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1. Brandkåren Attundas rambudget år 2018
Det förändrade säkerhetsläget och diversifierade säkerhetshot innebär nya utmaningar för vår
säkerhet. Målen för Svensk säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets
funktionalitet, värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. För Brandkåren Attundas verksamhet kommer den
återupptagna Totalförsvarsplaneringen och arbetet med civilt försvar att få genomslag under
rambudgetperioden. Målen för det civila försvaret anges (SOU 2014:20) till att säkerställa de
viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och bidra till försvarsmaktens förmåga vid
ett väpnat angrepp eller krig i vår värld.
2015 antogs ett nytt handlingsprogram för åren 2016-2019. Handlingsprogrammet beskriver
Brandkåren Attundas vision, effektmål och inriktningar för perioden. För att realisera
handlingsprogrammet beskrivs i rambudget 2017-2020 de ekonomiska medlens fördelning för att
realisera intentionerna i handlingsprogrammet. I rambudget 2018-2021 beskrivs förbundets
långsiktiga strävan, ekonomiska risker och utmaningar.
Sverige befinner sig i en högkonjunktur och löneökningarna under 2018 och 2019 förväntas enligt
tidigare prognos från SKL bli betydligt högre relativt föregående år. 2017-2019 kommer en ny
brandstation byggas i Sollentuna. Budgeten för den nya brandstationen är satt till 100 mkr,
uppföljning och kontroll under byggprocessen kommer vara kritiska ur flera perspektiv. I rambudget
2018-2021 har inga prognoser avseende ekonomiska risker under byggprocessen vägts in.
Inriktningen de tre föregående åren har varit att sträva att minska kostnader och att skapa långsiktighet i de ekonomiska systemen. Förbundet har under åren 2014-2017 löpande effektiviserat
såväl verksamhet och minskat kostnader. Genom upphandlingar har Brandkåren Attunda eftersträvat
kontroll gällande större kostnader exempelvis för larm och ledning, elförbrukning med mera.
Utmärkande för den kommande perioden är pensionskostnaderna ökar markant 2018, 2019 och
2020. 2018 och 2019 är främst kritiska år för förbundet ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare
föreligger en utmaning för att säkra intäkter i form av exempelvis externutbildning samt att löpande
verka för minskade kostnader och effektivare verksamhet.
Brandkåren Attunda har aviserat behov om ramuppräkning om 3,5 % inför 2018. Denna uppräkning
har integrerat ytterligare kostnadsbesparingar. En uppräkning om 2,5 % för 2018 medför besparingar
i form av minskade personalkostnader med 2 300 tkr och minskade övriga kostnader med 1 000 tkr..
Inför 2019 aviseras ett behov om uppräkning om 2,5 % inom vilken ytterligare kostnadsbesparingar
för övriga kostnader har integrerats. Förbundet för diskussioner om långsiktiga planer för 2020 och
framåt för att säkerställa kommande budgetår i balans, dessa planer beskrivs närmare i kommande
budget och prognoser.

Ida Texéll
Förbundsdirektör/räddningschef
Sollentuna 2017-06-02
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2. Framtidens säkerhet
Säkerhetsfrågorna behöver ses ur ett brett perspektiv och Sverige är genom ett alltmer sammankopplad och komplex värld mer beroende av omvärlden än någonsin. Säkerhet för människor i
Sverige inte enbart handlar om att rusta sig för att möta militära hot och väpnade angrepp, utan
säkerhet handlar även om att säkra skydd mot epidemier och smittsamma sjukdomar, kamp mot
terrorism och organiserad brottslighet. Detta då flera hot och risker kan resultera i kriser eller
katastrofer utan att de hotar ett lands suveränitet eller territoriella integritet. Framtidens skydd
handlar om att åstadkomma säkra transporter, pålitlig livsmedelsförsörjning, skydd mot avbrott i
energileveranser och motarbetande av en förödande klimatförändring.
Sårbarhet för störningar i teknik och infrastruktur är påtalande och detta i kombination med olika
skeenden i omvärlden gör att Sverige står inför en ny och komplex hotbild. Inom ramen för detta
används termen ”gråzon”. Gråzonsproblematik är en sammanfattande benämning på antagonistiska
hot och risker i gränslandet mellan fred och krig, vilka kännetecknas av variation och otydligt
sammanhang med stora osäkerheter som följd.

Bild 1. Illustration av Martin Ek/Eken Produktion hämtad från Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten, 2016) som beskriver fred, gråzon och krig. Bilden åskådliggör strategiska medel kopplade till exempel på strategiska aspekter.

Säkerhetsarbetet i Sverige omfattar flera dimensioner och aspekter inom flera olika politikområden
och aktörerna finns inom offentlig, privat och ideell sektor. Den åttonde januari 2017 tillkännagav
Sveriges regering den nationella säkerhetsstrategin. Den nationella säkerhetsstrategin utgår från ett
brett förhållningssätt och använder sig av ett vidgat säkerhetsbegrepp.
I den nationella säkerhetsstrategin på sidan sex anges att: ”Målen för svensk säkerhet är att värna
befolkningens liv och hälsa, liksom samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.”
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Strategin beskriver sju inriktningar i termer av nationella intressen, dessa är:








Att tillgodose invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa.
Att säkra försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner.
Att upprätthålla grundläggande värden: demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter.
Att under alla omständigheter försvara Sveriges frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande.
Att främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde.
Att samarbete, solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks.
Att främja en regelbaserad multilateral världsordning.

Ett civilt försvar
Under de senaste åren har regeringen beslutat om ett nytt totalförsvar. En delmängd i detta är att
utveckla det civila försvaret. Det civila försvaret tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och
samhällets samlade förmåga ska hantera allvarliga händelser och kriser i fredstid. Målen för det civila
försvaret anges (SOU 2014:20) till att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna
civilbefolkningen och bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår värld.

Bild 2. Framtidens skydd handlar bland annat om att säkra skydd i energileveranser.

3. Omvärldsanalys
Ett förändrat säkerhetsläge
Sedan några år tillbaka har det internationella säkerhetsläget successivt försämrats, såväl på global
nivå som i Europa och i Sveriges närområde (MSB, 2017). Stora delar av EU:s södra grannskap präglas
av instabilitet, väpnade konflikter, avsaknad av demokrati, inslag av terrorism samt brist på mänsklig
säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, med enorma humanitära behov och stora flyktingströmmar som följd. Den misslyckade statskuppen i Turkiet 2016 markerade en tydlig maktförskjutning och konflikterna i Syrien, Irak, Jemen och Libyen har även accentuerat hur regionala
konflikter flätas samman med det globala (MSB, 2017).
5

Våldsbejakande religiös extremism, terrorism, krig i Mellanöstern, ett destabiliserat Europa och
Rysslands inflytande är några områden som bidrar till det försämrade säkerhetsläget (MSB, 2017).
Återhämtningen från finanskrisen 2008-2009 pågår ännu i ett flertal länder och fortsatta ekonomiska
och sociala utmaningar föreligger vilket kan bidra till politisk oro och polarisering samt försvagning av
regeringsmakten i flera länder (MSB, 2017).
De globala utmaningarna avseende digitalisering, miljöhot, teknikutveckling, inklusive situationen i
vårt närområde, understryker behovet av att fullfölja den inriktning för försvaret som lades fast av
riksdagen 2009 (SOU 2014:20). Hoten mot vår säkerhet, inklusive militära hot tydliggör behovet av
krigsförband med hög tillgänglighet, flexibilitet och professionalism (SOU 2014:20).
I Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps underlag inför Försvarspolitisk inriktning 20182020 beskrivs att:
”Liksom tidigare i samband med murens fall och det kalla krigets upphörande har flera viktiga
skeenden i vår omvärld under de senaste åren inte förutsetts i tillräcklig grad. Förändringar i Sveriges
omvärldsläge tenderar att ske i allt snabbare takt och säkerhetspolitiska analyser kan framstå som
färskvara. Det går inte att bortse från risken att händelser som i ett första skede kan framstå som
mindre väsentliga kan utlösa oförutsedda händelsekedjor med allvarliga säkerhetspolitiska
konsekvenser.”

Kommunernas utmaningar
Under 2020-talet prognostiseras att befolkningstillväxten inom Sverige ökar bland annat till följd av
rörligheten mellan länderna i Europa men också ökat barnafödande. En ökande och mer medveten
befolkning ställer krav på service, funktionalitet och tillgänglighet vilket i sin tur är intimt förknippat
med hur service tillhandahålls och hur styrsystemet för att tillhanda sådan service arrangeras (SKL:s
oktoberrapport 2016).
Infrastrukturen är viktig för flödet i regioner och transporterna över globen har ökat.
Framtidsutmaningarna handlar om en mer utbyggd och komplex infrastruktur, en allt mer
polariserad befolkning och ökande socioekonomiska klyftor samt klimatförändringar och dess
påverkan på vårt samhälle med flera beroenden (SKL:s oktoberrapport 2016).

Bild 3. Bild som sammanfattar framtidens utmaningar för offentlig sektor och med stöd av SKL:s oktoberrapport 2016.
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Kommunernas ekonomiska läge
Tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt hög i år men förväntas kulminera under år 2018. Åren
därefter, 2019-2020, beräknas ekonomin återgå till konjunkturellt normaltillstånd med stagnerande
sysselsättning och svagare utveckling av skatteunderlaget.
Det demografiska trycket kommer vara starkt de närmaste åren, särskilt i yngre och äldre åldrar,
vilket ökar kommunsektorns kostnader inom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård. Ökning
av personer i yrkesverksam ålder är betydligt lägre vilket skapar ett gap mellan underliggande
intäkter och behov av välfärd. Detta innebär en problematisk utveckling för kommunsektorn. (SKL,
Budgetförutsättningar för åren 2017-2020, 2017).

Befolkningsprognos
Förbundets medlemskommuner utgör en central del i Mälardalsregionen som är en mycket expansiv
region avseende boende- och sysselsättningsutveckling. Den totala befolkningen i Brandkåren
Attundas medlemskommuner uppgick vid utgången av 2016 till cirka 280 000 enligt statistik från SCB.
Det innebär en snittökning på 2,5 % från föregående år.
Samtliga medlemskommuner har haft en positiv befolkningsökning och framförallt Upplands Bro och
Sigtuna kommun där ökningen varit runt 3,5 %. Befolkningsutvecklingen prognostiseras vara fortsatt
expansiv i samtliga medlemskommuner under åren 2017-2021. Vid ingången av 2018 prognostiseras
befolkningen uppgå till cirka 285 000. Eftersom det finns ett samband med en ökande befolkning och
antalet inträffade olyckor blir Brandkåren Attundas utmaning för framtiden att bryta
olycksutvecklingen med hjälp av förebyggande arbete och genom att stärka varje människas
egenmakt.
Befolkningsprognos år 2017-2021
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2017

2018

2019

2020

Järfälla

Knivsta

Sigtuna

Sollentuna

Upplands Väsby

Upplands-Bro

2021

.

7

Befolkningsökning prognos år 2017-2021 (%)
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Förbundsområdet med angränsande kringkommuner utgör ett attraktivt och expansivt område i
Mälardalsregionen. Stora företags- och forskningsetableringar kombinerat med en utbyggd
kollektivtrafik gör området intressant att bo och verka i. Arbetet med förbifart Stockholm beräknas
pågå och beräknas vara klart 2025. Områdets geografiska skiftande karaktär med allt från
sammanhängande storstadsbebyggelse till mindre samhällen och landsort erbjuder varierade
attraktiva boendemiljöer.
Kommunernas geografiska ytstorlek är mycket varierad. I kombination med befolkningsstorleken ger
detta en skiftande befolkningstäthet vilket påverkar nuvarande, och framtida utformning och
dimensionering av förbundets skadeavhjälpande såväl som förebyggande verksamhet då behoven av
stöd och hjälp varierar i hög grad mellan och i medlemskommunerna.

4. Brandkåren Attundas långsiktiga inriktningar
Brandkåren Attundas vision är formulerad till ”Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, mindre ska
förstöras vid olyckor”. Under perioden 2016-2019 har två effektmål formulerats, dessa är
-

Brandkåren Attunda ska utveckla samhället samlade förmåga att förebygga och hantera
olyckor.
Brandkåren Attunda ska bidra till att minska utanförskapet och öka tilliten i samhället.

Till visionen och effektmålen knyts prestationsmål och inriktningar som vägleder det dagliga arbetet.
Med stöd av den nationella säkerhetsstrategin och ett förändrat säkerhetsläge kommer förbundets
långsiktiga inriktningar att ta sin utgångspunkt i de sju inriktningarna som beskrivs i den nationella
säkerhetsstrategin. Till detta kommer även behovet av att utveckla ett civilt försvar i enlighet med
totalförsvarsplaneringen.

Brandkåren Attundas långsiktiga inriktningar
För perioden kommer några övergripande långsiktiga inriktningar att få genomslag för hela
förbundet. Dessa kan sammanfattas till följande fyra inriktningar.
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Utveckla verksamhet för att möta framtidens hot och risker.
Utveckla förmåga till att hantera gråzonsproblematik och utveckla civilt försvar.
Under 2018 påbörja omställningen av om det operativa systemet i Sigtuna/Märsta och uppföra
en ny station vid Tullen.
Under 2021 påbörja arbetet med ny brandstation vid Upplands Väsby.

Brandkåren Attundas verksamhetsmässiga inriktningar
För att skapa en långsiktig styrning har verksamhetsmässiga inriktningar som kopplar till vision och
effektmål tagits fram. Brandkåren Attunda avser att:






Fördjupa samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer och partners för att öka
måluppfyllelsen och värdet av förbundets verksamhet.
Utveckla det olycksförebyggande arbetet vad avser metoder framförallt information, råd och
annat stöd till den enskilde.
Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder och ledning.
Utveckla det olycksförebyggande arbetet avseende analys och lärande.
Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och jämställd service utifrån såväl myndighetsrollen som den stödjande och skadeavhjälpande rollen.

Brandkåren Attundas organisatoriska inriktningar
Organisatoriska inriktningar har tagits fram för att beskriva områden som organisationen behöver
arbeta med för att skapa en god verksamhet och som stödjer de verksamhetsmässiga riktningarna:





Öka organisationens samlade förmåga att arbeta olycksförebyggande och bidra till ett socialt
hållbart samhälle.
Fortsätta utveckla förutsättningarna för en jämställd och inkluderande organisation.
Fortsätta kvalitetssäkra och miljöanpassa verksamheten.
Utveckla av organisationens effektivitet och flexibilitet.

5. Medlemsavgift och dess fördelning
Förbundets intäkter består till en övervägande del av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer
intäkter från olika bas- och särskilda uppgifter, för närvarande i huvudsak från tillsyn- och
tillståndshantering, automatlarmshantering och utbildningstjänster.
I förbundsordningen § 16 beskrivs medlemskommunernas kostnadsfördelning, vilket även är
medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder i förbundet, enligt § 20. Kostnadsfördelning i §
16 beskrivs enligt följande:
A = 0,8 * P% + H.
A, medlemskommunens andel.
P%, medlemskommunens population i förhållande till förbundets population historisk kostnadsbas.
Populationsdata den 31/12 två år innan aktuell budget används i andelsberäkningen enligt förbundsordningen. Det vill säga för budget gällande år 2018 används populationsdata från 31/12 2016.

9

Den historiska kostnadsbasen H är för
Järfälla kommun
Knivsta kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun

0,01351
0,02861
0,08110
0,00798
0,02903
0,03977

Den beslutade historiska kostnadsbasen, gäller sedan 1 oktober 2010.
Andel
2018

Andel
2017

Andel
2016

Andel
2015

Andel
2014

Järfälla

22,6

22,6

22,6

22,5

22,5

Knivsta

7,8

7,8

7,7

7,6

7,6

Sigtuna

21,4

21,2

21,3

21,3

21,2

Sollentuna

21,1

21,4

21,5

21,6

21,6

Upplands-Bro

10,6

10,5

10,4

10,4

10,5

Upplands Väsby

16,5

16,5

16,5

16,6

16,6

Summa

100

100

100

100

100

Kommun

Den totala medlemsavgiften uppräknad med 2,5 % av 2017 års medlemsavgifter, blir för 2018 enligt
framställd budget punkten 7, 186 021 tkr och kommer då år 2018 att ha följande fördelning mellan
medlemskommunerna enligt nuvarande fördelningsmodell:
Medlemsavgift

Population
Kommun

Järfälla
Knivsta
Sigtuna
Sollentuna
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Summa

2016-12-31

Andel
2018

2018

74 412
17 323
46 274
71 023
26 755
43 891

0,2264
0,0782
0,2135
0,2111
0,1056
0,1653

42 108
14 540
39 709
39 276
19 637
30 752

1

186 021

279 678

I förbundsordningen regleras att förbundsdirektionen ska fastställa budget för förbundet inom de
ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för det
nästkommande året ska fastställas av förbundsdirektionen i form av en rambudget senast i juni.
I rambudgetbeslutet ingår också fastställande av medlemsavgift. Rambudgeten utgör sedan ett
underlag för den verksamhetsplan med internbudget för nästkommande år som godkänns av
förbundsdirektionen i november månad. Förbundets budgetarbete ska samordnas med medlemskommunernas och samråd ska ske med samtliga medlemskommuner.
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6. Eget kapital och överskottsmål
Det egna kapitalets storlek är per 2016-12-31 totalt 44 426 tkr fördelat på eget kapital 37 524 tkr och
eget kapital resultatutjämningsreserven (RUR) 6 902 tkr. Överskottet från 2016 på 2 529 tkr överförs
till det egna kapitalet efter att medlemskommunernas kommunfullmäktige godkänt årsredovisningen. Det egna kapitalet uppgår då till totalt till 46 955 tkr varav förbundsdirektionen 2014
reserverat 16 103 tkr (balanskravet 2014) för framtida pensioner.

7. Ekonomiska risker och utmaningar
Ökade pensionskostnader
Pensionskostnaderna kommer enligt prognos från SKL öka kraftigt från 2018 - 2020. Brandkåren
Attunda anlitar KPA Pension för att ta fram pensionsskuldsberäkningar och pensionsprognoser.
Ökningarna beror främst enligt KPA Pension på beräknat högre löpande priser samt prisförändringar
på arbetskraft. Högre avsättningar till den förmånsbestämda pensionen delvis till följd av ändrad
indexberäkning för allmän pension och delvis på grund att fler tjänar över 7,5 % inkomstbasbelopp.
En låg ökning av inkomstbasbeloppet bidrar också till ökningarna som gör att fler anställda ”trillar
över taket” och får rätt till den förmånsbestämda pensionen. Diskonteringsräntan är just nu låg vilket
också påverkar pensionsskulden att bli högre. För Brandkåren Attunda syns detta mycket tydligt då
dessa kostnader ökar med 8,7 respektive 9,6 % dessa.
Brandkåren Attunda gjordes år 2014 en omorganisation med omfördelning av tjänster inom ram som
ledde till mer marknadsmässiga löner och satsning på en stabil ledarstruktur. Ökning av kvaliteten på
arbetsinsats leder till något höjda löner på dessa positioner. Viktigt att betona att denna utveckling
att starkt förknippad med de antaganden om priser, löner m.m. som ligger bakom kalkylen.

Pensionskostnaders utveckling Brandkåren Attunda
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Ny brandstation Sollentuna
Upphandlingsprocessen har stannat upp till följd av att Trafikverket ändrade sin uppfattning om att
till Brandkåren Attunda upplåta den del av brandstationsmarken man hyr av Sollentuna kommun
fram till 17131 i utbyte mot ett annat likvärdigt markområde i anslutning till det område som
Trafikverket nu förfogar över.
Anledningen är att Trafikverket vid ett byte av markområde vill få tillträde till det nya markområdet
utan att betala någon som helst kostnad till kommunen. Detta förfarande står i motsats med det
avtal som Trafikverket idag har med kommunen där en hyresavgift redan är avtalad.
Planeringschefen på Sollentuna kommun har kontakt med Trafikverket för att försöka att få fram en
lösning.
Problemet med tillträdet har förorsakat en förskjutning av projektet med sex månader. En försening
för tillträdet med sex månader innebär ökade driftskostnader för Brandkåren Attunda 2019 med 11,5 mkr. Den 17 maj undertecknade Sollentuna kommun och Trafikverket det nya avtalet om
markupplåtelse som medger Brandkåren Attunda tillträde till nödvändig mark och
upphandlingsprocessen kan nu fortsätta.
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8. Rambudget 2018 och prognos för 2019-2021
Åren 2018-2021 har i planeringen en uppräknad medlemsavgift med kompensation för pris-och
löneuppräkning samt befolkningsutveckling i enlighet med beslutad modell samt aktuella besparingar
medfört nedan rambudget 2018 med prognoser för 2019-2021.
Pensionskostnadernas ökning åren 2018-2020 tillsammans med kostnadsökningar till följd av
förseningen av byggnationen av Sollentuna nya brandstation medför besparingar framför allt under
åren 2018 och 2019. Merkostnader för försening av Sollentuna brandstation påverkar främst 2019.
Besparingarna i rambudget 2018 utgörs av minskade personalkostnader med 2 300 tkr i form av
minskad övertalighet, poolåkning, övertidskostnader och vakanshållande av administrativa tjänster
samt minskade övriga kostnader med 1 000 tkr bestående av ett flertal mindre åtgärder främst
personalvårdande aktiviteter.
Det ekonomiska läget för 2018 – 2019 kan medföra att investeringsbudget kan komma att behöva
omprioriteras. Besparingarna i prognosen för 2019 utgörs av planerade minskade hyreskostnader till
följd av förseningen av Sollentuna brandstation. Förseningen grundas på felaktiga uppgifter från
Sollentuna kommun om Trafikverkets avtalade slutdatum för Brandkåren Attundas tillträde till
brandstations-marken vilket resulterade i att projekteringen av brandstationen med efterföljande
upphandling och genomförande försenas med ca 6 månader. Ett alternativ i det fall en
hyresreduktion inte kan genomföras är minskade personalkostnader med 2 500 tkr i form av minskad
bemanning i den operativa driften.
För att få budget 2019 i balans har kostnaderna i prognosen för 2019 minskats med de 2 500 tkr som
nämnts enligt ovan dock har i dagsläget inget beslut tagits om vilket av de två alternativen, minskade
personalkostnader eller minskade hyreskostnader som ska ligga till grund för besparingen. Ett sådant
beslut tas inför rambudgetarbetet 2019.
Ett tredje alternativ till lösning för Brandkåren Attundas ekonomiska problemår 2019 är att lägga en
budget som inte är i balans och sedan besluta om att inte återställa eget kapital.
Ett sådant beslut tas av förbundsdirektionen. Enligt Kommunallagens 8 kap 4 § ”budgetens innehåll”
finns en möjlighet att enligt punkten 2 åberopa synnerliga skäl till ett sådant förfarande. Det kräver
dock ett väl underbyggt beslutsunderlag med bland annat en grundlig finansiell analys utifrån god
ekonomisk hushållning och det egna kapitalets utveckling över ett antal år.
Förbundet för diskussioner om långsiktiga planer för 2020 och framåt för att säkerställa kommande
budgetår i balans, dessa planer beskrivs närmare i kommande budget och prognoser.
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Ramuppräkning år 2018 med prognos för åren 2019 - 2021
Budget 2017

Budget
2018

Löner ink sociala kostn
Pensioner ink löneskatt
Summa personalkostnader

127 627
16 240
143 867

127 821
19 732
147 553

Ränta pensionsskuld
Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa övriga kostnader

2 942
12 903
42 986
58 831

3 676
12 476
43 193
59 345

6 672
14 148
39 207
60 027

6 202
16 209
39 791
62 202

5 751
16 380
40 587
62 718

Summa kostnader

202 698

206 897

211 854

216 140

219 504

Övriga intäkter
Kommunbidrag

21 263
181 485

21 119
186 022

Summa intäkter

202 748

207 141

212 214

216 459

219 815

50

244

361

318

312

Resultat

Prognos 2019
0,2%

2,5%

130 377
21 450
151 827

21 542
190 673

Prognos 2020
2,0%

2,5%

130 434
23 504
153 938

21 973
194 486

Prognos 2021
2,0%

2,0%

133 043
23 743
156 786

22 412
197 403
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2,0%

1,5%

Verksamhetens intäkter
Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från medlemskommunerna.
Uppräkning av medlemsavgifter har gjorts enligt vad som beskrivits tidigare i dokumentet. Övriga
intäkter består av avgifter i samband med tillsyner, försäljning av utbildningar, automatisk
brandlarmshantering och ersättningar i samband med vissa operativa insatser. Dessa har räknats upp
med AKI (arbetskostnadsindex) förutom hyrorna som räknats upp med förväntad KPI
(konsumentprisindex) enligt prognos från SKL.

Driftskostnader och avskrivningar
Förbundets kostnadssida domineras av personalkostnader. Lönekostnaderna har för ca 2/3 av våra
medarbetare beräknats i enlighet med slutna centrala avtal och prognos för år 2018 är 2,6 %.
För yrkesgrupperna inom Vision/ledarna som omfattar chefer, administrativ personal och
brandinspektörer förväntas lönenivån hamna på 2 %. Detta avtal är sifferlöst och nivån sätt efter
kriterier som attraktiv arbetsgivare, konkurrenskraft och ekonomin i kommunsektorn.
Sveriges ingenjörer en svårrekryterad handfull nyckelyrkesgrupp och prognos inför 2018 för denna
grupp ligger på ca 3 %. Även detta avtal är sifferlöst och nivån bestäms speciellt utifrån rådande
konkurrens på marknaden. Efter en sammanvägd beräkning av de olika personalgruppernas
förväntade lönenivå hamnar vi på en snittuppräkning på 2 %.
Pensionerna och ränta på pensionsskuld har beräknats utifrån prognos från KPA pension från
december 2016. Förbundet tillämpar sedan den 1 januari komponentavskrivningsmodellen för
fastigheterna Övriga inventarier avskrivs enligt fastställda riktlinjer och underhållsplaner.
Övriga stora kostnadsposter är lokalhyror och fordon. Övriga kostnader har räknats upp med KPI
enligt prognos från SKL som beräknas öka med 1,9 %, 2 %, 2 % för åren 2018, 2019 respektive 2020.
För år 2021 saknas prognos från SKL och där har prognosen istället tagits från Konjunkturinstitutet
och förväntas ligga på 2,1 %. De finansiella kostnaderna utgörs till största delen av räntan på
pensionsskulden. En markant ökning av räntekostnaderna för pensionsskulden sker från år 2018
enligt senaste prognos från KPA pension.
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9. Investeringsbudget 2018 och prognos 2019-2021
Investeringsbudgeten för 2017 justeras i samband med rambudget 2018. Justeringen utgörs av
omfördelning av investeringen för Sollentuna brandstation över åren 2017-2019 till följd av den
försening som föreligger i samband med senare tillträde till markområdet än planerat. Senare
tillträde till markområdet beräknas ge en försening på ca 6 månader för hela projektet. Beräknad
inflyttning i Sollentuna nya brandstation blir ca den 30 juni 2019. Justeringen påverkar inga
avskrivningar 2018.

Investeringar budget 2018 och prognos för 2018-2021
Budget

Budget

Budget

Prognos

Prognos

Prognos

2018

2019

2020

2021

justerad
2017

2017

Tillbyggnad Upplands-Bro brandstation
Periodiskt underhåll fastigheter
Sollentuna ny brandstation

50 000

12 100

50 000

30 000

500

500

3 500

6 000

35 000

35 000

50 500

12 600

53 500

36 000

35 000

35 000

7 500

7500

200

250

Upplands-Bro brandstation, renovering
Upplands Väsby ny brandstation
Knivsta brandstation
Summa fastigheter
Höjdfordon
Släckbilar
Data investeringar

250

250

6 000

6 250

200

1 820

Lastväxlare/tankbil

3000

Mindre bilar

600

600

Transportfordon

300

300

Räddningsmaterial och övriga inventarier

590

590

1 190

400

485

1 000

1 000

500

300

1 500

550

550

550

550

500

3 290

3 290

8 440

9 320

11 185

11 480

53 790

15 890

61 940

45 320

46 185

46 480

Kommunikationsutrustning
Andningsskydd
Summa maskiner o inventarier
Summa totalt

1 000
730
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