan av olika kultur-
fenomen, attityder och  
livsåskådningar. Den tilltagande 
globaliseringen är en konsekvens 
av minskade kommunikations- och 
transaktionskostnader till följd av 
ny teknologi och politiska beslut. 
För en kommun innebär detta att 
digitaliseringen och globaliseringen 
även påverkar det kommunalpolitiska 
uppdraget. 

En del av påverkan omfattar de 
ekonomiska förutsättningarna där 
skattemedels fördelning granskas i 
en allt mer nationell och internatio-
nell kontext. Ökat informationsflöde 
ställer krav på transparens som i 
sin tur konstituerar krav på effektiv 
hantering av offentliga medel. För 
räddningstjänsten innebär detta att 
verksamhetens effektivitet och nytta 
kommer att vara i fokus för att möta 
framtidens verksamhetsmässiga och 
ekonomiska krav. 

Under 2015 var flyktingfrågan en 
stor fråga för Sverige och Brandkåren 
Attundas förmåga att verka för ökad 
inkludering och hållbarhet bedöms 
som en viktig framtidsfråga. Trygghet 
och säkerhet i en demokrati är en 
grundläggande mänsklig rättighet 

och samverkan är ett viktigt verktyg 
för att åstadkomma goda lösningar 
med människans rättigheter i fokus. 

2017 kommer utredningen gällande 
alarmeringstjänsten att redovisas och 
slutsatserna i utredningen kommer 
utgöra en viktig inriktning och platt-
form för framtidens alarmering.
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Olycksförebyggande arbete 
Under året har mycket tid lagts på att utveckla Brandkåren Attundas tillsynsprocess 
för att möta den arbetsmetodik som förespråkas av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen.  

Det nya tillsynskonceptet driftsattes 
1 september och kommer fortsätta 
utvecklas under kommande år. 

I och med det ökande flyktingantalet 
har Brandkåren Attunda under  
hösten varit ett stöd i brandskydds-
frågor till medlemskommunerna, 
som att hitta lämpliga och tillfälliga 
akutboenden. 

Brandkåren Attunda är fortsatt  
delaktiga i projekteringen av nya 
tunnelbanan till Barkarby, genom 
möten med Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana (FUT) och länsgemen-

samma möten med övriga räddnings-
tjänstförbund som är berörda av den 
planerade tunnelbaneutbyggnaden.

Arbetet med att fördjupa kontakten 
med medlemskommunernas plan- 
och exploateringskontor har på-
börjats. Möten har genomförts under 
våren med plankontoren på  
Sollentuna och Järfälla kommun.  
Arbetet avstannade på hösten på 
grund av resursbrist men arbetet 
avses upptas under senare delen 
av 2016 med besök på de övriga 
medlemskommunernas motsvarande 
avdelningar. 

Hembesök i riskutsatta områden 
genomförs inom samtliga distrikt. 
Inriktningen är dels att informera om 
hur man bör bete sig vid en brand 
men aktiviteten i sig innebär även att 
Brandkåren Attunda är synlig och för-
hoppningsvis genom närvaro bidrar 
till att stärka sociala trygghet.

Det har varit ett fortsatt arbete under 
sommaren med ett radhusområde i 
Brunna, Upplands-Bro kommun med 
radhusinventering och möten med 
bostadsföreningarna för att hjälpa till 
att säkra det byggnadstekniska brand-
skyddet mellan lägenheterna.

Myndighetsutövning

Inom området myndighetsutövning ingår handläggning av 
följande förebyggande verksamhet:
• Tillsyn utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
• Tillsyn utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
• Kontroller av brandskydd
• Tillståndshandläggning utifrån LBE
• Stöd/medverkan i medlemskommunernas byggprocess
• Stöd/medverkan i medlemskommunernas planprocess
• Besvarande av remisser från anda avdelningar inom kommunen 

eller annan myndighet (gäller t.ex. remisser i samband med 
alkoholtillståndshandläggning, offentliga tillställningar eller remisser i 
samband med utbyggnad av infrastruktur)

• Sotningsrelaterad handläggningBrandkåren Attundas brandinspektörer och brandingenjörer ansvarar för myndig-
hetsutövning med hjälp av brandgrupperna som utför visst arbete i huvudsak  
kontroller av brandskydd. 

Årets tillsynsverksamhet inklusive 
vissa kontroller av brandskydd utgår 
från särskild plan samt Brandkåren 
Attundas ärendehanteringssystem 
CORE. Övrig produktion inom  
området myndighetsutövning är  
behovsstyrt och där av enbart  
prognostiserat för 2015. 

Utifrån siffrorna redovisade för 
året kan det konstateras att tillsyns-
produktionen inte nådde upp till det 
mål som hade satts. Det kan till viss 
del förklaras av den högre arbets-
belastning inom områdena tillstånds-
handläggning LBE och byggärenden, 
vilka utförs av samma personal som 
förrättar tillsyn samt i övrigt viss 

personalbrist med behörig kom-
petens inom tillsynsområdet. Under 
hösten introducerades tre nya  
tillsynsförrättare och även extern 
hjälp av en brandingenjör från Rädd-
ningstjänsten Enköping-Håbo. Det 
genomfördes även tillsyn på större 
fastighetsbolag i Knivsta, Sigtuna och 
Upplands Väsby. De tillsynerna är 
baserade på hembesöken som utförts 
av brandgrupperna.

Det kan konstateras att tillståndsären-
den har överstigit det som prognos-
tiserats för hela året. Anledningen till 
ökade mängd tillståndsärenden är 
oklar. Gällande deltagande i bygg-
processen ligger vi även högt i år. 

Tabellen visar resultatuppföljning av myndighetsutövning (med undantag för kontroller utifrån LSO samt handläggning av sotningsärenden). 
Tabellen redovisar även målet/prognos för respektive typ av ärende.

Trolig anledning kan vara Brandkåren 
Attundas satsning mot ett förbättrat 
samarbete med våra stadsbyggnads-
kontor. Handläggningstiden för bygg-
remisser har överstigit den vi normalt 
har. Vad gäller plan- och remissären-
den har det inte inkommit lika många 
ärenden som var prognostiserat för 
året, något verksamheten inte kan 
påverka. Ett fåtal planärenden har 
inte kunnat skickas inom angiven 
tid. Vi upplever oss ha handlagt de 
ärenden vi har fått remitterade till 
oss under aktuell period och detta 
inom angiven tid, undantaget längre 
handläggningstider avseende bygg-
remisser enligt tidigare.

Kontroller av brandskydd
Utvändig kontroll av skolgårdar ska 
ske av samtliga skolor i samband med 
sommarlov. Där av är det naturligt 
att denna kontroll är dominerande 
för den aktuella perioden. Inom 
Brandkåren Attundas geografiska 
område finns ca 140 skolor, vilka i 
stor utsträckning bedöms ha besökts 
under sommaren. Anledningen till 
att besöken prioriteras till somma-
ren är till följd av att det enligt vår 
statistik uppstår fler bränder i det fria 
under sommaren. I vissa kommuner 
(Sollentuna, Upplands Väsby och 
Upplands-Bro) har dessa kontroller 
även gjorts på kommunens förskolor, 
vilket motsvarar 30 av de utförda 
kontrollerna som statistiken visar. På 
26 av de kontrollerade skolorna har 
brister påträffats. Tabellen visar antalet utförda kontroller utifrån tillsynsplan. 
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Tillfällig  
övernattning

Sotningsärenden

Kontroller i samband med tillfällig 
övernattning har Brandkåren Attunda 
som målsättning att kontrollera 
samtliga övernattningar som kommer 
till vår kännedom. I och med det 
ökande antalet flyktingar som 
kommit till Sverige har Brandkåren 
Attunda haft fler lokaler än vanligt 
att göra kontroller för tillfällig 
övernattning på. Sedan tidigare har 
Brandkåren Attunda inte haft ett 
pålitligt system för att säkerställa, att 
dessa övernattningar kommer till vår 
kännedom eller att registrera dessa.

Under året har vi skapat ett nytt system 
som underlättar vår uppföljning samt 
att vi uppfyller våra mål. 

Tabellen visar antalet handlagda sotningsärenden.

När det gäller kontroller i samband 
med krogsamverkan har Brandkåren 
Attunda för avsikt att medverka 
vid 1-2 tillfällen per kommun/år. 
Under mellandagarna genomfördes 
kontroller av fyrverkerier.

Övriga brandskyddskontroller sker 
utifrån behov. Prognos för antalet 
förväntade kontroller inom dessa  
områden har inte tagits fram för 
2015. Främst med anledning av att vi 
lever med tidigare bristfällig statistik, 
dock så har ett arbete med detta 
påbörjats för att i framtiden undvika 
liknande problematik.

Övriga
kontroller

Brandkåren Attunda har lagt ut sotningsverksamheten på entreprenad. Vår 
sotningsrelaterade handläggning innefattar huvudsakligen beslut om att låta 
annan än entreprenören utföra sotning (egensotning resp. låta annan sota), följa 
upp de förelägganden och eldningsförbud som våra sotarentreprenörer utfärdar, 
samt hantera medborgarnas besvärsärenden.  

Under året har en sotningskonferens genomförts med entreprenörerna. 
Konferensens syfte har varit att gå igenom kvaliteten i arbetet. Inom sotnings-
uppdraget ligger även en årlig revision av våra sotare och rådgivning till tredje 
man. Under 2015 har vi handlagt inkomna ansökningar om egensotning och att 
låta annan sota inom rimlig tid.

Utbildning och information
En av verksamhetens inriktningar är att utbilda kommunanställd personal och stärka 
Brandkåren Attundas utbildningsportfölj. Att skapa ett anpassat utbildningspaket 
för invånare, organisationer och medlemskommuner. Under perioden har tre 
fokusområden genomförts: Utbildning till skolor, externutbildning till kommuner och 
organisationer samt övriga informationsinsatser.

2015 har vi genomfört 559 
olika externa utbildningar och 
informationsinsatser och genom 
dessa mött 29 826 personer. 
Till exempel består en del av 
utbildningarna i att utbilda elever 
i årskurs 5, 8 och Svenska för 
invandrare (SFI) i om hur de kan  
skydda sig och sin skola eller hem 
mot anlagd brand samt få kunskap 
om bränders uppkomst och 
konsekvenser. 

Alla skolor med årskurs 5 och 8 har 
under hösten fått erbjudande om 
denna utbildning. Vi kommer under 
2016 att styra om skolutbildningen 
till årskurs 4 och 7, då det visat sig 
vara mer effektfullt att utbilda yngre 
målgrupper i förebyggande syfte.

Vår externutbildning riktar sig främst 
mot kommuner och företag. Målet 
var att genomföra 75 utbildningar och 
totalt genomfördes 166 utbildningar, 

Sollentuna kommun 
har införskaffat 
en grundläggande 
brandutbildning för all 
sin kommunanställda 
personal.
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Tabellen visar antalet utbildade individer.

vilket innebär en produktion om 221 
% av målet. Sollentuna kommun 
sticker ut då de införskaffat en 
grundläggande brandutbildning för 
all sin kommunanställda personal.

Inför 2016 ser vi över vårt utbud 
av externa utbildningar och 
utbildningskoncept för att kunna 
ge människor bättre kunskap i att 
undvika och kunna agera mot en 
brand eller olycka.

 
Se till att ha brandvarnare, 
brandsläckare och 
brandfilt hemma. En 
brandvarnare låter dig sova 
gott och vakna fort. En 
brandsläckare och brandfilt 
hjälper dig när olyckan är 
framme.  
 
Brandvarnare 
Ha minst en brandvarnare per 
våningsplan, gärna flera. Testa 
din brandvarnare regelbundet 
och byt batteri om den ofta 
piper till eller inte fungerar. En 
fungerande brandvarnare ger dig 
en tidig varning vid brand, vilket 
ger dig möjligheten att ta dig ut 
på ett säkert sätt.  

Handbrandsläckare
Sex kilos pulversläckare är lagom 
att ha i hemmet. De är lätta att 
använda och släcker alla typer av 
mindre bränder. 
 

Brandfilt
En brandfilt är ett bra 
komplement till en 
handbrandsläckare. Med en 
brandfilt kan du täcka över 
och släcka mindre bränder, till 
exempel brand i kläder. 
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Stärkt samarbete med medlemskommunerna
Distrikten inom Brandkåren Attunda har ett nära samarbete med medlems-
kommunerna och samarbetande partners. Brandkåren Attunda har utvecklat en 
närmare dialog med medlemskommunerna för att skapa en god kommunikation och 
ökad närvaro i varje distrikt, för att vara en engagerad räddningstjänst integrerad 
med kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Kommunikationen och nätverket med 
kommunen har under året byggts 
upp inom flera medlemskommuner, 
bland annat via möten och 
träffar med polis, trygghetsråd, 
säkerhetschef, säkerhetssamordnare 
och kommundirektör. 

Under sommaren har dessa nätverk 
visat sitt viktiga värde i samband med 
några tragiska inträffade händelser. 

Hembesök
Hembesök är en aktivitet som genomförs i samtliga distrikt där vi väljer ut 
riskutsatta områden i våra medlemskommuner som utmärkt sig i våra riskanalyser 
gällande bostadsbränder, för att sedan genomföra besök i hemmen.   

Vid hembesök möter vi människor och i ett möte förklarar hur brandsäkerheten 
kan stärkas samt vad man ska göra vid en händelse av brand. Projektet med 
hembesök genomfördes i slutet av 2014 och har i början av året 2015 gått över i 
en permanent satsning, där vi genomfört 3 823 hembesök. Målet för året var att 
genomföra 3 550 hembesök, vilket innebär att vi nått målen med 136 %.

707 732

1039 1043

150 152

700 700

1000 1000

125 125

0

200

400

600

800

1000

1200

Sigtuna Sollentuna Upplands Väsby Järfälla Upplands-Bro Knivsta

Hembesök

Antal hembesök öppnade dörrar Mål för året

Teater
Under vecka 42 hade brandstationen 
i Knivsta teaterföreställningar i 
vagnhallen, för alla förskolebarn 
i Knivsta. Pjäsen och livemusiken 
framfördes av elever från 
Kulturskolan och handlade om att ha 
fungerande brandvarnare hemma, 
att ha flytväst på sjön samt hur man 
larmar 112. Tanken är att genom 
barnen nå de vuxna.  
 
Projektledare var brandman, Kristina 
Gissler som hoppas kunna genomföra 
pjäsen varje år och även på flera 
brandstationer. 
 
Projektet i Knivsta fick spridning 
genom bland annat P4 Uppland och 
Uppsala Nya Tidning (UNT).

Trygghet och säkerhet
kräver gott samarbete. 

Internutbildning för operativ personal
Syftet med Brandkåren Attundas internutbildning är att aktivt stödja 
brandpersonalen med relevanta utbildningar och övningar. Det säkerställer att 
personalen kan hantera olika händelser och leverera efter förutsättningarna. 
Övningarna ger en trygghet i yrkesrollen och bidrar till god arbetsmiljö. 

Exempel på övningar
•  För att klara arbetsmiljöverkets krav på rökdykning har operativ personal 

genomfört två varma och två kalla rökövningar. 
•  Samtliga heltidsskift har övat på tåg- och busscenarier i övningssimulator 

(RescueSim).
•  Samtliga skift har utbildats i handhavande av skärsläckarutrustning.
•  Samtliga heltidsskift genomförde is- och vattenlivräddning.
•  Under januari genomfördes en uppstartsövning för räddningspersonal 

i beredskap (RIB) i Knivsta. Scenarierna var trafikolycka, hjärtstopp, 
vattenlivräddning och brand i byggnad.

Exempel på utbildningar
• På våren genomfördes grundutbildning för sommarvikarier.
• I april genomfördes rökdykarledarutbildning.
• I november/december genomfördes preparandutbildning för 

räddningspersonal i beredskap.
• Under året utbildades befäl: räddningsledning A och räddningsledning B.
• Utbildning av två nya instruktörer för taksäkring vid C2 i Uppsala.
•  Utbildning i taksäkring har genomförts för heltid, nya sommarvikarier och 

räddningspersonal i beredskap (RIB).
• Utbildning med att förse våra brandmän med motorsågskörkort AF har 

pågått hela året.

Adress/orientering/studiebesök

Rullband/läkarundersökning
/arbetsrelaterad bana

Ej kategoriserade

Samverkans- 
övning Conny
Under maj månad genom- 
fördes Sveriges största  
samverkansövning i Upplands 
Väsby, där scenariot var  
skolskjutning. 

Syftet med övningen var att 
öva stor skadeplats med polis, 
räddningstjänst och sjukvård 
och där det finns pågående 
dödligt våld (PDV). Övningen 
involverade ca 200 deltagare. 
SVT filmade övningen, som 
sedan visades i programmet 
Veckans brott och nu finns på 
SVT-play. 

Den 6 augusti hittades en 21-årig 
kvinna mördad i Smedby, Upplands 
Väsby där Brandkåren Attunda 
deltog i sökandet. Nätverket som 
Brandkåren Attunda har i kommunen 
var till stor hjälp och bidrog till ett 
effektivt och nära samarbete med 
kommunen och polisen. Ett viktigt 
arbete under sommaren var att lyfta 
trygghetsfrågan för Upplands Väsbys 
kommuninnevånare. 



2120 BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015 BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015

Kommunikation
Kommunikationsarbetet på Brandkåren Attunda ska bidra till att de övergripande 
målen för Brandkåren Attundas verksamhet. En del av arbetet innebär att skapa 
relationer med våra kommuninvånare genom det personliga mötet och i våra sociala 
kanaler (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Youtube) där det finns ett ökande 
intresse av att följa och kommunicera med Brandkåren Attunda. 

Ett viktigt fokus är att förstärka den enskildes förmåga att hantera sitt skydd men 
också att medverka till att en relevant bild av verksamheten blir tillgänglig för både 
medarbetare och allmänhet. 

Utveckling ny extern 
webbplats och intranät
I december månad lanserades den uppdaterade externa webb- 
platsen www.brandkaren-attunda.se och även ett nytt intranät 
med så kallad responsiv design; anpassade att fungera i surfplattor, 
smarta telefoner och olika webbläsare. 

Webbplatserna har fått en ny design, tydligare struktur och för- 
bättrade funktioner med bland annat Talande webb, som gör att 
informationen blir mer lättillgänglig för alla användare. Under  
2016 kommer webbplatserna fortsätta att utvecklas för att möta  
allmänhetens och medarbetarnas behov.

Informationskampanj  
om batteribyte

Rådigt ingripande  
– vem som helst  
kan vara en hjälte

Brandkåren Attunda vill  
uppmärksamma goda 
exempel där förebilder har 
agerat vid olyckor. Om fler 
agerar tidigt vid olyckor 
kommer konsekvenserna och 
skadorna att minska. Därfr-
för ser Brandkåren Attunda 
att gärna att fler gör mer i 
strävan efter det olycksfria 
samhället.

Under vecka 48 samarbetade Brandkåren Attunda med Mathem för 
att påminna kommuninvånare hur viktigt det att ha en brandvarnare, 
men även att testa att brandvarnaren fungerar. Därför delade vi ut 
ett batteri i varje matkasse till 12 000 hushåll i Stockholmsområdet. 

En digital banner fanns på receptsidan Tasteline (www.tasteline.se) och i Mathems 
nyhetsbrev (www.mathem.se) för att informera besökare och kunder om  
kampanjen och våra brandsäkra tips. På vår webbplats hade vi en budskapsbanner 
som byttes ut veckovis under december månad för att lyfta fram våra olika tips.

Sociala medier med personlig karaktär 
Under 2015 fortsatte ökningen av 
följare och besökare i Brandkåren 
Attundas sociala medier. Kanalerna 
som ökade mest var Facebook med 
över 2 000 följare och Twitter med 
1 500 följare. 

I våra sociala kanaler når vi snabbt 
ut med viktig information till våra 
kommuner och kommuninvånare. 
Det kan vara i form av budskap 
om förebyggande av olyckor och 
instruktioner om korrekt agerande 
när olyckan är framme. Störst effekt 
ger inlägg av personlig karaktär sett 
till antal kommentarer och delningar.

TV4 och personliga möten
Brandkåren Attunda har under året förekommit återkommande med förebyggande 
information på TV4 och TV4 webb-TV om boendesäkerhet, grillning, fyrverkerier 
med mera.  I december månad hade vi två tillfällen med information, i samband 
med brandvarnardagen den 1 december men även en brandsläckarskola den 30 
december, som skapade stor spridning i de digitala kanalerna. Förutom det har vi 
spridit information och utbildning, genom aktiviteter med sex stycken öppna hus 
med över 5 000 besökare, men även studiebesök, besök på allmänna platser och i 
bostadsområden till tusentals kommuninvånare.

Brandkåren Attundas medverkan i Pride tillsammans med de andra räddningstjänsterna 
och MSB, skapade stor spridning och gillande i de sociala kanalerna.
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Utveckling av det  
operativa systemet
Att utveckla det operativa systemet är ett viktigt område för att skapa en effektivare 
organisation. Parallellt med handlingsprogrammet, utarbetades och beslutades en 
handbok för styrning av det operativa systemet. Handboken kommer lägga grunden 
för hur det operativa systemet utvecklas.

Brandkåren Attunda arbetar löpande för att minska responstider. Brandkåren 
Attundas responstider ligger i paritet med tidigare år. Tack vare införandet av 
automatiska förlarm (sker nu vid 35 % av alla utryckningar) är hanteringstiden 
på räddningscentralen avsevärt kortare vid byggnadsbränder, större trafikolyckor 
och drunkningar. Trots detta ligger larmhanteringstiderna fortfarande över 100 
sekunder i medianvärde. I maj lade SOS Alarm om hanteringen av 112-samtal så 
att ärendena inte besvaras lokalt i lika hög grad som tidigare.

Larmhanteringstider, förlarm och 
digital utalarmering

Andel förlarm
Förlarm används i syfte att minska 
anspänningstiden, som är en 
delmängd av responstiden. Andelen 
förlarm under 2015 var 35 %, den 
högsta andelen hittills.
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Tabellen visar andel förlarm för Brandkåren Attunda.

Första insatsperson (FIP) 
Under året har Räddningspersonal 
i beredskap (RIB) på Knivsta 
brandstation infört Första insats-
person (FIP). En person har med sig 
ett eget fordon under beredskap 
i hemmet och åker direkt mot 
olycksplatsen vid larm. Huvudsyftet 
är att minska tiden för den drabbade 
att få hjälp (responstid). Responstiden 
i Knivsta har under året minskat med 
över 1,5 minuter och är den lägsta 
siffran någonsin (11.1 min).

2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4
Knivsta 14,5 14,6 15,3 11,7 10 11,7 10,4 12,2

Brandkåren Attunda 10,4 10,7 10,8 9,6 10,2 10,7 10,5 9,8
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Tabellen visar responstiden i minuter för Första insatsperson (FIP).

 
Byte av larm- och 
ledningscentral 
 
Brandkåren Attunda bytte 
larm- och ledningscentral 
till Storstockholms  
räddningscentral (SSRC) 
i Täby den 15 december. 
Under hösten genom-
fördes en rad aktiviteter 
i förberedande syfte; 
utbildning av personal, 
omläggning av teknik och 
avtalsskrivning. Över- 
flyttningen genomfördes 
utan några problem.

Respons i det operativa systemet
Brandkåren Attunda arbetar aktivt med att minska responstiden (tiden från det att 
en hjälpsökande ringer 112 till det att den första hjälpen är på plats). Responstiden 
för 2015 (10,3 min) är samma nivå som under 2014 och den snabbaste tiden 
historiskt sett. Responstid för prioriterade ärenden är snabbare. För typolyckan 
”Brand i byggnad” är mediantiden. 
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Rakel på skadeplats
Under våren infördes Rakel 
(Radiokommunikation för 
effektiv ledning), ett digitalt 
kommunikationssystem. Rakel 
används för att kommunicera på 
skadeplats och är ett steg mot att 

Väktarinsatser i Sollentuna
I samarbete med Sollentuna kommun 
har kommunens väktarenheter 
larmats till vissa olyckor som en FIP-
enhet. Det har gjort att samarbetet 
har ökat och väktare har utbildats för 
att lättare kunna hantera en situation. 
Under året har väktarenheterna 
gjort flera goda insatser som skapat 
mervärde för den drabbade. Ett 

exempel var vid en anlagd brand i en 
moped som var uppställd mot väggen 
på en fastighet där väktarna släckte 
branden före räddningstjänstens 
ankomst och hindrade 
brandspridning till fastigheten.

ersätta det analoga med digital 
teknik. Övergången skedde efter 
genomförd internutbildning av 
personal, framtagning av sambands-
rutiner och tekniska förberedelser.

Skadeavhjälpande uppdrag - antal olyckor 
och andra uppdrag 
Under året har Brandkåren Attunda larmats på 3 061 uppdrag inom de sex 
medlemskommunerna vilket var drygt 100 stycken fler än under 2014. 

Antalet suicid/hot vi larmades på 
under 2015 är något färre än under 
2014 men fortfarande ligger antalet 
långt över medelvärdet 2010-2014 
vilket till stor del kan förklaras 
av den samverkan kring suicid, 
självmordsprevention i Stockholms 
län (SPIS) som Brandkåren Attunda 
gick in i 2012. I stora drag innebär 
SPIS att samtliga blåljusmyndigheter 
kan larmas när ett hot om suicid 
inkommer till larmcentralen, detta för 
att minska tiden det tar innan hjälp 
kommer till den nödställde. Under de 
tre år som samverkan har ägt rum i 
nuvarande form har antalet varierat 
mellan 52 och 58 larm per år. 

2015 har Brandkåren Attunda larmats 
på 11 % fler räddningsuppdrag än 
medelvärdet för 2010-2014 och med 
9 % (mer än 100 stycken) fler än 
under året 2014. 

Antalet ”brand ej i byggnad” har 
ökat 7 % jämfört med 2014. Här har 
trenden i Sigtuna och Knivsta varit 
nedåtgående under perioden 2011-
2015 medan trenden är stigande i de 
övriga kommunerna.

Antalet ”brand i byggnad” minskade 
med 9 % under 2015 gentemot 
2014 och med 7 % vid en jämförelse 
med medelvärdet för 2010-2014. 
Kommunerna Knivsta, Sollentuna och 
Upplands-Bro visade en sjunkande 
trend medan Järfälla, Sigtuna och 
Upplands Väsby hade en stigande 
trend under perioden 2011-2015. 
Antalet trafikolyckor har i jämfört 
med 2014 ökat 13 % och vid 
jämförelse med medelvärdet 
2010-2014 var antalet 14 % högre. 
Kommunerna Knivsta och Sigtuna 
visar under åren 2011-2015 en tydligt 
stigande trend gällande antalet 

trafikolyckor man larmats på även 
om antalet händelser var något färre 
under 2015 än under 2014. Även i 
Järfälla och Sollentuna är trenden 
under samma period stigande när 
det gäller antalet trafikolyckor, där 
det i båda kommunerna inträffade 
drygt 10 fler trafikolyckor under 2015 
än under 2014. I Upplands-Bro och 
Upplands Väsby kan man se en stabil 
eller svagt stigande trend gällande 
antalet trafikolyckor. 
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Tabellen presenterar olycksstatistiken för 2015 tillsammans med statistik för 2014 samt medelvärdet för 2010-2014. 

Ingen ska behöva  
skadas eller omkomma 
i olyckor, mindre ska 
förstöras vid olyckor.
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Antal olyckor per 1 000 invånare 
Befolkningsmängden i Brandkåren Attundas medlemskommuner växer i genomsnitt 
med 2 % årligen. Befolkningsdata är taget per 1 november och hämtat från SCB. 

Då det finns ett samband mellan 
befolkningsmängd och antal  
inträffade olyckor presenteras även 
antalet olyckor samt andra uppdrag 
som Brandkåren Attunda larmats på 
per 1 000 invånare. 

Trenden visar att antalet räddnings-
uppdrag ökat under 2015 både 
jämfört med 2013 och med medel-
värdet för 2010-2014. För uppdrag 
vid ohälsa samt andra uppdrag har 
antalet sjunkit under 2015 gentemot 
2014 och närmar sig medelvärdet 
för 2010-2014. För ”brand i bostad” 
inträffade det något färre av denna 
typ under 2015 jämfört med 2014 
och även gentemot medelvärdet 
2010-2014. 

0

1

2

3

4

5

6

Räddningsuppdrag Sjukvårdsuppdrag
& suicid/hot om suicid

Automatlarm Andra uppdrag Brand i bostad

Antal

Antal olyckor och andra uppdrag per 1 000 invånare 
i medlemskommunerna
2015 jämfört med 2014 samt medelvärde 2010-2014 

Medelvärde 2010-2014

2014

2015

Tabellen presenterar olycksstatistiken för 2015 tillsammans med statistik för 2014 samt 
medelvärdet för 2010-2014. 

1 3 1 4 2 43

5
6

6
6 1

25
13

20
18

16

16

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal skadade och omkomna i brand 
i byggnad 2010-2015

Omkomna Svårt Lindrigt

2015 har fyra personer omkommit 
i brand i byggnad och en person 
skadats svårt, motsvarande för 2014 
var två omkomna och sex svårt 
skadade. 

Under året har fyra villor 
totalförstörts av brand i Brandkåren 
Attundas medlemskommuner.

Tabellen visar antalet svårt skadade och omkomna vid bränder i byggnader.

Antal skadade och omkomna  
i brand i byggnad 2010-2015

Varje dag  
dör 9  

personer i 
olyckor.

Brandens omfattning efter 
släckning

I startföremålet I startutrymmet

I startbrandcellen
alt. en byggnad

bestående av en
brandcell

I startbyggnaden
Branden spred sig
till flera byggnader

2010 116 65 34 14 0

2011 112 54 31 2 1

2012 129 44 20 2 2

2013 133 52 35 1 2

2014 120 60 27 3 0

2015 119 45 25 10 1
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Tabellen visar brandens spridning och omfattning efter släckning.
 
Anlagda bränder – en 
markant ökning
 
Under 2015 larmades Brand-
kåren Attunda till 13 brand/
brandtillbud i skola eller 
förskola varav nio av dessa 
bedömdes vara anlagda. Det 
var fler bränder vid skola/
förskola än under 2014 där 
det inträffade nio bränder/
brandtillbud på skola där sex 
konstaterades vara anlagda. 
Vid två av händelserna (en 
förskola i Upplands Väsby 
och en tillfällig under- 
visningslokal i anslutning till 
en skola i Sigtuna) spred sig 
branden, vilket i sin tur med-
förde en längre påverkan på 
verksamheten. I drygt 22 % 
av ”brand i byggnad” som 
Brandkåren Attunda  
larmades under 2015  
gjordes bedömningen att 
branden var anlagd, mot-
svarande siffra för 2014 var 
knappt 13 %. 

Dödsbränder –  
Sigtuna och Järfälla

Fyra personer har omkommit 
och en person skadats svårt i 
brand i byggnad, vid samtliga 
av dessa har det handlat om 
brand i bostad. I februari  
inträffade två bränder i  
Sigtuna där tre personer miste 
sina liv. Den första var en äldre 
kvinna i en lägenhet och den 
andra var ett äldre par som 
bodde i villa. I maj omkom en 
fjärde person i en lägenhets-
brand i Järfälla. 

 
Kraftigt regn som orsa-
kade översvämningar
 
Den 6 september inkom-
mer ett tjugotal larm om 
översvämningar i källare. 
Flest larm var i Järfälla, där 
marken runt Bällstaån stod 
under vatten. Brandkåren 
Attunda var en av alla  
resurser som försökte  
hjälpta de drabbade  
fastighetsägarna med  
översvämningarna och 
återskapa framkomlighet  
i trafiken. 



2928 BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015 BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015

Teknik och fastigheter  
– god arbetsmiljö
Det påbörjades ett arbete med god arbetsmiljö kring fastigheter och fordon under 
2014 som har fortsatt under året. Flera olika åtgärder och inköp har genomförts för 
att skapa god arbetsmiljö och friska medarbetare. Största projektet är ombygg- 
nationen av Upplands-Bro brandstation, i likhet med Knivsta brandstation som ger låg  
energiförbrukning, lokaler som är anpassade ur ett jämställdhetsperspektiv och en 
god arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Även förbättringar har gjorts på Upplands  
Väsby brandstation med att skilja på rena och smutsiga ytor i lokalerna. 

Nya brandstationer
Brandkåren Attunda ställer krav och tar ansvar för ett hållbart,  
miljövänligt byggande här och nu samt för framtida generationer.  
Det finns förslag på ny tomt för Sollentuna brandstation vid Häggviks-
rondellen. Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda är positiva 
till läget på tomten, då den ur ett operativt perspektiv ligger mycket 
strategiskt i kommunen. Det finns även två tomtförslag till placering 
av Upplands Väsby brandstation. Fortsatta diskussioner kommer ske 
med kommunerna under 2016.

Ny telefonväxel
I slutet av året bytte Brandkåren Attunda till att driva telefon- 
växelfunktion i egen regi genom en överkoppling till Kalix Tele24.  
En ny telefonväxel har installerats på Järfälla brandstation, dit alla  
inkommande samtal till vårt växelnummer styrs.

Miljö
Miljöarbetet under året har 
inneburit att sortering av 
matavfall införts på Järfälla 
och Sollentuna brand- 
stationer.  
 
En riktlinje för användning 
av brandskum har påbörjats 
och kommer att baseras 
bland annat på kemikalie-
inspektionens rapport om 
högfluorerade ämnen i 
brandsläckningsskum.  
Publicering i januari 2016.

Den tidigare i särklass största 
energislukaren, Upplands-
Bro brandstation, har efter 
en genomförd renovering 
nu mycket bättre energi-
förbrukningsvärden.

Omvärldsbevakning - strategier & styrsystem
Teknikplattformen har under 2015 utvecklats avseende fordon, fastig-
hetsstrategi samt IT-strategi. Att skapa långsiktighet och överblick för 
att möta verksamhetsmässiga och ekonomiska krav. För att kunna reali-
sera de operativa inriktningarna behöver teknikmässiga förutsättningar 
utvecklas för att möta risker och behov. 

Under våren medverkade tre medarbetare på teknikmässan Rothe 
Hahn i Hannover, för att skapa sig en uppfattning om vilka tekniska 
möjligheter det finns för att förändra och utveckla vårt tekniska 
system. Små och mellanstora bilar är ett koncept som kommit långt 
i Europa. Under hösten har Brandkåren Attunda investerat i fyra 
första insatsbilar vilket medför större flexibilitet och anpassning i det 
förebyggande  och operativa arbetet.

Medarbetare – arbetsmiljö,  
dialog och värdegrund
Vi har fortsatt vårt arbete med fokus på arbetsmiljö. Att vi är varandras arbetsmiljö 
är ett centralt förhållningssätt, där vi arbetar med att tydliggöra att alla medarbetare 
har ett eget ansvar att bidra till att främja samarbete och stötta varandra. Med  
kontinuerliga träffar och informationsspridning för verksamheten en ständig dialog 
på flera nivåer. Central skyddskommitté (CSK), fackliga möten, Medbestämmande-
lagen (MBL), dialogdagar och arbetsplatsträffar (APT) är några exempel. 

Medarbetardagarna är ett pilotprojekt som startade 2014. I januari genomfördes 
fyra heldagar för alla våra heltidsanställda och tre kvällar för vår räddningspersonal 
i beredskap (RIB). Syftet med årets medarbetardagar var att lyfta det nya 
handlingsprogrammet, upphandling av larm- och ledning, hembesök liksom att ta 
tillvara på medarbetarnas förbättringsförslag i form av dialog i mindre grupper. 
Under årets medarbetardagar lanserades också populärversioner av Brandkåren 
Attundas viktigaste styrdokument, vilket skulle ge medarbetarna en tydligare 
helhetsbild av verksamheten och ökad förståelse för olika roller inom organisationen.

Medarbetardagar

Vi har dessutom chefs- och 
arbetsledningsarenor för att stärka 
banden mellan organisationens 
olika delar, lyfta utmaningar, hitta 
gemensamma lösningar samt 
utveckla vårt samarbete för att kunna 
leverera god och kvalitativ service till 
alla våra invånare.

Värdegrundsarbetet är ständigt 
närvarande i den dagliga 
verksamheten, på arbetsplatsträffar 
(APT) och i medarbetarsamtal. 
Medarbetarna har varit positiva 
att diskutera och förhålla sig till 
vår värdegrund både i interna- och 
externa möten. Brandkåren Attunda 
har också arbetat strategiskt att ta 
fram riktlinjer för Jämställdhet- och 
likabehandling, som har utgått från 
vår värdegrund. 

En hälsodag anordnades den 26 mars 
på Arena Satelliten i Sollentuna där 
alla medarbetare var inbjudna för 
att få kunskap om vad som påverkar 
hälsan och vilka val som förbättrar 
hälsan. Dagen bestod av interna 
och externa föreläsare och ett 50-
tal medarbetare som bidrog till att 
skapa en klarare bild om vad hälsa 
är, vad du kan göra för må bättre och 
förbättra livsstilen. Dagen var mycket 
uppskattad och avslutades med att 
alla fick reflektera över vilka val man 
var villig att ta för att utveckla sitt liv 
och må bra.

Hälsodag

mod

omtanke
professionalism

respekt

Värdeord
Våra värdeord vägleder 
oss i det dagliga arbetet.
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Effektivare arbete – att göra  
rätt saker och att göra saker rätt
Brandkåren Attunda har som mål att skapa en struktur för att kunna genomföra  
arbetsuppgifter anpassade för vårt breda uppdrag idag och för framtiden. Medarbetarna 
ska få möjlighet att utvecklas och engagera sig i projekt, individuella kompetensområden  
i linje med verksamhetens inriktningar och växa inom ramen för sin anställning.  

Det har visat sig vara svårt att 
genomföra med nuvarande 
arbetstidsförläggningssystem, utan 
att medarbetaren bygger upp stora 
tidbanker. Brandkåren Attunda har 
därför startat ett projekt med facklig 
medverkan, som ska se över hur 
arbetstiden kan fördelas för att kunna 
möta framtidens krav på en bättre 
anpassad arbetstidsförläggning. 
Projektet startade under året och 
forsätta under nästa år. 
 
Brandkåren Attunda har ingen färdig 
lösning på hur det kommer se ut 
med ny arbetstidsförläggning. För 
att kunna möta framtidens krav på 
räddningstjänsten, måste det skapas 
förutsättningar för att arbeta mer 
med riskutsatta grupper, motverka 
utanförskap i samhället och hitta 
flexiblare lösningar kopplade till 
tjänstgöring. 

Tillsammans med fackliga 
företrädare och företrädare för 
olika personalgrupper har det 
genomförts en omvärldsbevakning 
runt om i Sverige genom att bland 
annat besöka räddningstjänster 
som valt alternativa arbetstids-
förläggningsmodeller.  
 
Under den första delen av projektet 
har det också ägnats mycket 
resurser till att förklara, motivera 
och förankra behovet av förändring 
på alla nivåer i vår organisation. Vi 
har arbetat med SWOT-analyser, 
workshops, personliga intervjuer med 
medarbetare, framtidsscenarier och 
intern kommunikation. Vidare har 
projektet kartlagt hur det ser ut i vår 
organisation idag. 

Rekryteringar och avslut  
av anställningar
Året har varit intensivt med 17 separata rekryteringsprocesser, både interna och  
externa, vilket saknar motstycke i vår organisation. Mest resursintensiva är brand-
mannarekryteringarna, både för sommarvikarie och tillsvidareanställningar som 
sträcker sig över flera dagar med många olika arbetsrelaterade moment liksom  
intervjuer med vår värdegrund som utgångspunkt. 

Intervjuare, instruktörer, 
projektledare samlas under flera 
dagar för att kunna genomföra 
kvalitativa processer för att hitta de 
bästa kandidaterna. Brandmanna-
rekryteringarna liksom rekryteringen 
för brandman med befälskompetens 
kommer att avslutas första 
månaderna under 2016. 

Brandkåren Attunda har inte ökat den 
totala bemanningen då det intensiva 
rekryteringsåret korrelerar med tio 
pensionsavgångar under året, varav 
sju av dessa var Räddningstjänstens 
särskilda ålderspension (R-SAP). 

Lönerevision
Det har genomförts en revision med en ny modell för medarbetar- och lönesamtal. 
Själva modellen har fått positiv respons av medarbetarna när det kommer till tydlig-
het och transparens om vad som lönesätts på individnivå. Lönesättande chefer har 
upplevt det som ett stöd och hjälp i det pedagogiska arbetet med att förklara och 
motivera lön. 

Den nya modellen syftar till att tydlig-
göra vad som påverkar lön och hur 
mål och resultat hänger samman. 
Modellen omfattar även värdegrund 
och har ett fokus inte bara på vad 
som görs utan även hur vi gör det.

Årets lönerevision har inneburit en 
löneram på ca 2 % men viss löne- 

glidning har förekommit främst  
beroende på att vi skapat en ny  
processorganisation i kombination 
med andra internrekryteringar. 

Nytt för i år är att endast Kommunal 
har haft en centralt styrd nivå och alla 
övriga fackliga organisationer har haft 
sifferlösa avtal. Uppföljningarna av 

årets lönerevision visar olika upp-
fattningar i organisationen avseende 
lönesättningens struktur. Brandkåren 
Attunda vill eftersträva tydliga  
skillnader när prestationer skiljer sig 
åt. Då majoriteten av vår personal 
haft individuell lönesättning i två år 
kan det ta tid innan verksamheten 
ställer om inför nya förutsättningar.

Vi har haft vakanser genom 
pensionsavgångar i de operativa 
styrkorna, som har varit betydligt 
högre än de närmast föregående åren 
och det har påverkat sårbarheten 
vid annan frånvaro. Vi rekryterar 
fler brandmän men processen är 
omfattande innan de kan komma 
i tjänst och pensionsåldern för 
den operativa personalen har en 
spännvidd på 9 år (pensionsåldern 
från 58 år till 67 år) vilket gör att 
våra pensionsavgångar är mer 
svårplanerade än övrig verksamhet. 

Chefs- och ledarskapsprogram
2015 har Brandkåren Attunda fortsatt sitt chefs- och ledarskapsprogram. Chefer och 
gruppledare träffas för att tala om verksamhet, mål och inriktningar som är viktiga för 
att på ett tydligt och gemensamt sätt leda verksamheten. Fokus på utbildningarna den 
första delen av året har legat på ledarskap, värdegrund, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Inför en av utbildningsdagarna för  
chefer medverkade Pactas förhandlings- 
ansvarige inom räddningstjänsten. 
Under perioden har Brandkåren 
Attunda även startat ett samarbete och 
utbyte med Södertälje sjukhus, där alla 
chefer var på besök och fick förmånen 
att lyssna på Södertälje sjukhus sätt 
att arbeta med förändringsprocesser, 
kvalitetsarbete och värdegrund. 

Satsningen under hösten har letts av 
HRM Affärsutveckling och fokuserat på 
det personliga ledarskapet. 

Förutom exempel hämtade från vår 
egen verksamhet har alla chefer och 
ledare fått arbeta med modellen 
Feedback 360 grader. Alla har fått göra 
självskattning och sedan fått personlig 
coachning utifrån resultatet. 

Nästkommande år fortsätter samarbetet 
med HRM Affärsutveckling med  
ytterligare fokus på det personliga 
ledarskapet.
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Personal- 
handboken
Under året har vi beslutat om och 
lanserat en ny personalhandbok. 
Chefer, ledare och medarbetare har 
efterfrågat en tydlighet och samsyn, 
vilket gör att personalhandboken ses 
som ett värdefullt verktyg i arbets-
ledningen. Handboken är ett viktigt 
verktyg för enskilda medarbetare att 
själv söka information om rättigheter 
och skyldigheter. De största  
förändringarna i personalhandboken 
har tagits på arbetsplatsträffar (APT).

Nytt avtal för räddnings- 
personal i beredskap
I slutet av juli fick vi ett nytt avtal för vår deltidsverksamhet, räddningstjänst- 
personal i beredskap (RIB). Avtalsförhandlingarna på central nivå var långdragna 
och i maj varslade Brandmännens riksförbund (BRF) om konfliktåtgärder som 
utlöstes den 15 juni för att öka pressen på arbetsgivaren att få till ett avtal. Alla 
räddningstjänster omfattades av konflikten. 

Av de åtgärder som BRF lade var det blockaden mot tjänstgöring utanför ordinarie 
tjänstgöringsschema som periodvis innebar ökade övertidskostnader. Brandkåren 
Attunda hade en bra dialog med våra medarbetare och en god grundbemanning, 
vilket underlättade vår situation under konflikten. Tredjeman drabbades inte enligt 
vår bedömning i någon situation eller händelse på grund av konflikten.

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron 1 januari-31 december 2015 uppgick till 3,70 %. Mot- 
svarande siffra var 3,50 % under 2014, vilket innebär en mindre ökning av vår 
totala sjukfrånvaro, där det främst är långtidsfrånvaron som ökat. Alla ålders- 
kategorier påvisar en ökning av långtidsfrånvaron och vi arbetar aktivt med våra 
längre sjukskrivningar. Tidig rehabiliteringsplan, individuellt anpassade arbets-
uppgifter samt uppföljning minskar sjukskrivningstiden. Vårt anpassade system 
med metodisk plan påverkar siffrorna i önskad riktning och minskar varje enskild 
medarbetares sjukfrånvaro.

De två diagrammen nedan illustrerar sjukskrivningarna 1 januari-31 december per 
ålderskategori samt per kön. Förra årets motsvarande siffra inom parantes.

Ålderskategori Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro

29 år eller yngre 1,29  % (4,15 %) 0,00  % (0,00 %)

30-49 år 3,33 % (2,46 %) 19,94 % (15,41 %)

50 år eller äldre 4,75 % (4,85 %) 40,21 % (26,41 %)

Totalt 3,70 % (3,50 %) 29,32 % (18,22 %)

Kön Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro

Kvinnor 3,03 % (3,82 %) 0,00 % (0,00 %)

Män 3,77 % (3,47 %) 31,82  % (19,05 %)

Totalt 3,70 % (3,50 %) 29,32 % (18,22 %)

År 2014 2015 Förändring

Tidbank 5391 5103 -288

Timtid 5864 6249 385

Övertid enkel 1112 1516 404

Övertid kval 1701 1937 236

Total tim 8677 9702 1025

Övertidskostnader
Kostnaderna för övertid har ökat under året med ca 10 % jämfört med föregående 
år. Vi fortsätter med att vara restriktiva med att bevilja övertid. Vi arbetar aktivt 
med att ta in så kallade timtidare för att minska tidsskulder till personalen. Det har 
haft betydelse i tidsbanken och visar en minskning.

Tabellen nedan visar antalet i timmar som respektive tidsregistrering har och  
kostnaderna för ökningarna beräknas vara ca 400 000 kr.

Långtidsfrånvaron avser procent utav hela sjukfrånvaron.

Tabell för olika tidsregistreringar och förändringar mellan 2014 och 2015.
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Ekonomi
Samtliga summor redovisas i formen tkr (tiotusentals kronor).

Ekonomiskt resultat

Normalt ökar pensionsskulden 
varje år men både under 2014 och 
2015 har skulden minskade i jämfö-
relse med KPA:s prognoser. 2015 blir 
minskningen av skulden ca 3 620 tkr i 
förhållande till KPA:s prognos.  
Minskning av skulden tillsammans 
med en reavinst om 858 tkr och en 
minskad semesterlöneskuld på ca  
910 tkr frånräknat resultaträkningens  
resultat blir då ett årsresultat för 
själva verksamheten som ligger ca  
2 130 tkr bättre än budget 2015.
Intäkterna blev drygt ca 1 330 tkr  
högre än budget där främst  
automatiska brandlarm och  
utbildningsinsatser står för över- 
skottet, reavinsten frånräknad.
Verksamhetens kostnader under-
skred budget med ca 3 360 tkr, varav 

 År 2015 2014 2013 2012

Medlemsbidrag 177 032 174 416 172 688 167 496

1 % av medlemsbidrag 1 770 1 744 1 727 1 675

 

Årets resultat 7 527 14 616 6 338 -1 097

Avgår: Realisationsvinster -858 -45 -230 -136

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 669 14 571 6 108 -1 233

Medel till RUR 0 0 -4 381 neg

Medel från RUR (max 80 %) 0 0 0 0

Synnerliga skäl 0 0 0 1 233

Årets balanskravsresultat 0 0 1 727 0

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 0 0

Summa 0 0 1 727 0

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 0

Maximal reservering till RUR 0 0 4 381 0

Balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen 
är 7 527 tkr. Vid avstämningen av 
balanskravet avgår realisationsvinsten 
vid försäljning av anläggningstillgångar 
på 858 tkr, vilket innebär ett justerat 
resultat enligt balanskravet på 6 669 
tkr. I och med detta har balanskravet 
uppnåtts för 2015. Ingen avsättning 
till resultatutjämningsreserven (RUR) 
föreslås för 2015.

personalkostnaderna ligger ca 1 100 
tkr under budget med pensions-
skuldsförändringen och semester-
löneskuldsförändringen borträknad, 
räntekostnader ca 900 tkr under 
budget medan kostnader för varor 
och tjänster ligger ca 1 900 tkr över 
budget. Kostnadsökningarna för varor 
och tjänster avser främst kostnader 
för ny administrativ telefonväxel i 
samband med byte av larmcentral, 
reparationer och underhåll,  
kostnader i samband med om- 
flyttningar av personal till Sollentuna, 
rekryteringar, chefsutbildningar,  
föreläsningar, nödvändiga förbättring-
ar i IT-systemet på hastigt uppkomna 
problem. Kostnadsökningar  
balanseras ut av ökade intäkter och 
nämnda kostnadsminskningar.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner 
och förbund ha en god ekonomisk 
hushållning både ur ett finansiellt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. När 
det gäller det finansiella perspekti-
vet bör minimikravet vara att intäk-
terna överstiger kostnaderna och att 
förändringen av det egna kapitalet 
där-med är positivt. 

Förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning överens- 
stämmer med kommunallagens  
regler om en ekonomi i balans. 
Brandkåren Attunda har fyra  
ekonomiska mål inskrivna i 

förbundsordningen. Direktionen har  
2013-11-22 beslutat om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämnings-
reserven (RUR).

• Kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna.

• Resultatet efter finansnetto ska 
vara positivt.

• Det egna kapitalet ska uppgå till 
minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra en 
reserv om synnerliga skäl föreligger 
som orsaka ett underskott.

• Likviditeten får understiga 5 000 tkr 
vid något tillfälle.

Verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning framgår av 
verksamhetsplanen och redovisning 
av måluppfyllelse. 

God ekonomisk hushållning har 
uppnåtts för år 2015 då Brandkåren 
Attunda uppfyllt balanskravet och 
förbundets fyra ekonomiska mål är 
uppfyllda och att Brandkåren Attunda 
aktivt arbetat utifrån de fastställda 
målen i verksamhetsplanen.

Soliditet och kassalikviditet

Finansiering 
och likvida 
placeringar
De tidigare lånen hos Järfälla och  
Knivsta kommun för byggnation av 
brandstationer i Järfälla och  
Knivsta kommun har placerats om till 
Swedbank. Ett lån på 14 000 tkr med 
räntebindning om 3 månader och ett 
lån om 56 000 tkr med räntebindning 
om 12 månader. Total låneskuld per 
151231 är 70 000 tkr, till 100 %  
kopplad till byggnation av brand- 
stationerna i Järfälla och Knivsta  
kommun. 

Omplaceringen av lånen från  
kommunerna till Swedbank medför 
med gällande räntor en besparing på 
ca 125-150 tkr för 2016. Några likvida 
placeringar utöver en 3 månaders 
(januari-mars) placering av 30 000 tkr 
på fasträntekonto i Swedbank har inte 
genomförts under 2015.

Årets resultat blev ett överskott med 7 527 tkr. Största 
delen av överskottet är av engångskaraktär till följd av 
pensionsskuldens minskning.  

Årets resultat tillsammans med ökat 
eget kapital påverkar soliditeten 
positivt. Mindre ökning i förhållande 
till 2014.

Sammantaget bedöms förbundets 
ekonomiska ställning till stabil utifrån 
en analys av betalningsberedskapen 
på kort sikt (likviditet) och på lång 
sikt (soliditet). I övrigt så hänvisas 
till analysen om balanskrav och god 
ekonomisk hushållning.

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder, betalningsberedskap på kort sikt.

Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar. Ingen 
större förändring i förhållande till 2014.

%

%
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Investeringar

Investeringarna 2015 uppgick till 27 869 tkr (2014 13 967 tkr).

En omfördelning i investeringsbudgeten har gjorts under verksamhetsåret inom 
ramen för budget 2015 avseende fordon, räddningsmaterial, inventarier, 
kommunikationsutrustning och andningsskydd. Investering för renovering av  
Upplands-Bro brandstation blev högre än budget till följd av entreprenörernas  
betalningsplaner i förhållande till renoveringsprojektets slutdatum. Mindre  
fakturering återstår dock ännu. Avskrivningar för renoveringen påbörjas inte förrän 
anläggningen tas i bruk i samband med att förbundet inför komponentavskrivningar.

Projektering av Sollentuna brandstation har påbörjats under senare delen av 2015 
vilket utgör en investering på 1 42 tkr som ligger 358 tkr under budget.

Investeringarna som utförts på Upplands-Bro brandstation utgörs av del-
entreprenaderna för om- och tillbyggnaden vilka blev 3 460 tkr högre än budget  
till följd av entreprenadernas betalningsplaner.

Investeringar avseende data ligger 237 tkr under budget.

Fordonsinvesteringarna ligger på 2 004 tkr mot budgeterade 300 tkr.

Räddningsmaterial och övriga inventarier ligger 601 tkr under budget. 

Kommunikationsutrustning och andningsskydd underskred 849 tkr.

Planerad investering av förstudie gällande ny brandstation Upplands Väsby har inte 
genomförts under 2015.

Någon investering i periodiskt underhåll av fastigheter har inte genomförts.

Investeringar 2015

Ack. anskaffning 295 822

Ack. avskrivning -95 053

Avyttringar -5 597

UB 2014 195 172

Investeringar 2015 (tkr) Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall 
150831

2015 2015 2015 2014 2013 2012

Tillbyggnad Upplands-Bro Brandstation 2 506

Periodiskt underhåll fastigheter 500 207

Järfälla brandstation 85 130

Sigtuna brandstation 100

Sollentuna ny brandstation 500 142

Upplands-Bro brandstation, renovering 20 000 20 000 23 460 771

Upplands-Väsby ny brandstation 500

Knivsta Brandstation 10 462 28 597 5 133

Summa fastigheter 21 500 20 000 23 602 11 233 31 395 5 363

Höjdfordon

Släckbilar 5 494 9 952

Data investeringar 1 600 1 600 1363 1 119

Lastväxlare/tankbil 2 301 3 178 1 244

Ledningsfordon 901

Räddningsbåtar 622 71

Personbilar FIP 1510

Transportfordon 300 300 494 -521 535 1 130

Räddningsmaterial och övriga inventarier 1160 1 160 559 886 616 1 676

Kommunikationsutrustning 640 640 341 725 297

Andningsskydd 550 550 68 231

Summa maskiner o inventarier 4 250 4 250 4 267 2 734 13 421 14 370

Summa totalt 25 750 24 250 27 869 13 967 44 816 19 733

Investeringar
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Komponent % del Avskr. Tid/år

Markanläggning 3% 20

Stomme och grund 40% 60

Yttertak 5% 40

Fasad 6% 40

Innerväggar 5% 30

Rör 8% 40

Ventilation 9% 40

El 13% 40

Portar och fönster 3% 40

Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 2% 20

Inre ytskikt (våtutrymmen) 2% 10

Styr och övervakning 1% 15

Restpost, inkl. vitvaror 3% 10

Summa 100%

Komponentavskrivningar

Pensionsförvaltning
De totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för 
pensioner och kortfristig avgiftsbestämd ålderspension uppgår till 138 899 tkr 
(2014 131 204 tkr), en ökning från föregående år med 7 695 tkr. 

Normalt ökar pensionsskulden varje år men under 2014 minskade skulden med ca 
12 200 tkr i förhållande till KPA s beräkning per december 2013 och beräkningen 
per december 2014. Främst till följd av pensionsskulden är omförhandlingar av  
Räddningstjänsten Särskilda Avtals Pension (R-SAP). 13 stycken medarbetare 
förhandlade då bort R-SAP i samband med att de bytte tjänster till chefstjänster, 
strateger och samordnare och därmed började arbeta dagtid vilket inte berätti-
gar till R-SAP. Viss effekt av dessa omförhandlingar av R-SAP kan även ha påverkat 
KPA:s beräkning för pensionsavsättningarna 2015, men minskningen är betydligt 
lägre 2015 än 2014.  Minskningen 2015 uppgår till ca 3 622 tkr. 

Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till investeringar i 
fastigheter, maskiner och inventarier.

Förbundet kommer att införa komponentavskrivningar för fastigheterna under 
första kvartalet 2016.

Komponenterna planeras att delas in enligt nedan. 

Aktualiseringsgrad
Aktualiseringsgraden för beräkning av pensioner är 100 % vid KPA:s senaste 
avläsning, körningsdatum 2015-12-12.

Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall
2015 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter, not 1 19 147 21 536 18 822 20 653

Verksamhetens kostnader, not 2 -173 677 -163 850 -170 437 -173 894

Jämförelsestörande poster 0 0 2 036 2 121

Avskrivningar -12 553 -13 729 -13 243 -12 048

0 0

Verksamhetens nettokostnader -167 083 -156 043 -162 822 -163 168

Kommunbidrag, not 3 177 032 174 416 172 688 167 496

Finansiella intäkter 29 142 325 607

Finansiella kostnader -2 451 -2 367 -3 853 -6 032

0 0

Årets resultat, not 4 7 527 16 148 6 338 -1 097

Resultatredovisning
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Driftredovisning
Driftredovisning 2015 Budget Utfall Utfall Utfall Utfall

2015 2015 2014 2013 2012

Stab och gemensamt

Intäkter 0 0 311 61 2 327

Personalkostnader -14 785 -11 424 -9 648 -6 719 -11 046

Lokalkostnader -4 -8

Kapitalkostnader -350 -323

Övriga kostnader -2 519 -2 439 -3 346 -3 028 -6 560

Netto -17 304 -14 217 -13 014 -9 686 -15 279

Produktion

Intäkter 15 363 17 492 19 601 17 183 17 357

Personalkostnader -105 090 -105 674 -104 695 -104 615 -103 145

Lokalkostnader -809 -527 -496

Kapitalkostnader -7 868 -9 106

Övriga kostnader -24 035 -17 768 -18 612 -28 932 -28 004

Netto -114 571 -114 345 -113 308 -116 364 -113 792

Fastigheter

Intäkter 1 595 1 654 1 624 1 578 3 089

Personalkostnader -170 -883 -233

Lokalhyra -18 115 -17 857 -18 302 -15 983 -16 043

Kapitalkostnader 0 -4 335 -4 303

Övriga kostnader -6 563 -3 075 -3 237 -9 621 -8 558

Netto -23 253 -24 496 -24 451 -24 026 -21 512

Finansiering

Medlemsavgifter 177 032 177 032 174 416 172 688 167 496

Extraordinär intäkt 2 036

Personalkostnader -11 740 -10 950 -8 414 -8 839 -9 679

Förändring pensionsskuld -6 112 -3 073 3 134 -5 956 -2 981

Räntenetto -3 347 -2 423 -2 223 -3 515 -5 350

Netto 155 833 160 586 166 913 156 414 149 486

Summa intäkter 193 990 196 178 195 952 193 546 190 269

Summa personalkostnader -137 897 -132 004 -119 856 -126 129 -126 851

Summa övriga kostnader -55 388 -56 642 -59 948 -61 079 -64 515

Resultat 705 7 527 16 148 6 338 -1 097

Balansräkning
Balansräkning (tkr) 31 dec 2015 31 dec 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar, not 5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 159 830 140 100

Maskiner och inventarier 35 342 39 829

Summa anläggningstillgångar 195 172 179 929

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 7 55 804 55 456

Kassa och bank 66 712 66 247

Summa omsättningstillgångar 122 516 121 703

Summa tillgångar 317 688 301 632

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, not 8

Årets resultat 7 527 16 148

Resultatutjämningsreserven 0 0

Övrigt eget kapital 36 899 20 751

Summa eget kapital 44 426 36 899

varav avsatt till framtida pensionskostnader

Avsättningar

Avsättningar för pensioner, not 9 116 263 111 261

Summa avsättningar 116 263 111 261

Skulder

Långfristiga skulder, not 10 1 784 2 085

Kortfristiga skulder, not 11 155 215 151 387

Summa skulder 156 999 153 472

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 317 688 301 632

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt , not 12 155 478

Pensionsskuld intjänad före 1998 16 744 14 326



42 BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015 43BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2015

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr) 31 dec 2015 31 dec 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 7 527 16 148

Justering för likviditetspåverkande post 73 150

Justering för årets realisationsvinster -858 -45

Justering för avskrivningar 12 553 13 729

Justering för avsättningar till pensioner 5 002 -1 679

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 24 297 28 303

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -348 2 015

Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 828 71 051

Medel från den löpande verksamheten 27 777 101 369

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 869 -14 641

Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 6 858 45

Summa använda medel -27 011 -14 596

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån

Amortering/ombokning av skuld, not 13 -301 -40 301

Medel från finansieringsverksamheten -301 -40 301

Årets kassaflöde 465 46 472

Likvida medel vid årets början 66 247 19 775

Likvida medel vid periodens slut 66 712 66 247

Noter
Noter (tkr) 31 dec 2015 31 dec 2014

Not 1 Kommunal beredskapsplanering 474 459

Verksamhetens intäkter Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 100 317

Statliga bidrag 609 302

Taxor och avgifter 13 585 13 998

Utbildning och konsulttjänster 1 817 4 714

Externa hyror 1 654 1 586

Ingår realisationsvinster, Övrigt 908 160

enligt not 6 Summa intäkter 19 147 21 536

Jämförelsestörande intäkter 0 0

Not 2 Utgifter för material, entreprenader och konsulter 7 979 8 595

Verksamhetens kostnader Löner, arvoden och kostnadsersättningar 87 128 85 291

Sociala avgifter och pensioner 41 103 31 843

Personalsociala avgifter 3 763 2 728

Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi 18 792 19 065

Förbrukningsinv. material m.m. 6 874 8 854

Reparation och underhåll 3 092 3 590

Övrigt 4 946 3 884

Summa kostnader 173 677 163 850

Not 3 Kommun andel, 2015

Kommunbidrag Järfälla, 22,5 % 39 721 39 290

Knivsta, 7,6 % 13 473 13 263

Sigtuna, 21,3 % 37 765 37 034

Sollentuna, 21,6 % 38 191 37 593

Upplands-Bro, 10,4 % 18 471 18 250

Upplands Väsby, 16,6 % 29 411 28 986

Summa 100 % 177 032 174 416

Not 4 Årets resultat enligt resultaträkningen 7 527 16 148

Årets resultat Avgår samtliga realisationsvinster -858 -45

Justerat resultat enligt balanskravet 6 669 16 103

Not 5

Avskrivningar och materiella Ackumulerat anskaffningsvärde 290 225 264 209

anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar -95 053 -84280

Summa 195 172 179 929

Mark och byggnader 159 830 140 100

Maskiner och länkar 4 181 4 704

Inventarier 2 851 2 076

Transportmedel 25 679 29 156

Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 17 47

Övriga maskiner och inventarier 2 614 3 846

Summa 195 172 179 929
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Redovisningsprinciper
Not 6, Sålda och utrangerade

anläggningstillgångar Anskaffningsvärde 1 850 674

Ackumulerade avskrivningar -1 779 -470

Nettovärde 71 204

Försäljningspris 929 249

Realisationsvinst 858 45

Realisationsförlust

Nettovinst 858 45

Not 7 Kundfordringar 47 911 48 032

Fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 487 4 067

Övriga kortfristiga fordringar 4 406 3 357

Summa 55 804 55 456

Not 8 Ingående eget kapital 36 899 20 751

Eget kapital Justering för likviditetspåverkande poster

Årets resultat 7 527 16 148

Utgående eget kapital 44 426 36 899

Varav avsatt till RUR 2010-2013 6 902 6 902

Not 9 Avgiftsbestämd ålderspension 4 742 4 520

Pensionsförpliktelser Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 1 150 1 097

OBS! Baserat på helår Summa kortfristig pensionsskuld 5 892 5 617

Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 93 564 89 539

Särskild löneskatt 22 699 21 722

Summa avsättning för pensioner 116 263 111 261

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1997 13 475 11 529

Särskild löneskatt 3 269 2 797

Summa ansvarsförbindelser pensioner 16 744 14 326

Totala pensionsförpliktelser 138 899 131 204

Not 10

Långfristiga skulder Långfristiga skulder 1 784 2 085

Not 11 Leverantörer 14 675 9 529

Kortfristiga skulder Medlemskommuner, lån 0 73 000

Swedbank lån 70 000 0

Skatteavräkning 5 005 4 863

Upplupna personalkostnader 15 232 14 658

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 303 49 337

Summa 155 215 151 387

Not 12 Inventarier inom 1 år 155 336

Övriga ansvarsförbindelser Inventarier inom 2-5 år 142

Summa inventarier 155 478

Not 13 Årets andel av investeringsbidrag från MSB 301 301

Amortering av skuld Ombokning av lån i medlemskommun 0 40 000

Noter
Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god 
redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Samma principer har använts som i den senaste föregående årsredovisningen.

Anläggningstillgångar upptas i balans-
räkningen till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag och 
gjorda avskrivningar.

Avskrivningar följer i princip 
rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting om 
avskrivningstider och startar den 
månad anskaffning sker eller, vid 
större projekt, den månad vi tar 
anläggningen i drift.

Upplupna räntor skuldförs.

Leverantörs- och kundfakturor 

med väsentliga kostnads- och 
intäktsposter periodiseras.

Löner, semester och okompenserad 
övertid periodiseras. Upplupna 
löner, outtagen semester och 
okompenserad övertid, inklusive 
sociala avgifter skuldbokförs. RKR 
14.1 har tillämpats då förbundet 
2012 har bytt redovisningsprincip 
gällande dessa kostnader.

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd 
ålderspension redovisas som 
kortfristig skuld. Avsättning för 
pensioner intjänade från och med 

1998 redovisas som avsättning 
i balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för 
pensioner under kortfristiga skulder, 
avsättningar och ansvarsförbindelser.

Hyres- och leasingavtals restskulder 
under återstående löptid redovisas 
som ansvarsförbindelse inom 
linjen i balansräkningen. RKR’s 
rekommendation nr 13.2 tillämpas.
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