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Säkerhet är en mänsklig rättighet 
När jag blickar tillbaka på de senaste åren inser jag att Brandkåren 
Attunda har skapat verksamhet som inspirerar andra, som levererar värde 
och som är ledande i Sverige inom olika områden. Det är även med 
tillfredsställelse jag konstaterar att Brandkåren Attunda utsågs som 
expertorganisation för att forma framtidens räddningstjänst med bäring 
på det regeringsuppdrag som beslutades i februari. Det betyder mycket 
för oss att beredas möjlighet att forma framtiden räddningstjänst, dela 
med oss av vår goda verksamhet och skapa ett säkrare samhälle.  

Brandkåren Attundas medarbetare är efterfrågade för att inspirera om 
vårt sätt att arbeta. Det är med stolthet jag konstaterar att vi efterfrågas 
på samtliga nivåer och i olika nationella och internationella forum. När jag 
inledningstalade på den nationella brandkonferensen Brand 2017 valde 
jag att adressera samhällsutveckling och säkerhet med frågeställningen ”Vilken värld vill du leva i och 
vilken roll vill du spela för ett hållbart samhälle?”. Frågan om hur vi värnar säkerhet och 
demokratiska principer i strävan för ett hållbart samhälle har under ett par år varit integrerade i våra 
värdekedjor. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anges att var och en har rätt 
till liv, frihet och personlig säkerhet.  

Under året har vi arbetat systematiskt, målmedvetet och vår verksamhet ligger i linje med den 
beslutade planeringen. Att arbeta med prestationer och uppdrag skapar goda förutsättningar för ett 
säkert samhälle. Flertalet projekt har genomförts bland annat ny brandstation i Sollentuna. 
Brandstationen i Sollentuna kommer bli Sveriges första brandstation som tillser goda förutsättningar 
för miljö, jämlikhet och jämställdhet. Betydelsen av att arbeta tydligt med jämställdhet artikulerades 
i samband med #meetoo. Förfärliga berättelser om sexuella trakasserier, kränkningar beskrevs i 
räddningstjänsten. På Brandkåren Attunda ska inga mänskliga rättigheter kränkas och vi ska arbeta 
ännu aktivare med en inkluderande arbetsplatskultur.  

Staben har fått intäkter för föreläsningar och mentorskap, vidare är personalkostnaderna lägre till 
följd av vakanser. Uppföljningen för produktionen visar att produktion och intäkter för 
externutbildningar, restvärdesräddning, tillsyn, automatlarm ligger under förväntat resultat. 
Kostnader för reparation och underhåll i byggnad är lägre än budget.  

 
Ida Texéll 
Förbundsdirektör/räddningschef 
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Värdefulla samarbeten 
Det är med stolthet jag som ordförande tackar alla medarbetare på 
Brandkåren Attunda för gott arbete. Under året har Brandkåren 
Attunda fortsatt leverera god service för att skapa ett olycksfritt 
samhälle. Parallellt med att verksamhet har utvecklats har även 
förbundet effektiviserat arbetsprocesser och minskat omkostnader.  

Under perioden har vi fortsatt utveckla samverkan med 
medlemskommunerna, särskilt avseende riskutsatta grupper. Vår 
verksamhet blir allt mer effektiv och fokuserad för att åstadkomma 
skillnad där vi behövs som allra mest. Detta är ett viktigt arbete som 
kommer fortsätta under kommande år.  

Brandkåren Attunda är en räddningstjänst för alla och jag är stolt över 
arbetet som leds inom Brandkåren Attunda. Vi har under året visat och agerat i strävan för att skapa 
förutsättningar för en inkluderande arbetsplats. Jag och kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna, 
Henrik Thunes tog under hösten det första spadtaget för Sollentunas nya brandstation. Den nya 
brandstationen i Sollentuna kommer att tillse förutsättningar för oss att leverera god service men 
även tillse förutsättningar för jämställdhet och jämlikhet.  

Den 7 april tog jag med bestörtning del av informationen om att det inträffat ett terrordåd i 
Stockholm. Alla inblandade aktörer gjorde en mycket fin insats för att hantera händelsen. När våra 
demokratiska värderingar hotades så svarade människorna och vårt samhälle med att visa godhet, 
solidaritet och vilja att hjälpa. Under året har vi även fokuserat på att tala om räddningstjänsten i en 
samhällelig kontext. Med det menar jag att samhällets resurser behöver sträva efter samarbete och 
samordning för att skapa ett säkert och tryggt samhälle.  

Mitt allra varmaste tack för god verksamhet. 

 
Camilla Janson 
Ordförande förbundsdirektionen 
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1. Brandkåren Attundas organisation 
Sedan omorganisationen 2014 har Brandkåren Attunda arbetat för att arbeta närmare 
medlemskommunerna och för att effektivisera ledning och styrning. Som ett led i utvecklingen av 
organisationens effektivitet och flexibilitet togs ett styrkort fram 2016.  
 
Styrkortet är uppbyggt utifrån prestationsmål i verksamhetsplan och uppföljning sker månadsvis (till 
ledningsarenan och distriktschefer). Förutom prestationsmål följs budget, investeringar och 
personalstatistik upp. Utveckling och förbättring av verksamhetsuppföljningen sker löpande vid 
behov för att på bästa sätt följa med när organisationen utvecklas. Syftet är att stärka helhetssynen 
och underlätta prioriteringar. 

 
Bilden visar Brandkåren Attundas organisation.  

Processägarorganisation 
För att säkerställa att verksamheten arbetar på ett enhetligt sätt, med kontinuerlig utveckling inom 
olika områden, har Brandkåren Attunda valt att arbeta processorienterat. Processerna sker inom två 
huvudområden: olycksförebyggande arbete och räddningsinsats. 

Brandkåren Attunda arbetar med en decentraliserad processägarorganisation som fördelar ansvaret 
mellan processägare. Syftet är att flera medarbetare i organisationen bidrar till utveckling av 
metoder och verksamhet.  
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2. Brandkåren Attundas styrsystem 
Brandkåren Attundas styrsystem består av handlingsprogram, verksamhetsplan, enhets- och 
produktionsplaner och distriktsplaner. Dessa planer beskriver målsättningar för de olika delarna av 
verksamheten.  

 
Bild på Brandkåren Attundas styrsystem. 

 
Bild från Brandkåren Attundas medarbetardagar där alla samlas för att tala om verksamhet.  
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Handlingsprogram 2016-2019 
Handlingsprogrammet 2016-2019 beskriver Brandkåren Attundas vision och effektmål för ett säkert, 
tryggt och hållbart samhälle. Syftet med handlingsprogrammet är att skapa struktur och samordning i 
arbetet för skydd mot olyckor och därigenom öka säkerhet och trygghet för invånarna genom att 
minska antalet oönskade händelser och dess konsekvenser.  

Mål beskrivs i Brandkåren Attundas vision: Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, mindre ska 
förstöras vid olyckor. Två effektmål styr vilka prestationsmål som verksamheten sätter upp i syfte att 
nå dessa effekter i samhället. 
 

 
Bild som beskriver kortfattat handlingsprogrammet. 

 
Bild från den 27 november när Motormännen delade ut Årets Hjulklapp 2017 till Brandkåren Attunda och TopRight  
för arbetet för att skapa en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänst, bärgningspersonal och vägarbetare i trafiken.
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Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas övergripande styrdokument som förbundsdirektören 
beslutar och redovisar för godkännande av direktionen. Den beskriver utvecklingsuppdrag för 
verksamhet och organisation samt vilka prestationsmål som ska uppfyllas under året. I 
medlemskommunerna ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor och 
minskade konsekvenser av dessa. 
 

 
Bild på Brandkåren Attundas verksamhetsplan med prestationsmål och utvecklingsuppdrag. 

 
Bild från den 15 maj när Brandkåren Attunda firade 20-årsjubileum med smörgåstårta och tårta på alla  
brandstationer.  
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Prestationsmål och utvecklingsuppdrag 

Resultat prestationsmål 

Brandkåren Attunda behöver leverera olika resultat för att nå de beslutade effektmålen. Det uttrycks 
i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Fem prestationsmål har 
formulerats i ramen för verksamhetsplan 2017. Se nedan. 

Sammanställning resultat av prestationsmål. 

  

Prestationsmål Resultat Måluppfyllnad 

1. Utbilda och öva den enskilde 
för frekvent olyckshantering och 
nödsituationer. 

Arbetet fortlöper enligt plan. Redovisas vid 
månadsuppföljning, tertial och årsredovisning. Se antal 
utbildningar och utbildade individer. 

 

2.  I partnerskap stärka att 
riskutsatta grupper har ett skäligt 
brandskydd. 

Exempelvis hembesök, fördjupade hembesök, tillsyn 
flerbostadshus och asylboenden med mera.  Arbetet 
löper enligt plan. 

 

3. Utreda de frekventa 
olyckssambanden och informera 
via partnerskap. 

Brandkåren Attunda har ett tätt samarbete med 
Trafikverket kring utredningar av dödsolyckor i 
vägtrafiken. Räddningstjänsten hjälper Trafikverket med 
faktainsamling vid inträffade olyckor inom vårt område. 

 

4. Minska samhällets responstid 
för skadeavhjälpande åtgärder 
vid frekventa olyckor där 
människor skadas och 
omkommer. 

Införande av Första insatsperson på plats (FIP) har lett 
till en halvminuts sänkning av registrerad responstid för 
räddningsinsatser. Vid manuell uppföljning av enskilda 
ärenden är dock tidsvinsten längre (ca 2-4 min). Läs mer 
under Operativa systemet. 

 

5. Kvalitetssäkrad insatsledning 
på skadeplats. 

2017 har MSB:s 7-stegsmodell för insatsledning införts i 
Brandkåren Attunda. Samtliga befäl har utbildats. Även 
övriga räddningstjänster beslutade att följa samma 
modell och under hösten genomfördes en första 
gemensam regional befälsutbildning. 
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Resultat utvecklingsuppdrag  

Sju utvecklingsuppdrag har formulerats för verksamhetsplan 2017 och beskrivs nedan. 

Sammanställning resultat av utvecklingsuppdragen.  

Utvecklingsuppdrag Resultat Måluppfyllnad 

1. Olycksförebyggande 
verksamhet - riskutsatta grupper. 

En checklista har tagits fram. Checklistan tar upp vilka 
riskutsatta grupper som finns, vilka risker de har och hur 
vi når dem med förebyggande information om hur de 
ska agera vid brand men även vad de kan göra för 
förebygga bränder.  

 

2. Olycksförebyggande 
verksamhet – barn och unga. 

Skolbrandman har införts på fler distrikt. I Upplands 
Väsby fortsätter ett mobilt upplevelserum enligt plan. 
Brandgympa har färdigställts och lanseras i februari 
2018 i alla medlemskommuner. Den årliga teatern har 
genomförts i Knivsta med cirka 1 300 besökande barn. 

 

3. Teknik, taktik och metodik vid 
trafikolyckor 

Det har skett utveckling av nya arbetssätt, ny utrustning 
bland annat fler farthinder och självlysande västar, 
utbildning och samarbete med externa partners. En 
vägledning med ny metodik för arbete på väg har tagits 
fram och implementerats. Läs mer under Operativa 
systemet. 

 

4. Arbetstid och 
verksamhetsfokus. 

En kartläggning är genomförd av arbetsmiljö och 
mående i organisationen. Den psykosociala kart-
läggningen bestod i att intervjua medarbetare utifrån 
beskrivningar och behov för att skapa en mer flexibel 
organisation som kan möta framtida krav. Tre 
fokusområden har framkommit: arbetstid, hjälpmedel 
och roller i organisationen och som fortsätter utvecklas.  

 

5. Myndighetsutövning och 
dokumenthantering. 

En extern konsult har genomfört en analys och levererat 
en rapport med föreslagna åtgärder. Under året har 
justeringar av rutiner för diarieföring och arkivering 
genomförts. Arbetet med uppföljning av rapporten har 
flyttats fram till våren 2018. 

 

6. Brandstation Sollentuna och 
framtida brandstationer. 

Arbetet med att bygga en ny brandstation i Sollentuna 
har pågått hela året. Detaljplan för ny brandstation blev 
antagen i juni och kort därefter beviljades bygglov. 
Under sommaren upphandlades entreprenad. I 
september påbörjades markentreprenad. Planerna är 
att den nya brandstationen ska stå klar våren 2019. 

 

7. Digital transformation. Ett arbete med en stabilare IT-miljö har fortsatt. Det har 
varit en del tekniska problem. I början av året 
uppgraderades ett antal servrar i vår servermiljö.  
För att digitalisera verksamheten och arbetsprocesserna 
har vi introducerat ett nytt epostsystem och påbörjat 
digitaliseringen av tillsyner och hembesök. 
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3. Framtidsspaning och omvärldsanalys 
Det finns övergripande trender i samhället som påverkar räddningstjänstens uppdrag. 
Klimatförändringar leder till extremare väder som till exempel höjda havsnivåer, torka med 
brandrisker och skyfall med översvämningar.  

 
 
De senaste åren har spänningen i världen ökat och termen ”gråzon” etablerats. Gråzon handlar om 
situationer som inte är fred men som inte heller är krig. Risker och utmaningar inom gråzonen kan 
handla om terrorhot, cyberhot eller olika påverkansoperationer i strävan att destabilisera ett 
samhälle. En konfliktfylld värld med terrorattentat, cyberattacker och provokationer på samhällets 
funktionalitet leder till mer komplicerade insatser. Dels behöver räddningstjänsten höja förmågan att 
genomföra insats men även leda insats. För att klara de alltmer frekventa större räddningsinsatserna 
behövs även mer samverkan över både geografiska och organisatoriska gränser. Samverkan behöver 
även ske på nationell nivå.  

Under kommande år kommer räddningstjänsten att behöva bidra i det civila försvaret och stärka 
totalförsvaret. Ett stärkt totalförsvar kräver även att räddningstjänsten har ett fullgott 
säkerhetsskydd och bidrar i vårt psykologiska försvar.  

Urbaniseringen leder till mindre utrymme i städer för uttryckning och ger rekryteringsproblem på 
landsbygden. Förändrad befolkningssammansättning och nya värderingar leder till utmaningar som 
bland annat att skapa förtroende och kommunicera med allmänheten. Den tekniska utvecklingen ger 
möjlighet att använda ny teknik för en förbättrad förmåga men leder också till nya hot. 

De kommande åren väntas stora pensionsavgångar för svensk räddningstjänst. Räddningstjänsterna 
behöver rekrytera och utbilda personal som har kunskap och inställning för att möta de nya 
situationerna och som vill bidra i att stärka samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera 
risker och hot.   
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4. Olycksförebyggande arbete 
Brandkåren Attunda strävar efter att skapa ett olycksfritt samhälle och förhindra att olyckor sker. På 
olika sätt arbetar vi för att skapa säkerhet.  
 

 
 
Under sommaren fortsatte radhusinventeringar i våra medlemskommuner (Järfälla, Knivsta, Sigtuna 
och Sollentuna). Ett arbete som gjorts de senaste tre åren av brandingenjörsstudenter. I Upplands-
Bro har fastighetsägarna i Brunna fått föreläggande som beskriver vad de ska göra för att åtgärda de 
brister som sedan tidigare har uppmärksammats genom inventering/tillsyn på det byggnadstekniska 
brandskyddet i radhusen. 
 
Regionsamverkan i räddningstjänsten har fortsatt i olika samverkansgrupper som finns för tillsyn, 
brandfarlig/explosiv vara och sotning. Däremot har inga möten skett med Länsstyrelsen i risk- och 
planfrågor.   

I Almedalen medverkade Brandkåren Attunda och Upplands-Bro kommun med två seminarier.  
Seminarierna var fullsatta och handlade om vårt gemensamma arbete för att minska bilbränder men 
även hur kvinnor kan involveras för att skapa ett säkerhet samhälle.  
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Myndighetsutövning 
Brandkåren Attundas brandinspektörer och brandingenjörer bedriver myndighetsutövning med hjälp 
av brandgrupperna, som i huvudsak utför kontroller av brandskydd. 

Inom området myndighetsutövning ingår handläggning av följande förebyggande verksamhet: 

• Tillsyn utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
• Tillsyn utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
• Tillståndshandläggning utifrån LBE. 
• Kontroller av brandskydd. 
• Stöd/medverkan i medlemskommunernas bygg- och planprocesser. 
• Besvarande av remisser från andra avdelningar inom kommunen/annan myndighet (t.ex. i 

samband med alkoholtillstånd, offentliga tillställningar eller utbyggnad av infrastruktur). 
• Sotningsrelaterad handläggning. 

Årets tillsynsverksamhet inklusive vissa kontroller av brandskydd 
utgår från särskild plan samt Brandkåren Attundas 
ärendehanteringssystem CORE. Övrig produktion inom området 
myndighetsutövning är behovsstyrt och därför enbart 
prognostiserat för 2017.  

I våras anordnade Södertörns brandförsvarsförbund tillsammans 
med Brandskyddslaget, en heldagsutbildning inom Boverkets 
byggregler (BBR) och Europeisk konstruktionsstandard (EKS). I 
princip deltog alla tillsynsförrättare vid detta tillfälle och 
återkopplingen var positiv.   

I mars månad arrangerades den årliga Förebyggandekonferensen i 
brandskydd i Karlstad av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Brandskyddsföreningen och Sveriges Brandbefäl 
(SBB) där 12 tillsynsförrättare deltog. Konferensen innehöll 
föredrag om forskningsresultat från projekt om bostadsbränder, 
rättsfallsexempel om skäligt brandskydd, brandrisker i byggprocessen  
och utmaningar i modulbyggnader.  
 
Inför 2017 gjordes en uppdatering i Tillsynsplanen som medförde att vissa tillsynsobjekt fick en 
annan frist och flyttades fram till 2018. Målet ändrade därför till 561 tillsyner. Under året har 
inventeringen av gemensamhetsboenden/hem för ensamkommande barn/anläggningsboenden 
medfört att det tillkommit ett flertal tillsyner. Det har genomförts 17 tillsyner fler än målet.  

Uppföljning av tillsyner och de 172 föreläggande som har skrivits sker oftast genom en efterkontroll 
på plats för att säkerställa att krav blir åtgärdade. 82 efterkontroller har genomförts hittills. Vissa har 
inte kunnat genomföras eftersom åtgärdstiden ännu inte har gått ut. 

578 561

0

100

200

300

400

500

600

700

Antal regelbundna 
tillsyner

YTD december

Mål YTD december



  

16 

 

Annan tillsyn har genomförts i större utsträckning än vad vi har gjort tidigare. I Järfälla har ett tiotal 
genomförts tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och i några fall har polis bistått. Gemensamma 
tillsyner har även genomförts i Upplands-Bro och i Upplands Väsby. Dessa tillsyner är prioriterade då 
det bland annat har hittats lokaler som används som bostäder trots att de saknar det brandskydd 
som behövs. Förbud har lagts på ett flertal verksamheter men för det mesta har 
Stadsbyggnadskontoren drivit dessa ärenden inom plan- och bygglagen.  

För att se över arbetstidsplaneringen vad gäller tillsyner så har ett flertal tillsynsförrättare fått i 
uppgift att registrera hur lång tid en tillsyn tar, från bokning och förberedelse till att den avslutas 
efter att eventuella brister är åtgärdade. Sammanställningen av underlaget visar att inga ändringar 
kommer att göras.    

Processen för tillsyn av farlig verksamhet (2:4-anläggningar) har uppdaterats. Fem tillsyner har 
genomförts under året, främst på våra bergtäkter, som är nya tillsynsobjekt från 2017. 

Inventeringen för att hitta och registrera gemensamhetsboenden/hem för ensamkommande 
barn/anläggningsboenden i samtliga medlemskommuner är genomförda. Tillsynerna på samtliga 
objekt som har hittats har genomförts. Sammanfattningsvis så har det varit ett bra tillägg i 
Tillsynsplanen då det har uppmärksammats brister i det byggnadstekniska brandskyddet på ett flertal 
av dessa verksamheter i samband med tillsynerna. 
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Prognosen för tillståndshandläggning av 
brandfarlig vara, har stämt bra under året. 
Däremot har Brandkåren Attunda haft för 
få inkommande ärenden av explosiva 
varor, vilket märktes i november/ 
december då det i vanliga fall brukar 
komma in ansökningar inför försäljning av 
fyrverkerier. I princip har samtliga 
tillståndsärenden beslutats inom tre 
månader från komplett ansökan. För att 
effektivisera och underlätta för kommun-
invånare och företagen har vi påbörjat 
uppdatering av våra ansökningsblanketter  
och göra de elektroniska, för direkt ifyllnad i datorn.  
 
Brandkåren Attunda har i större utsträckning än vad som var prognostiserat svarat på byggremisser. 
Det har inte inkommit lika många planärenden som var prognostiserat. Brandkåren Attunda svarar 
alltid på dessa ärenden men för byggärendena har vi haft svårt att svara inom den tid vi har satt som 
en egen riktlinje, med avseende på underbemanning och prioritering av tillsyner.  

Under året har Brandkåren Attunda anordnat två frukostmöte med Byggnadskontoren, för att lyfta 
aktuella ärenden och främja för ett nära samarbete med samtliga kommuners byggingenjörer, 
bygginspektörer och bygglovshandläggare.  
 
Övriga remissärenden berör främst alkoholtillstånd på restauranger och remisser inför offentliga 
tillställningar. Brandkåren Attunda har handlagt samtliga övriga remissärenden vi har fått 
remitterade till oss under aktuell period och detta inom angiven tid. Det är ett fortsatt arbete där 
Brandkåren Attunda medverkar som remissinstans med projekteringen av nya tunnelbanan mellan 
Akalla och Barkarby station.  

Kontroll av brandskydd 

Det är olika fokus i kommunerna vad 
man kontrollerar. Främst består 
kontrollerna av brandskydd i utvändiga 
kontroller av skolor och av 
flerbostadshus. Några enstaka 
kontroller har skett vid tillfällig 
övernattning, offentlig tillställning och 
andra kontroller. Målet är att 
genomföra kontroller av samtliga 
tillfälliga övernattningar.  

Utvändig kontroll av skolgårdar ska ske 
av samtliga skolor speciellt i samband 
med sommarlov men görs även efter behov under andra delar av året, t.ex. om det har skett anlagda 
bränder eller i samband med andra lov. 

 

  



  

18 

Sotningsärenden 

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

 
 
Ansökningar om egensotning har behandlats inom rimlig tid. De registrerade föreläggandena, som 
utfärdas av vår upphandlade sotare, kommer främst från Sigtuna och Sollentuna. Endast en har 
ansökt om att låta annan sota och ett eldningsförbud har lagts. Inga besvärsärenden har registrerats. 

I januari genomfördes ett uppstartsmöte med den upphandlade sotaren. Företaget är uppdelat och 
verkar i olika kommuner med olika namn. Åke Huss är kvar i Knivsta kommun och Attunda Sot & vent 
hanterar de andra kommunerna. En revision genomfördes i december.  
 

 
Diagrammet visar antalet handlagda sotningsärenden. 

  

7 1

377

0 1
0

100
200
300
400

Antal sotningsärenden



  

19 

Utbildning och information 
Externutbildningen har expanderat och utvecklats under året. Brandkåren Attunda sänkte 
kursavgifter men trots det har intäkterna ökat på grund av flera kurstillfällen. Det innebär att fler har 
fått kunskap att agera i händelse av brand eller annan olycka. 

 
 
2017 har Brandkåren Attunda genomfört 760 utbildningar eller informationsinsatser och träffat 
28 980 personer. En del utbildningar består i att utbilda skolelever och Svenska för invandrare (SFI) 
om hur de kan skydda sig, sin skola eller hem mot brand och få kunskap om bränders uppkomst och 
konsekvenser. Vid våra skolutbildningar träffar vi elever i årskurs 5 och 8.  

Externutbildning riktar sig främst till våra medlemskommuner och näringsliv, där vi har ett brett 
utbildningsutbud med allt från hjärt- och lungräddning till systematiskt brandskyddsarbete. Under 
2017 har vi genomfört 293 jämfört med 169 externutbildningar för 2016.  

Följande utbildningar har genomförts: Grundläggande brandskydd, praktisk brandskydd, 
utrymningsledare, brandskyddskontrollant, SBA-utbildning, heta arbeten, krishantering, D-HLR, 
Första hjälpen-L-ABC samt ett antal specialkomponerade utbildningar inriktat till beställarens 
särskilda behov.  

• 228 utbildningstillfällen i olika typer av brandutbildningar.  
• 115 olika typer av sjukvårdsutbildningar.  
• 7 stycken heta arbeten utbildningar.   
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Diagrammet visar antalet utförda utbildningsinsatser per distrikt. 

 
Diagrammet visar antalet utbildade individer. 

Brandkåren Attunda har deltagit i stora utrymningsövningar och samövat med känsliga  
verksamheter där vi utbildat och övat nyckelfunktioner. Det ger oss möjlighet till att skapa goda  
kontakter och fördjupa distriktets kunskap om objektet i händelse av larm. 
 
Under året har nya instruktörer utbildats. I maj genomfördes en instruktörsträff där instruktörer fått 
en individuell utvecklingsplan, standardisering av kursinnehåll, enhetliga administrativa rutiner, nya 
pedagogiska upplägg och nytt kursmaterial. 

 
Diagrammet visar antalet utbildningsinsatser i skola. 
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Fortsatt samarbete med medlemskommunerna 

Brandkåren Attundas distrikt har ett nära samarbete med medlemskommunerna och partners. 
Arbetet fortsätter med att etablera oss som en naturlig part för alla som vistas i våra 
medlemskommuner. Det är viktigt att vara en engagerad räddningstjänst integrerad med 
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, exempelvis brottsförebyggande råd, samarbete med 
polis, kontakt med hemtjänst och skolor. 

Sollentuna kommun behåller förstaplatsen eftersom kommunen satsar på att brandutbilda alla sina 
medarbetare.  

 

Exempel på lokala aktiviteter: 

  

• 200 sommararbetande ungdomar har fått utbildning i brandsäkerhet och HLR. 
• Skolprojekt, skolbrandman mot utvalda ungdomar Järfälla och Märsta.   
• Aktiva i brottsförebyggande råd med aktiviteter för att skapa en trygg kommun. 
• Medverka med polis, socialtjänst, trygghetsvärdar i trygghetsfrågor och händelser. 
• Samarbete med Fryshuset och Lugna gatan där vi utbildat ungdomar i brandsäkerhet. 
• Hembesök i hem med ensamkommande flyktingbarn. 
• Utbildning av hemtjänst och socialhandläggare av brandskyddskontroller. 
• Teaterföreställningen ”Larmet går” i Knivsta med ca 1 300 barn. 
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Hembesök 
Hembesöken har fortsatt i våra medlemskommuner och under året har vi träffat 4 925 personer vid  
3 885 hembesök. Fokus ligger kring riskutsatta områden i medlemskommunerna, som utmärkt sig i 
riskanalyser gällande bostadsbränder. 

 
 
Genom hembesök vill Brandkåren Attunda sprida kunskap om hur människor ska agera vid händelse 
av brand eller olycka, men också hur man kan undvika att olyckan sker. Under året har verksamheten 
även påbörjat fördjupade hembesök där vi identifierat särskilt utsatta personer och försöker hjälpa 
dem med förebyggande åtgärder gällande brand och olycka i hemmiljö.  

 
Diagrammet visar mål antal öppnade dörrar och antal informerade personer. 
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Myndighetsutövning efter insats 
Utredning efter insatser, händelserapportering och sakkunnigt utlåtande till polis och 
faktainsamling/utredningshjälp till andra myndigheter.   

Händelserapportering 

I april införde Brandkåren Attunda händelserapporten som ersätter tidigare system insatsrapporten. 
Övergången till det nya systemet har krävt stora personella resurser men med tillförsikt kan vi ändå 
säga att det varit värt det, med det nya systemet har vi nått mycket längre än tidigare.  

Händelserapportering, syftar primärt till att dokumentera och registrera delar efter genomförda 
insatser: 

• Myndighetsbeslut med hänvisning till lagstiftning. 
• Andra taktiska- och inriktningsbeslut för hantering av respektive händelse. 
• Insamling av statistiskt underlag för lokal-, regional- och nationell uppföljning. 
• En förenklad utredning av olycksorsaker. 
• En förenklad utvärdering av räddningsinsatsen/hanteringen av händelsen. 
• Att upprättad dokumentation svarar mot lagstiftning och myndighetskrav. 

Bytet av händelserapporteringssystem, utbildningsinsatser och kvalitetsuppföljningen har gjort att de 
avvikelser som nu påträffas om statistik snarare föranleder oss att leta felaktigheter i tidigare 
rapportering än i vårt nuvarande. Kvaliteten och andelen avslutade och kompletta rapporter har 
aldrig varit så bra som de är nu.  

Under våren/sommaren utbildades alla handläggare och under hösten/vintern distrikts-
ansvariga ”superhandläggare”. Det gör att vi får en bättre redundans i systemet och den lokala 
utbildningen och uppföljningen säkerställs. Uppföljningen kan successivt inriktas mot kvalitet snarare 
än ifyllnadsgrad i rapporterna mot kvalitet i rapporterna. Det innebär att Brandkåren Attunda lever 
upp till sitt myndighetsuppdrag i större utsträckning och att fler av de rapporter som produceras kan 
svara mot lagkravet enligt LSO; ”att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna 
till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. Vidare kommer det statistiska 
underlag att kvalitetsmässigt överensstämma med verkligheten.  

Sakkunnigt utlåtande  

Att som myndighet svara upp på begäran om hjälp till polis och åklagare med kompetens och 
bedömningar i enskilda ärenden som syftar till att rättssäkerhet upprätthålls vid bedömningar i 
samband med brottsrubricering, polisutredning och rättslig prövning.  

Polisärenden – bistått polis och åklagare 

• Vid förhandling som sakkunnigt vittne: 3 tillfällen. 
• Handlagt sakkunnighetsutlåtande, grund för brottsrubricering och vidare åtal: 19 ärenden. 
• I samband med brandplatsundersökningar: 3 händelser. 
• Andra utredningstekniska uppgifter: 15 ärenden. 
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Trafikverket – samarbete och rapportering vid utredningar av dödsolyckor 

• Faktainsamling vägtrafikolyckor: 8 händelser, samtliga avslutade. 9 avlidna. 
• Faktainsamling spårtrafikolyckor: Inga förfrågningar har inkommit. 7 avlidna. 

MSB – rapportering dödsbränder 

• Faktainsamling dödsbränder: 5 händelser. 5 avlidna. 

Olycksutredning/Insatsutvärdering 

Insatser inom ram för bedömning av vidare utredning. Inledande faktainsamling har genomförts, en 
del går vidare till utvärdering eller utredning, de flesta berörs vidare på något annat sätt.  

Det har varit 31 händelser under året med tre radhusbränder, tre bränder i industrilokaler, en 
moskébrand, två villabränder, fem dödsbränder, sju spårtrafikolyckor, åtta vägtrafikolyckor och en 
drunkningsolycka.  

Träffar för djupare insatsutvärdering - erfarenhetsutbyte 

Det har genomförts träffar för djupare insatsutvärdering genom erfarenhetsutbyte med andra 
räddningstjänster. Exempel har varit: bussolycka i Sveg, brand på byggarbetsplats med spridningsrisk 
till radhus Sollentuna, brand i källare med kraftig rökspridning till trapphus Hässelby, takbrand med 
spridning till lägenheter Tensta, radhusbrand Sigtuna, villabrand Sollentuna och trafikolycka Järfälla. 

Genomförda utredningar 

• Vid ett fåtal tillfällen har Brandkåren Attunda blivit utsatta eller hamnat i situationer där 
fotanglar har använts. Riskutredning har genomförts och publicerats. 

• Under ett släckningsarbete vid en radhusbrand i Sigtuna användes bland annat en 
skärsläckare och tillbud uppkom. Insatsutredning är färdigställd och publicerad.  

TEMA-utvärderingar 

I början av året pågick en utvärdering av varnings- och skyddsåtgärder vid arbete på väg. Syftet var 
att skapa ett underlag för processägare i arbetet med att ta fram riktlinje för arbete på väg. Resultat 
har sammanställts och överlämnats. Under året togs det fram en ny riktlinje.   
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5. Kommunikation 
Kommunikationsarbetet ska bidra till verksamhetens övergripande mål och visioner. En del av 
arbetet innebär att skapa relationer med kommuninvånare genom det personliga mötet och i våra 
digitala kanaler där det finns ett ökande intresse av att följa och kommunicera med Brandkåren 
Attunda.  

 
 
Det har skett stora förändringar på kommunikationsområdet de senaste åren som ger en stabil grund 
inför framtida kommunikationsinsatser. En växande trend är rörlig media, som möjliggör att 
tillgängliggöra information till fler människor genom att kunna utnyttja ljud-, text- och bildspråk i 
samma budskap. Det ger nya förutsättningar för kommunikation. 

Snabbare spridning av information  
Kommunikationsspridningen i samhället är snabbare och mer utbrett än någonsin. Bidragande 
orsaker är bland annat sociala mediers fortsatta tillväxt, människors tillgång till smarta telefoner och 
andra enheter samt möjligheten att dela information. För vår del innebär det att vi snabbt måste 
nyhetsvärdera när vi ska gå ut med egen information.  

På Facebook och Twitter skapar vi relationer med kontinuerliga inlägg till kommuninvånarna och når 
ut med viktig information. Det kan vara i form av budskap om förebyggande av olyckor och 
instruktioner om korrekt agerande när olyckan är framme, men också att lyfta räddningstjänstens 
breda uppdrag i form av olika projekt och arrangemang. 
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Ökade antalet följare på Facebook januari-december. 

Facebook är det största sociala nätverket bland svenskarna. 
2017 ökade Brandkåren Attundas följare på Facebook med ca 
13 % och är det största bland verksamhetens sociala kanaler 
med 3 620 följare vid årets slut.  

Twitter kommer på en andraplats med 2 025 och bryter trenden 
som annars bland svenskarna är den kanal som minskar i antal 
följare.   

Budskap via TV 
Brandkåren Attunda har deltagit vid åtta tillfällen på TV4 Nyhetsmorgon och TV4 Nyheterna med 
förebyggande information om boendesäkerhet och grillning. Den 30 april medverkade brandmannen 
Kristina Gissler på SVTs barnkanal, Morgonshow för att berätta om sitt arbete som brandman, ge 
goda råd vid valborgsmässoeldar och fyrverkerier men även om brandsäkerhet i hemmet.  

När det sker större händelser eller olyckor i samhället strävar vi efter att nå ut med budskap i 
olycksförebyggande syfte. I samband med branden i Grenfell Tower i London medverkade vår 
förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll i sändningarna för att ge information om 
byggnadstekniskt brandskydd. 

Det stärker vårt varumärke med igenkänning och tillgänglighet, men vi når också ut med 
förebyggande information till fler och bidrar till det olycksfria samhället. 

Personliga möten  
Varje år genomför vi öppet hus och studiebesök på brandstationen, har årliga teaterföreställningar 
på Knivsta brandstation, besöker allmänna platser och bostadsområden genom hembesök och 
radhusinventering och är med på olika evenemang. Genom information och aktiviteter når vi många 
kommuninvånare. 

Öppet hus 

Genom våra öppna hus från 23 april till 7 oktober når vi många invånare med olika aktiviteter. Under 
2016 besökte ca 6 000 invånare oss. Många har aldrig använt eller testat en handbrandsläckare. På 
våra öppna hus, så får de möjlighet att testa det men även hjärt- och lungräddning (HLR). 
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Workshop, evenemang och pressmöte 

 
 
Den 25 april arrangerade Brandkåren Attunda, workshopen hållbar utveckling, säkerhet och trygghet. 
Inbjudna var räddningstjänster, polis, fältarbetare, kommun med fler.  

Den 8 maj bjöd Brandkåren Attunda in till pressmöte för att berätta om projektet ”Ökad säkerhet vid 
räddningsinsats på väg”. Tillsammans med TopRight Nordic har Brandkåren Attunda utvecklat 
varningsmaterial med elektroluminiscent ljus. Till skillnad från reflexer är det ett ljus som har en stark 
egen ljusstyrka. I slutet av året tilldelades Årets Hjulklapp till projektet för arbetet med att skapa en 
säkrare arbetsmiljö för räddningstjänst, bärgningspersonal och vägarbetare i trafiken. 

Den 15 maj firade Brandkåren Attunda 20-årsjubileum och flaggade på hel stång på samtliga 
brandstationer och medarbetarna bjöds på smörgåstårta och tårta under dagen. Sedan förbundet 
bildades 1997 har många förändringar skett i verksamheten och samhället i stort.  

Den 3 juli arrangerade Brandkåren Attunda tillsammans med Upplands-Bro kommun två fullsatta 
seminarier i Almedalen om nya samarbeten för ett säkrare och hållbart samhälle på temat ”Är 
bilbränder ett resultat av social utsatthet och utanförskap” och ”Trygghet och säkerhet ur ett 
genusperspektiv. Framtidens säkerhet fixar kvinnorna?”.  

Den 5 augusti kl. 13.00 gick paradstarten för Pride där Brandkåren Attunda deltog tillsammans med 
Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det var en 
fantastisk parad med drygt 200 ekipage som rullade genom huvudstaden med cirka 45 000 deltagare 
och närmare en halv miljon åskådare. För oss är det viktigt att visa stöd för allas människors lika 
värde och att våra organisationer är för mångfald och jämställdhet. 

Den 27 september togs det första spadtaget inför bygget av ny brandstation i Sollentuna. På plats 
fanns personal, politiker och entreprenörer. Den nya brandstationen ska stå klar våren 2019. 
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6. Operativa systemet 
Att utveckla det operativa systemet är ett viktigt område för att skapa en effektivare verksamhet. En 
stor del av utvecklingen är kopplad till prestationsmål och utvecklingsuppdrag. Vidare sker utveckling 
i organisationens processorganisation och internutbildning under produktion. 

 

Larmhantering och responstider 
Brandkåren Attunda arbetar aktivt för att minska responstider, det vill säga tid från det besvarade 
112-samtalet till att första brandstyrka är på plats. Responstiden för 2017 (10,3 minuter) för  
räddningsärenden, vilket är i nivå med de senaste åren. Responstiderna minskar däremot för  
prioriterade olyckor (brand i byggnad, trafikolyckor och drunkning). Vid brand i byggnad är  
responstidens mediantid 8,5 min. En sänkning med en minut de senaste sju åren. Införandet av 
automatiska förlarm är den tydligaste orsaken till snabbare respons. Upplands-Bro och Knivsta har 
gått över från analoga till digitala personsökare vilket ger en mer flexibel utlarmning. 

 
Responstid räddningsinsatser. Medianvärde för 2017 (10,3 min) ligger i nivå med tidigare år. 

Första insatsperson (FIP) 
Det är första året med Första insatsperson (FIP) på alla våra deltidsbrandstationer. Från och med 
2015 finns FIP på Knivsta brandstation och i Sigtuna och Upplands-Bro sedan 2016. Införande av FIP 
har lett till en halvminuts sänkning av registrerad responstid för räddningsinsatser.  
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I väntan på räddningstjänst (IVPR) 
Under året startade enhet I väntan på räddningstjänst (IVPR) i Sigtuna. Det är Sigtuna kommuns  
trafikövervakare som larmas automatiskt parallellt vid larm till räddningstjänsten. Snabbare hjälp till 
nödställda genom IVPR-enheter registreras inte i statistiken, utan får följas upp manuellt. 

Insatsledning på skadeplats 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 7-stegsmodell för kvalitetssäkrad insats-
ledning har införts i Brandkåren Attunda. Samtliga befäl har utbildats och följer modellen. Även 
övriga räddningstjänster beslutade att följa samma modell och under hösten genomfördes en första 
gemensam regional befälsutbildning. 

Teknik, taktik och metodik vid trafikolyckor 
Det har skett utveckling av nya arbetssätt under året med ny utrustning, utbildning och samarbete 
med externa partners. Inköp av kompletterande utrustning som fler farthinder och självlysande 
västar har skett. En vägledning med ny metodik för arbete på väg har tagits fram och implementerats 
i organisationen.  

 

De senaste åren har flera olyckor inträffat i samband med räddningsinsats på väg. I projektet ”Ökad 
säkerhet vid räddningsinsats på väg” har Brandkåren Attunda tillsammans med TopRight Nordic 
utvecklat varningsmaterial med elektroluminiscent ljus. Till skillnad från reflexer är det ett ljus som 
har en stark egen ljusstyrka. I slutet av året tilldelade Motormännens riksförbund ut Årets Hjulklapp 
till projektet för det gemensamma arbetet för att skapa en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänst, 
bärgningspersonal och vägarbetare i trafiken. 
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Skadeavhjälpande uppdrag - antal olyckor och andra uppdrag 

 
Tabellen presenterar olycksstatistiken för 2017 tillsammans med 2016 samt medelvärdet 2012-2016. 

Under 2017 har Brandkåren Attunda larmats på 3 015 uppdrag i de sex medlemskommunerna, vilket 
var 173 fler än året innan. Det är bränder och trafikolyckor som står för merparten av ökningen.  
Under året har vi bytt händelserapporteringssystem till ett som kan hantera Myndigheten och 
samhällsskydd och beredskap (MSB) nya krav på kodning. Det har gjort att vi inte kan jämföra alla 
händelsetyper från tidigare år då vissa har försvunnit, andra har tillkommit och några har förändrats.  

Brand i byggnad har ökat, men inte med så hög andel som diagrammet visar. I flera fall finns en 
oklarhet, hur vissa bränder ska typbestämmas vilket resulteras i viss felredovisning. Exempelvis när 
en torrkokning övergår från att räknas som liten rökutveckling till bostadsbrand. Det är relaterat till 
kodningen av automatlarm. Samma sak gäller när vi larmats ut på begreppet förmodad brand. Det 
gäller särskilt för händelser bakåt i tiden. Brandkåren Attunda har nu med de nya kriterierna, 2017 
påbörjat ett arbete med att ytterligare kvalitetssäkra innehållet i händelserapporterna, vilket medför 
en viss förändring mot uppgifter tidigare år. 

2017 har Brandkåren Attunda larmats på fler räddningsuppdrag än medelvärdet för 2012-2016 med 
3 % (89 stycken) och 6 % (173 stycken) under året 2016. Antalet ”brand ej i byggnad” har ökat 5 % 
jämfört med 2016. Det var en torr vår med många markbränder. I maj stod de för 13 % av årets alla 
bränder ej i byggnad. 

Antalet händelser som registrerats som ”brand i byggnad” har ökat markant mot 2016 och 
medelvärde 2012-2016. Vid kvalitetsgranskning har det framkommit att ett antal tidigare händelser 
felaktigt har registrerats som en annan brandhändelse. 

Antalet bilbränder som inte berott på tekniskt fel har 2017 ökat med 21 % vilket motsvarar 36 
stycken jämfört med 2016. Det är en ökning på 24 % jämfört med medelvärdet för 2012-2016. I 
Knivsta och Sollentuna kommun har dock bilbränderna minskat och i Upplands-Bro med 49 % sedan 
2016. I övriga medlemskommuner har de ökat och i Sigtuna med 100 %. 
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Antalet trafikolyckor som vi larmats ut till har i jämförelse med 2016 ökat 11 % och vid jämförelse 
med medelvärdet 2012-2016 var antalet 6 % lägre. Antalet trafikolyckor i våra medlemskommuner 
har ökat från 2016 till 2017 enligt Trafikverkets olycksstatistik. 

Antal olyckor per 1 000 invånare 

 
Tabellen presenterar olyckor och andra uppdrag presenterade per 1 000 invånare. 

Befolkningsmängden i Brandkåren Attundas medlemskommuner ökar årligen i genomsnitt med 2 %.  
2017 växte den med 2,12 %. Befolkningsdata är taget per 1 november och hämtat från SCB.  

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

2017 har antalet räddningsuppdrag och andra uppdrag ökat jämfört med 2016 och minskat jämfört 
med medelvärdet 2012-2016. 

För uppdrag vid brand i bostad har antalet ökat 2017 mot 2016 och medelvärdet för 2012-2016. 
Antalet larm med orsak automatlarm har minskat vilket beror på en minskad nyinstallation av antalet 
automatlarm i medlemskommunerna och ett aktivt arbete från Brandkåren Attunda genom dialog 
med larminnehavarna och minskat falsklarmen. 
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Antal skadade och omkomna i brand i byggnad 2012-2017 

 
Tabellen visar antalet skadade och omkomna vid bränder i byggnader. 

2017 ändrades skadebedömningen för räddningstjänstens personal. Nu rapporteras omkomna och 
om skadade transporteras från olycksplatsen för vidare vård eller om de vårdats på plats. 

2017 har två personer omkommit i brand i byggnad och 19 personer transporterats för vidare vård. 
Vid dödsbränderna var ena orsaken sängrökning och i det andra fallet okänd. 
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7. Teknik och fastigheter 
Under 2017 har Brandkåren Attunda haft särskilt fokus på att förbättra den fysiska arbetsmiljön.  
De senaste åren har mycket tid lagts ner för att göra flera åtgärder och inköp för att skapa en god 
arbetsmiljö och friska medarbetare. Under året har arbetet med att upphandla nya tjänster 
utvecklats men även att förhandla fram avtal och pressa priserna på befintliga leverantörer. Två  
nya medarbetare som ska arbeta med fordon och fastigheter har rekryterats till förbundet.  

 

Ny brandstation Sollentuna 
Största projektet som pågår är bygget av en ny brandstation i Sollentuna. Första halvåret bestod i 
samverkan med Sollentuna Kommun och slutföra planarbetet och få tillgång till mark. I juni blev 
detaljplan antagen och kort därefter beviljades bygglov. Upphandlingen av hela entreprenaden 
genomfördes under sommaren och samtliga delentreprenader blev färdigupphandlade i september. 
Markentreprenaden påbörjades i september och har pågått året ut.  

Den 27 september togs det första spadtaget inför bygget på Hammarbacken. Spadtag och  
inledningstal hölls av Camilla Janson, förbundsdirektionens ordförande och Henrik Thunes, 
förbundsdirektionens ledamot och kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun. På plats 
fanns personal, politiker och entreprenörer.  

Den nya brandstationen är anpassad för en framtidens räddningstjänst, vilket bidrar till utvecklingen 
av säkerheten i hela kommunen. Brandstationen har låg energiförbrukning men även lokaler som är  
anpassade ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Inflyttning planeras våren 2019. 
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Digital transformation 
Ett arbete med en stabilare IT-miljö har fortsatt under 2017. Det har varit en del tekniska problem 
under året, dessa problem har hanterats i en handlingsplan. I början av året uppgraderades ett antal 
servrar i vår servermiljö och det har pågått ett intensivt arbete för att få den nya miljön att fungera. 
Infrastrukturen har också uppgraderats på vissa brandstationer och det arbetet fortsätter 2018. 

För att digitalisera verksamheten och arbetsprocesserna har vi introducerat ett nytt epostsystem och 
påbörjat digitaliseringen vid arbetet med tillsyner och hembesök. 

 

Fordon 
Det är ett omfattande arbete att ta fram upphandlingsunderlag för nya fordon. För ny brandbil krävs 
ett detaljarbete där parametrar som säker arbetsmiljö, alternativa släckmedel till brandsläcknings-
skum och arbete vid trafikolyckor är högt prioriterade. Under året upphandlades en brandbil med 
leverans 2018. För att minska våra bilars klimatpåverkan upphandlades tre miljöbilar som 
levererades i början av oktober. Läs mer om miljöbilarna under Miljö. 
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8. Miljö 
Brandkåren Attundas miljöåtagande är att verka för en hållbar utveckling och sträva efter att 
förhindra föroreningar och minska organisationens negativa miljöpåverkan. Utöver att följa lagar och 
föreskrifter ska vi se till att våra åtaganden och mål gällande miljöarbetet uppnås och utvecklas. 
Under året har flera upphandlingar genomförts, dessa har integrerats för hållbar utveckling.  

 

Miljöanpassat drivmedel 
Under året har våra drivmedel upphandlats. Fordon i Brandkåren Attunda kör på ett drivmedel som 
benämns HVO och är ett helt förnyelsebart dieselbränsle som är tillverkat av rapsolja och animaliska 
fetter. Ett fordon som körs på HVO släpper ut 90 % mindre koldioxid jämfört med om det körs på 
fossil diesel. HVO minskar även partikelutsläppen betydligt relativt övriga drivmedel. Upphandlingen 
gjorde att vi fått ned priset med 4 kr/liter jämfört med tidigare drivmedel, vilket ger en besparing på 
300 000 kr per år.  

Sortering av avfall 
Ett arbete med att öka vår sorteringsgrad har påbörjats. Målet är att sortera ut fler återvinningar 
med uppdelning av sopor beroende på material. För att bidra till biogasproduktionen har vi 
installerat en avfallskvarn på Järfälla brandstation. 

Miljöbilar 
Under året köptes det in tre miljöbilar för att minska våra bilars klimatpåverkan till brandstationer i 
Järfälla, Märsta och Sollentuna. Volkswagen e-up är en elbil som är klassad som supermiljöbil. Bilarna 
har en räckvidd på cirka 15 mil fulladdade och är i första hand avsedd för kortare persontransporter 
vid exempelvis tillsyner eller resor mellan brandstationerna. 
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9. Medarbetare på Brandkåren Attunda 
Brandkåren Attunda har under året fortsatt arbetet med att utbilda och utveckla medarbetare. Vi 
strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi hjälper varandra att lyckas i vårt uppdrag.  
 

 

Brandkåren Attunda har 268 anställda, varav 67 av dessa var anställda som räddningstjänstpersonal i 
beredskap. Organisationen är mansdominerad med endast ca 10 % kvinnor. Vi arbetar aktivt för en 
arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter stort värde på de kvaliteter som mångfald tillför 
verksamheten. Målet är att öka andelen kvinnlig personal och vi arbetar metodiskt och strategisk för 
att göra det. Under året genomfördes ledarskapsutbildningar med fokus på inkluderande 
förhållningssätt, vilket är en framgångsfaktor för att behålla men även att attrahera nya medarbetare 
med olika bakgrunder, kön, mångfald och personliga egenskaper. 

#Meetoo och #Larmetgår inom svensk räddningstjänst 
Under hösten skapades en hashtag i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande mäns 
härskartekniker som sexuella trakasserier, övergrepp, diskriminering och maktmissbruk är mot 
kvinnor. Avsikten med uppropet är att bekämpa mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor, att 
sociala normer och privilegier som män skaffar sig genom maktmissbruk uppmärksammas och 
motverkas i ett jämställt samhälle.  

För räddningstjänsten beskrevs förfärliga berättelser om hur kvinnor behandlats. Brandkåren 
Attunda ser mycket allvarligt på det som återfinns i uppropet #larmetgår och avser att arbeta ännu 
mer intensifierat för att skapa en inkluderande arbetsplatskultur. På Brandkåren Attunda ska inte 
kränkningar förekomma och vi ska vara en räddningstjänst för alla.  
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Kvalitativ kartläggning av arbetsmiljön  
Under våren genomfördes en kartläggning av arbetsmiljö och mående i organisationen. 
Kartläggningen hade en kvalitativ orientering där alla medarbetare intervjuades för att på så sätt 
kartlägga den psykosociala miljön och läget i organisationen. Att ge samtliga möjligheten att föra 
dialog om arbetsplatsen och arbetsmiljön gav ett bra underlag för fortsatt utveckling.  

Det har framkommit tre fokusområden för fortsatt utveckling: arbetstid, hjälpmedel och roller i 
organisationen. Gällande arbetstid är fokus att öka flexibiliteten i förbundet, hjälpmedel avser god 
teknik och IT och roller i organisationen fokuserar på bemanning, nyckelfunktioner utbildning i det 
operativa systemet samt tydlighet i processägarstrukturen.  

Medarbetardagarna skapar inflytande 
De årliga medarbetardagarna hölls under tre dagar i januari för all heltidspersonal. Att mötas över 
distriktsgränser och mellan yrkeskategorier gav medarbetarna chansen att nätverka och inspirera 
varandra. Dagarna innebar summering av det gångna året och framåtblickande mot 2017 med 
utvecklingsmöjligheter och riktningar i vårt förebyggande arbete, med fokus på att minska risken för 
olyckor. Även räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) fick en förkortad version kvällstid vid tre 
tillfällen. 

I år fick våra processägare ett större utrymme. Genom inspelade filmklipp skapades en interaktion 
mellan processägare och övriga medarbetare där alla kunde dela erfarenheter och vara med och  
påverka inriktning och plan för det kommande året. 
 
En uppskattad gäst var Jonas Levin från Upplands-Bro kommun som höll en uppskattad föreläsning 
med temat ”Bilbränderna som försvann” och hur olika socioekonomiska faktorer kan stödja oss att 
sätta in och agera proaktivt för att minska olyckorna i samhället. 

Chef- och ledarutveckling  
Vi har fortsatt med vårt chefs- och ledarutvecklingsprogrammet i egen regi, där alla chefer och ledare 
har träffats kontinuerligt. I år har fokus legat på chefskapets mjuka värden med inkluderande  
ledarskap och betraktandet av olikheter som en tillgång för verksamhetens utveckling som bidrar till 
en bättre arbetsmiljö och högre tillfredsställelse i arbetet. 

Nya medarbetare och avslut 
Under året har vi välkomnat över 30 nya medarbetare, där majoriteten har varit sommarvikarier.  
Internt har vi rekryterat medarbetare till nya roller och tjänster och genomfört totalt 13 separata  
rekryteringsprocesser. 

De närmaste åren kommer vi ha stora kullar av pensionsavgångar och arbetar strategisk med att 
stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera nya medarbetare som motsvarar den kompetens vi 
söker. Först 2020 ser vi en förändring med nedgång av pensionsavgångar.  

Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap 
I november 2016 fick räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ett nytt centralt avtal (RiB 17). Det 
nya avtalet har inneburit stora förändringar som exempelvis ersättningsnivåer per timme, inte per  
beredskapsvecka för lokala räddningstjänster. RiB 17 har orsakat omfattande otillåtna 
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massuppsägningar och i hela landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta stämde 
Brandmännens riksförbund (BRF) för att ha uppmanat till otillåtna massuppsägningar och parterna 
förlikades efter muntlig framställan i Arbetsdomstolen.  

Brandkåren Attunda är beroende av en välfungerande RiB-organisation och arbetsgivaren och 
medarbetarna arbetade i början av året tillsammans för att finna en lösning som är förenligt med det 
centrala avtalet. God dialog mellan chefer och medarbetare gjorde att vi fann en lösning inom det 
centrala avtalet. Den nya lösningen innebär bland annat att Brandkåren Attunda höjer den operativa 
förmågan genom möjlighet till ökad resursuppbyggnad vid storskalig olycka. 

Lönerevision 
2012 infördes individuell lönesättning, vilket innebär att 2017 genomfördes lönerevisionen för femte 
året i rad. Lönerevisionen omfattar bedömning av prestation, attityd till medarbetare och 
verksamhet samt bedömning om hur personen bidrar till utveckling för att skapa det olycksfria 
samhället. 2017 har arbetet med att utveckla modellen för bedömningar genomförts i samråd med 
Kommunal. I år har fokus legat på den pedagogiska återkopplingen och en förbundsövergripande-
modell, som förklarar vad som styr lönen.  

Utfallet för årets lönerevision har legat enligt budget och centralt avtal för Kommunals avtalsområde 
med 535 kr per medarbetare genererad till löneramen. Visions avtalsområde med drygt 2 % och där 
chefskollektivet hamnade på drygt 3 %, eftersom viljan att leda i förändring är en svår och 
utmanande uppgift som ofta medför personliga risker. Att leda i förändring kräver att chefer och 
ledare tar stort ansvar och behöver ha mod att utmana de normer som råder.   

Employer Branding  
Brandingenjörerna är en liten personalgrupp på Brandkåren Attunda som innehar nyckelfunktioner 
med sin kompetens. Det råder en stor brist på brandingenjörer i hela landet och det gör att är det är 
ett gott arbetsmarknadsläge dels inom den privata marknaden men även hos andra närliggande 
räddningstjänster. Det har gjort att vi valt att göra en extra satsning på lönelyft för denna grupp. 
 
När det gäller brandingenjörer har vi tittat på faktorer som är viktiga för att kunna behålla och  
rekrytera nya medarbetare. Brandkåren Attunda jobbar strukturerat med employer branding i  
dialog med brandingenjörer. Vi satsar även på att anställa brandingenjörsstudenter under deras  
ledigheter, främst under sommaren. Med den satsningen kan vi knyta studenter till vår verksamhet 
samtidigt som de också bidrar med kvalificerade och efterfrågade arbeten inom vår förebyggande 
verksamhet.   

Lägre sjukfrånvaro totalt, men höga sjukskrivningstal för 
administrativ personal 
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 3,93 % för året. Motsvarande siffra för 2016 låg på 4,29 %, vilket 
innebär en minskning av den totala sjukfrånvaron. Vi följer inte den negativa trenden med ökade 
sjukskrivningstal på övriga arbetsmarknaden, vilket är glädjande. 

Våra satsningar på en god arbetsmiljö med trivsel och arbetsgemenskap i fokus har effekt även om vi 
självklart värnar om resultat och effektivitet men alltid i dialog och med inflytande. Vidare arbetare vi  
strukturerat med vår företagshälsovård med långtidssjukskrivningar för att minska frånvaron. 
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Kvinnorna i organisationen har nästan dubbelt så höga sjukskrivningstal som männen trots att denna 
grupp endast utgör 10 % av de anställda. Kvinnornas höga sjukskrivningssiffror är i huvudsak kopplat 
till den administrativa personalen och inte till de operativa. En tänkbar förklaring kan vara att 
administrationen varit mycket hårt belastad och haft neddragningar genom att tjänster som inte 
blivit tillsatta utan som istället vakanshållits till förmån för fler operativa brandmän. En annan orsak 
kan vara att Brandmännens Riksförbund (BRF) stämde Brandkåren Attunda i Arbetsdomstolen (AD) 
för att ha brutit mot förhandlingsskyldigheten. Processen i AD var tidskrävande och mynnade ut i att 
AD förändrade förhandlingspraxis. Hur arbetsbelastningen för administrativ personal och chefer 
fördelas behöver utredas närmare under 2018. 
 
Diagrammen nedan illustrerar sjukskrivningar per ålderskategori och kön. Motsvarande siffra för 
föregående år skrivs inom parentesen. 

Ålderskategori och sjukskrivning  

Ålderskategori Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro* 

29 år eller yngre 2,01 % (6,11 %) 0,00 % (40,09 %) 

30-49 år 3,45 % (3,71 %) 38,68 % (30,55 %) 

50 år eller äldre 5,54 % (4,50 %) 27,83 % (28,32 %) 

Totalt 3,92 % (4,29 %)  30,78 % (31,42 %) 

*Långtidsfrånvaron avser procent av hela sjukfrånvaron.  

Kön och sjukskrivning 

Kön Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro* 

Kvinnor 6,30 % (10.41 %) 49,01 % (61,16 %) 

Män 3,64 % (3,60 %) 27,06  % (21,70 %) 

Totalt 3,92 % (4.29 %) 30,78  % (31.42 %) 

*Långtidsfrånvaron avser procent av hela sjukfrånvaron.  

Kraftigt sänkta kostnader för övertid  
De senaste åren har kostnaderna för övertid fortsatt att öka trots att vi har varit restriktiva med att 
bevilja övertid. Under året togs ett nytt helhetsgrepp för att minska övertid där personalplaneringen 
har strukturerats upp och tydliggjort vilka riktlinjer som ska styra övertiden och satsat på  
instruktionsmaterial och utbildningstillfällen. 

Vi har gått från 5 547,5 timmars övertid på helårsbasis år 2016, till 3 770,85 timmars övertid 2017. 
Det innebär en sänkning på 30 %, vilket är mer än vi hade vågat hoppats på.  
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10. Internutbildning för operativ personal  
2017 har det genomförts utbildningar för att stärka och utveckla vår förmåga att genomföra så 
effektiva insatser som möjligt. Utbildningar genomförs både som stora samverkansövningar till 
övningar som genomförs av de enskilda grupperna men alla mot samma mål. Nedan listas och 
beskrivs några av de övningar och utbildningar som genomförts under året. 

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

varma och två kalla rökövningar. 220 brandmän har utbildats under 60 utbildningsdagar med 
16 instruktörer. Hösten rökövningar genomfördes tillsammans med räddningstjänsten 
Norrtälje. Där vi övat på större insatser. 

• I december genomfördes en stor samverkansövning Wargvinter 2017 för att stärka vår 
gemensamma förmåga att hantera hot av olika slag och etablera gemensamt arbetssätt för 
terror och dödligt våld.  

• Samverkansövningar tillsammans med aktörer på Arlanda för att stärka vår gemensamma 
förmåga att hantera hot av olika slag och etablera gemensamt arbetssätt för terror och 
dödligt våld. 

• Samtliga skift på hel- och deltid genomförde centralt styrda övningar med instruktörer från 
• lokala brandstationen eller utsedda av Brandkåren Attunda. 

Exempel på utbildningar 
• Kompetenshöjande utbildning från rökdykare två till rökdykare ett. 
• På våren genomfördes grundutbildning för sommarvikarier. 
• Befäl har utbildats i regionens gemensamma utbildning i förmåga för insats- och 

systemledning. 
• Under interna befälsdagar: vi har bl.a. haft besök av polis som har pratat om den hotbild som 

råder idag. Fokus har varit hur de hoten påverkar oss och hur vi kan göra insatser mot dessa. 
• Emergency Training Group (ETG) är en utbildning där representanter från samtliga aktörer på 

Arlanda träffas för att berätta vad deras roll är vid en större händelse. Under året har en 
webbaserad grundutbildning tagits fram för att fler ska ha möjlighet att genomföra den. 

• Under året utbildades befäl: räddningsledning A och räddningsledning B.  
• Rökdykarledarutbildningen har genomförts.  
• Motorsågsutbildning med motorsågskörkort AF har pågått hela 2017. 
• Rökdykarledning. 
• Preparandutbildning i maj för räddningstjänstpersonal i beredskap.  
• Operativ ledning. 
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11. Ekonomi 
Samtliga summor redovisas i formen tkr (tusentals kronor). 

Ekonomiskt resultat 
Årets resultat blev ett överskott med 2 253 tkr främst till följd av en minskning av pensionsskulden 
jämfört med KPAs tidigare beräkningar som utgjort kostnaderna för pensionerna i budget 2017. 

Verksamhetens intäkter blev 378 tkr högre än budget på grund av erhållen ersättning för skador på 
förbundets fastighet och försäljning av konsulttjänster. Intäkter inom produktionen för tillstånd 
explosiv vara, utryckning vid obefogat larm och restvärdesräddning utföll lägre än budgeterat medan 
intäkter för extern utbildning, bidrag för skolutbildning och uthyrning av personal vid vägsanering 
blev högre vilket resulterade i att produktionens intäkter hamnade i fas med budget vid årets slut.  

Kostnaderna totalt blev 1 825 tkr lägre än budget vilket främst beror på lägre pensionskostnader än 
budgeterat för.  

I staben blev personalkostnaderna lägre än budget till följd av vakanshållning av administrativ 
assistent och kommunikatör och även administrativ chef årets sista månader. I produktion däremot 
var dessa kostnader högre än budget på grund av en mindre övertalighet på brandmän under året. 
Detta för att täcka upp ett ökat personalbehov på grund av kompetensutveckling av befäl och 
tillsynsförrättare. De lägre personalkostnaderna på staben möjliggjorde en något högre bemanning i 
produktionen under året vilket resulterade i en total budget i fas.  

Övriga kostnader översteg budget och beror främst på ökade kostnader för IT-konsulttjänster i 
samband med serveruppgraderingar som medförde problem med driftsäkerheten. Andra bidragande 
kostnader är reparation och underhåll av fordon samt reservdelar till fordon. Förbundet har under 
året haft stora fordonsskador och därför infört utbildande insatser på att minskas i form av. 

  
Resultatanalys/sammanställning (tkr) 2017 2016 2015 2014 
Medlemsbidrag 181 485 179 687 177 032 174 416 
1 % av medlemsbidrag 1 815 1 797 1 770 1 744 
Årets resultat 2 253 2 529 7 527 14 616 
Avgår: Realisationsvinster -115 -1 311 -858 -45 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 138 1 218 6 669 14 571 
Medel till RUR         
Medel från RUR (max 80 %)         
Synnerliga skäl          
Årets balanskravsresultat         
Balanskravsresultat från tidigare år         
Summa         
Balanskravsresultat att reglera         
Maximal reservering till RUR         
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Balanskravet 
Årets resultat enligt resultaträkningen är 2 253 tkr. Vid avstämningen av balanskravet avgår 
realisationsvinsten vid försäljning av anläggningstillgångar på 115 tkr, vilket innebär ett justerat 
resultat enligt balanskravet på 2 138 tkr. I och med detta har balanskravet uppnåtts för 2017. Ingen 
avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) föreslås för 2017. 

 

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 perspektivet bör 
minimikravet vara att intäkterna överstiger kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet 
därmed är positivt.  

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer 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 resultatutjämningsreserven (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 enligt fastställda indikatorer framgår av avsnitt om prestationsmål och 
utvecklingsuppdrag. 

God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2017 då Brandkåren Attunda uppfyllt balanskravet 
och förbundets fyra ekonomiska mål är uppfyllda och att Brandkåren Attunda aktivt arbetat utifrån 
de fastställda målen i verksamhetsplanen. 
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Finansiering och likvida placeringar 
Lån för finansiering av brandstationer ligger fortfarande i Swedbank. Tidigare lån på 14 000 tkr med 
räntebindning om 3 månader och ett lån om 56 000 tkr med räntebindning om 12 månader har 
161125 lagts om med räntebindning om 3 månader i avvaktan på eventuell flytt till Kommuninvest. 
Under januari månad har samtliga medlemskommuner beslutat om gemensam borgen för att 
möjliggöra Brandkåren Attundas upplåning via Kommuninvest om maximalt 250 000 tkr avsett för 
inlösen av nuvarande kredit om 66 000 tkr (Järfälla och Knivsta brandstation) kommande 
nybyggnation av brandstationer. 

I samband med omläggningen så amorterades skulden ner med 4 000 tkr. Total låneskuld per 171231 
är 66 000 tkr, till 100 % kopplad till byggnation av brandstationerna i Järfälla och Knivsta kommun. 

Några likvida placeringar har inte genomförts under 2017. 
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Soliditet och kassalikviditet 

. 

Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar. Mindre förändring i förhållande till 
2016. 

Årets resultat tillsammans med ökat eget kapital påverkar soliditeten positivt. 

 

 

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder, betalningsberedskap på kort sikt. Mindre förändring i  
förhållande till 2016 

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. 
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Investeringar 2017 
Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om investeringsbehovet inom ramen för budget 
2017 om så krävs för verksamheten och det inte medför ökade avskrivningskostnader i förhållande 
till budget 2017. 

Försäljningen av diverse mindre fordon har genomförts under 2017 vilket medför en mindre reavinst 
om 115 tkr i årsbokslutet. Inga övriga försäljningar av inventarier har genomförts under 2017. 

Investeringarna 2017 uppgick till 8 268 tkr (2016, 18 940 tkr). 

En omfördelning i investeringsbudgeten för maskiner och inventarier har gjorts under 
verksamhetsåret inom ramen för budget 2017. Investering för kommunikationsutrustning blev lägre 
än budget.  
 
Investering för Sollentuna nya brandstation blev lägre än budget då entreprenörernas fakturering  
ligger något efter den aktuella betalningsplanen. Investeringen på Sollentuna brandstation påverkar 
dock inte avskrivningarna då dessa avskrivningar först aktiveras i samband med att den nya 
brandstationen driftsätts. 

Någon investering i periodiskt underhåll av fastigheter har inte genomförts. 

Investeringar (tkr)   

Ack. Anskaffning 462 988 

Ack. Avskrivning -119 346 

Avyttringar -7 022 

Utrangering, komponentavskrivningar -153 456 

Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092 

UB 2017 199 256 
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Investeringar (tkr) Budget Utfall Utfall Utfall Utfall 

 2017, just. 2017 2016 2015 2014 
       

Periodiskt underhåll fastigheter       
Järfälla brandstation       
Sollentuna ny brandstation 12 100 5 267 7 772 142  
Upplands-Bro brandstation, renovering 53 2 410 23 460 771 
Upplands-Väsby ny brandstation       
Knivsta brandstation      10 462 
Summa fastigheter 12 100 5 320 10 182 23 602 11 233 

       
Höjdfordon    6 893   
Släckbilar       
Data investeringar 250 576 216 1 363  
Lastväxlare/tankbil      2 301 
Ledningsfordon        
Räddningsbåtar       
Personbilar FIP 600 485  1 510  
Transportfordon  300 323  494 -521 
Räddningsmaterial och övriga 
inventarier 590 388 864 559 886 
Kommunikationsutrustning 1 000 301 785 341  
Andningsskydd 550 875   68 

       
Summa maskiner o inventarier 3 290 2 948 8 758 4 267 2 734 
Summa totalt 15 390 8 268 18 940 27 869 13 967 
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Förbundet har per 2016-01-01 genomfört övergången till komponentavskrivningar för samtliga av de 
brandstationer som förbundet äger. Komponentavskrivningsprincipen enligt nedan kommer även att 
tillämpas på lika sätt för de brandstationer som förbundet i framtiden kommer att bygga och äga. 

Komponenterna är fördelade enligt nedan. 

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 %   
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Pensionsförpliktelser 
De totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension och löneskatt uppgick 2017 till 151 651 tkr (2016, 144 258 
tkr), en ökning i jämförelse med 2016 med 7 393 tkr (2016-2015, ökning med 5 359 tkr). 

Normalt ökar pensionsskulden varje år om inte några förändringar sker avseende R-SAP 
(Räddningstjänstens Särskilda Avtalspension), att någon anställd med upparbetad R-SAP slutar i 
Brandkåren Attunda eller på annat sätt avvecklar sin R-SAP. 

Pensionsmedelsförvaltning 

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

Aktualiseringsgrad 

Aktualiseringsgraden för beräkning av pensioner är 100 % vid KPA:s senaste avläsning, 
körningsdatum 2017-12-11. 

Pensioner – ansvarsförbindelsen 

En redovisningsutredning har genomförts gällande ansvarsförbindelsen som i dagsläget ligger som en 
not till redovisningen. Utredningen kom fram till att hela pensionsskulden ska in i balansräkningen 
d.v.s. att dagens blandmodell ersätts av en fullfonderingsmodell. Det innebär att även pensioner 
intjänade före 1998 vid ett beslut ska tas upp i balansräkningen och inte i en ansvarsförbindelse som 
nu. Brandkåren Attundas ansvarsförbindelse uppgick inklusive löneskatt per 171231 till 18 499 tkr.  

Effekten vid fullfondering bör enligt Brandkåren Attundas bedömning ses som en extraordinär 
händelse som bör om det blir resultatpåverkande kunna kvittas mot eget kapital utan krav på 
återställning av det egna kapitalet. Brandkåren Attundas egna kapital exkl. årets resultat uppgår till 
46 955 tkr varav 16 100 tkr redan 2014 reserverades för pensionslösningar. Brandkåren Attunda 
avvaktar beslut i frågan både när fullfonderings skall ske och på vilket sätt som fullfondering skall 
redovisas. 
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12. Resultatredovisning 
Resultaträkning (tkr) Utfall    Utfall    Utfall Utfall 

  2017 2016 2015 2014 
Verksamhetens intäkter, not 1 21 641 21 731 19 147 21 536 
Verksamhetens kostnader, not 2 -185 202 -187 965 -173 677 -163 850 
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 
Avskrivningar  -12 066 -10 183 -12 553 -13 729 
Verksamhetens nettokostnader -175 627 -176 417 -167 083 -156 043 

       
Kommunbidrag, not 3 181 485 179 687 177 032 174 416 
Finansiella intäkter 23 988 29 142 
Finansiella kostnader -3 628 -1 729 -2 451 -2 367 
Årets resultat, not 4 2 253 2 529 7 527 16 148 
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13. Driftredovisning 
Driftredovisning (tkr) Budget Utfall  Utfall  Utfall Utfall 

  2017 2017 2016 2015 2014 

Stab och gemensamt           
Intäkter 0 184 40 0 311 

Personalkostnader -17 513 -15 981 -18 659 -11 424 -9 648 

Övriga kostnader -3 379 -3 329 -2 532 -2 793 -3 677 

Netto -20 892 -19 126 -21 151 -14 217 -13 014 

       
Produktion           
Intäkter 19 575 19 574 18 542 17 492 19 601 

Personalkostnader -110 107 -111 834 -106 784 -105 674 -104 695 

Övriga kostnader -26 263 -27 219 -28 641 -26 164 -28 214 

Netto -116 795 -119 479 -116 883 -114 346 -113 308 

       
Fastigheter           
Intäkter 1 688 1 883 3 149 1 654 1 624 

Personalkostnader 0 0 0 -883 -233 

Lokalhyra -17 867 -17 876 -13 743 -13 733 -18 302 

Övriga kostnader -7 668 -7 509 -9 879 -11 534 -7 540 

Netto -23 847 -23 502 -20 473 -24 496 -24 451 

       
Finansiering           
Medlemsavgifter 181 485 181 485 179 687 177 032 174 416 

Utbetalda pensioner -13 806 -12 266 -12 137 -10 950 -8 414 

Förändring pensionsskuld -2 434 -1 262 -4 799 -3 073 3 134 

Räntenetto -3 661 -3 597 -1 715 -2 423 -2 223 

Netto 161 584 164 360 161 036 160 586 166 913 

       
Summa intäkter 202 748 203 126 201 418 196 178 195 952 

Summa personalkostnader -143 860 -141 343 -142 379 -132 004 -119 856 

Summa övriga kostnader -58 838 -59 530 -56 510 -56 647 -59 956 
     

  
Resultat 50 2 253 2 529 7 527 16 148 
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14. Balansräkning 
Balansräkning (tkr)  31 dec 2017 31 dec 2016 

      
Tillgångar        

      
Anläggningstillgångar, not 5       
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 168 356 167 515 
Maskiner och inventarier   30 900 35 791 
Summa anläggningstillgångar  199 256 203 306 

      
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar, not 7  61 200 62 215 
Kassa och bank     65 830 53 281 
Summa omsättningstillgångar  127 030 115 496 
Summa tillgångar     326 286 318 801 

      
Eget kapital, avsättningar och skulder     

      
Eget kapital, not 8      
Årets resultat   2 253 2 529 
Övrigt eget kapital   46 955 44 426 
Summa eget kapital  49 208 46 955 

      
Avsättningar         
Avsättningar för pensioner, not 9   126 864 122 386 
Summa avsättningar  126 864 122 386 

      
Skulder         
Långfristiga skulder, not 10  1 181 1 482 
Kortfristiga skulder, not 11   149 033 147 978 
Summa skulder     150 214 149 460 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 326 286 318 801 

      
Ställda panter och ansvarsförbindelser     
Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt, not 12 538 305 
Pensionsskuld intjänad före 1998, not 9  18 499 15 546 
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15. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (tkr)  31 dec 2017 31 dec 2016 

      
Den löpande verksamheten     
Årets resultat   2 253 2 529 
Justering för likviditetspåverkande post 0 623 
Justering för årets realisationsvinster -115 -1 311 
Justering för avskrivningar  12 066 10 183 
Justering för avsättningar till pensioner 4 478 6 123 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 18 682 18 147 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 015 -6 411 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 055 -7 237 
Medel från den löpande verksamheten 20 752 4 499 

      
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 268 -18 940 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 6 366 1 311 
Summa använda medel  -7 902 -17 629 

      
Finansieringsverksamheten     
Nyupptagna lån      
Amortering/ombokning av skuld, not 13 -301 -301 
Medel från finansieringsverksamheten -301 -301 

      
Årets kassaflöde   12 549 -13 431 
Likvida medel vid årets början  53 281 66 712 
Likvida medel vid periodens slut  65 830 53 281 
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16. Noter 
Noter (tkr)  31 dec 2017 31 dec 2016 
    
Not 1    
 Kommunal beredskapsplanering 497 491 
Verksamhetens intäkter Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 296 209 

 Statliga bidrag 395 386 

 Taxor och avgifter 16 342 15 951 

 Utbildning och konsulttjänster 1 690 1 414 

 Externa hyror 1 780 1 678 
Ingår realisationsvinster, Övrigt  641 1 602 
enligt not 6 Summa intäkter 21 641 21 731 

 Jämförelsestörande intäkter 0 0 

     
     
Not 2     
 Utgifter för material, entreprenader och konsulter 6 932 7 113 
Verksamhetens kostnader Löner, arvoden och kostnadsersättningar 94 575 91 509 

 Sociala avgifter och pensioner 43 345 45 826 

 Personalsociala avgifter 3 423 5 045 
 Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi 18 769 18 910 

 Förbrukningsinventarier, material m.m. 7 657 9 476 

 Reparation och underhåll 4 160 4 188 

 Övrigt 6 341 5 898 

 Summa kostnader 185 202 187 965 

     
Not 3     
 Kommun andel, 2017   
Kommunbidrag Järfälla, 22,5 % 41 001 40 447 

 Knivsta, 7,6 % 14 171 13 801 

 Sigtuna, 21,3 % 38 555 38 279 

 Sollentuna, 21,7 % 38 839 38 713 

 Upplands-Bro, 10,4 % 18 994 18 814 

 Upplands Väsby, 16,5 % 29 925 29 633 

 Summa 100 % 181 485 179 687 

     
Not 4    
 Årets resultat enligt resultaträkningen 2 253 2 529 
Årets resultat Avgår samtliga realisationsvinster -115 -1 311 

 Justerat resultat enligt balanskravet 2 138 1 218 
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Not 5     
Avskrivningar och 
materiella 
anläggningstillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde 462 988 454 720 

 Ackumulerade avskrivningar -119 346 -107 830 

 Avyttringar -7 022 -6 220 

 Utrangering, komponentavskrivningar -153 456 -153 456 

 Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092 16 092 

 Summa 199 256 203 306 

     
 Mark och byggnader 168 356 167 515 

 Maskiner och länkar 2 958 3 571 

 Inventarier 2 363 2 765 

 Transportmedel 23 402 27 464 

 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 0 3 

 Övriga maskiner och inventarier 2 177 1 988 

 Summa 199 256 203 306 

     
Not 6   
Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde 802 623 
anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Nettovärde 252 623 

 Försäljningspris 367 1 934 

 Realisationsvinst 115 1 311 

 Realisationsförlust    
 Nettovinst 115 1 311 

     
Not 7    
Fordringar Kundfordringar 51 411 49 368 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 538 8 919 

 Övriga kortfristiga fordringar 1 251 3 928 

 Summa 61 200 62 215 

     
Not 8    
Eget kapital Ingående eget kapital 46 955 44 426 

 Justering för likviditetspåverkande poster    
 Årets resultat 2 253 2 529 

 Utgående eget kapital 49 208 46 955 

 Varav avsatt till RUR 2010-2013 6 902 6 902 
 Varav reserverat till ansvarsförbindelse/pensioner 16 100 16 100 
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Not 9    
Pensionsförpliktelser Avgiftsbestämd ålderspension 5 060 5 091 

 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 1 228 1 235 

 Summa kortfristig pensionsskuld 6 288 6 326 

 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 102 096 98 492 

 Särskild löneskatt 24 768 23 894 

 Summa avsättning för pensioner 126 864 122 386 

 Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1997 14 887 12 511 

 Särskild löneskatt 3 612 3 035 

 Summa ansvarsförbindelser pensioner 18 499 15 546 

 Totala pensionsförpliktelser 151 651 144 258 

     
Not 10     
Långfristiga skulder Långfristiga skulder 1 181 1 482 

     
Not 11    
Kortfristiga skulder Leverantörer 9 181 11 282 

 Medlemskommuner, lån 0 0 

 Swedbank lån 66 000 66 000 

 Skatteavräkning 5 060 3 331 

 Upplupna personalkostnader 16 635 16 266 

 Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 157 51 099 

 Summa 149 033 147 978 

     
Not 12    
Övriga ansvarsförbindelser Inventarier inom 1 år 149 117 

 Inventarier inom 2-5 år 389 188 

 Summa inventarier 538 305 

     
Not 13    
 Årets andel av investeringsbidrag från MSB 301 301 
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17. Redovisningsprinciper 
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 balansräkningen 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. Avseende fastigheter tillämpas komponentavskrivningsmodellen. 

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. RKRs rekommendation nr 13.2 tillämpas. 
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18. Revisionsberättelse 
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www.twitter.com/bk_attunda

Instagram
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