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Stärka samhällets samlade förmåga 
I Brandkåren Attundas handlingsprogram för 2016-2019 formulerades ett 
effektmål om att vårt uppdrag är att stärka samhällets samlade förmåga. 
Så här flera år senare kan jag med stolthet konstatera att vi var före vår tid 
med vår formulering.  

När jag blickar tillbaka på det senaste året in konstaterar jag att flera 
aktörer i samhället förstår och förstärker betydelsen av att stärka 
samhällets samlade förmåga. Vid skogsbränderna sommaren 2018 var det 
extra tydligt att det är samhällets samlade förmåga som är avgörande för 
att kunna hantera större händelser. Brandkåren Attunda bidrog till att 
förstärka förmågan för de organisationer som hanterade bränderna på 
lokal och regional nivå men även på nationell nivå där flera medarbetare 
arbetade stödjande för att MSB effektivare skulle kunna hantera sitt 
uppdrag. 

Under året har Brandkåren Attunda varit expertorganisation i utredningen som syftar till att lämna 
förslag för att forma framtidens räddningstjänst. I juni levererades utredningen (SOU 2018:54) till 
Regeringen. Brandkåren Attunda har i utredningen bidragit till att forma framtidens räddningstjänst 
genom att bidra med erfarenheter och konkreta förslag. Förslagen i utredningen fokuserar på att 
stärka samverkan och säkra kompetensutveckling. 

Jag är stolt över det goda arbete som genomförs varje dag och det är mycket roligt att Brandkåren 
Attundas medarbetare är efterfrågade från flera aktörer för att inspirera om vårt sätt att arbeta. Det 
är med glädje jag konstaterar att vi på Brandkåren Attunda efterfrågas i olika nationella och 
internationella forum där vi får möjlighet att bidra med våra kunskaper. Under året har vi utvecklat 
Brandgympa för barn i åldrarna 3-9 år. Konceptet har mottagits på ett mycket positivt sätt och spridit 
sig i vår region men även nationellt.  

Under 2018 var Brandkåren Attunda ordförande för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och 
utvecklingsarbetet finansierades av MSB. Inriktningen för arbetet var att förstärka och utveckla 
ledarskapet och under året genomfördes Sveriges första Gender coach-program för chefer inom 
räddningstjänst. Programmet tog sin inspiration i det program som Försvarsmakten genomför. 
Utöver utbildningsprogrammet genomfördes flera aktiviteter runt om i landet för att belysa värdet av 
ett modigt och handlingskraftigt ledarskap som skapar framtidens räddningstjänst. 

Uppföljningen för produktionen visar att produktion och intäkter för externutbildningar och 
automatlarm ligger över förväntat resultat. Under året har en satsning genomförts på 
externutbildning och det återspeglas i resultatet. Tillsyn ligger under förväntat resultat och under 
2019 pågår fortsatt utveckling av området. Kostnader för reparation och underhåll i byggnad är 
högre än budget. Årets resultat 2 277 tkr. 

 
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 mycket god service för att skapa ett olycksfritt och 
tryggt samhälle. Succékonceptet Brandgympa för barn och unga har 
inspirerat och bidragit till Brandkåren Attundas redan goda varumärke.  

Att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle förutsätter att 
samhällsaktörer förstår betydelsen av att utveckla och förstärka barn och 
ungas egenmakt. Uppskattningen har varit stor hos medlems-
kommunerna vad det exempelvis gäller utbildning av sommararbetande 
ungdomar. Att dessa ungdomar får lära sig agera vid en olycka stärker 
samhället som helhet. Verksamheten som Brandkåren Attunda bedriver 
är inspirerande för flera andra aktörer och den ständiga strävan att 
försöka skapa nytta parallellt med att verksamhet har utvecklats har även  
förbundet effektiviserat arbetsprocesser och minskat omkostnader.  

Sommaren visade även Brandkåren Attundas goda förmåga att samarbeta och hjälpa till på ett 
regionalt och nationellt plan. Skogsbränderna runt om i landet ställde krav på helhetssyn och god 
samverkan. Brandkåren Attundas insatser, bidrag och stöd fick avgörande betydelse för den svenska 
förmågan att hantera bränderna. 

Under perioden har vi fortsatt utveckla samverkan med medlemskommunerna, särskilt avseende 
riskutsatta grupper. Det är ett viktigt arbete som behöver fortsätta under kommande år. Där 
individerna är som svagast ska samhället vara som starkast och att kommunens olika delar har ett 
gott samarbete utgör en viktig grund för ett säkert och tryggt samhälle. 

Att Brandkåren Attunda fått förtroendet att vara ordförande för Nätverket jämställd räddningstjänst 
(NJR) har visat att vi är en räddningstjänst för alla och att vi är ett föredöme i vårt arbete för en 
jämställd och jämlik arbetsplats.   

Mitt allra varmaste tack för god verksamhet 

 
Camilla Janson 
Ordförande förbundsdirektionen 
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Oskar Weinmar ny ordförande  

1 januari 2019 tar Oskar Weinmar över ordförandeskapet i 
förbundsdirektionen. Han har suttit med i direktionen som ersättare 
sedan 2016 och har god kunskap om verksamheten och är även 
kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. 

Vad är ditt viktigaste uppdrag som förbundsordförande? 
– Att säkerställa en fortsatt god kvalitet i verksamheten samt att  
ha en bra och konstruktiv dialog med medborgarna, medarbetarna  
och medlemskommunerna. 
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1. Brandkåren Attundas organisation 
Sedan omorganisationen för fem år sedan har Brandkåren Attunda arbetat för att effektivisera 
ledning och styrning samt arbeta närmare medlemskommunerna.  

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. 
Förutom prestationsmål följs budget, investeringar och personalstatistik upp. Utveckling och 
förbättring av verksamhetsuppföljningen sker löpande vid behov. Syftet är att stärka helhetssynen 
och underlätta prioriteringar. 

 
Bilden visar Brandkåren Attundas organisation.  

En effektivare kommunal räddningstjänst 
Under året genomfördes utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” där Brandkåren 
Attundas förbundsdirektör/räddningschef medverkade som expert. Ansatsen i utredningen handlar 
om olyckor som samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora 
samhällsekonomiska förluster.  
 
Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100 personer i bränder. Samhällskostnaderna för 
olyckor uppgår till cirka 60 miljarder kronor årligen. Utredningen lämnar förslag för att förstärka 
kommunens arbete med att förebygga och hantera olyckor. Flera av förslagen berör att utveckla 
samarbete men även att säkra kompetens för framtiden. I juni presenterades utredningen 2018:54. 
Läs utredningen i sin helhet.  

  

https://www.regeringen.se/49dff8/contentassets/2120a8dd0d25486dac459846ecd0aa0e/en-effektivare-kommunal-raddningstjanst-sou-2018-54.pdf
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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. 

Handlingsprogram för 2016-2019 

Handlingsprogrammet 2016-2019 beskriver Brandkåren Attundas vision och effektmål för ett säkert, 
tryggt och hållbart samhälle. Syftet 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.  
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Bild som kortfattat beskriver handlingsprogrammet. 

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 medlems-
kommunerna ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor och minskade 
konsekvenser av dessa. 

 
Bild på verksamhetsplan med prestationsmål och utvecklingsuppdrag. 
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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 2018. Se nedan.  

Sammanställning över resultat prestationsmål. 

  

Prestationsmål Resultat Måluppfyllnad 

1. I partnerskap informera och 
utbilda den enskilde för 
hantering av frekventa olyckor 
och nödsituationer. 

Genomfört enligt plan. Exempel på aktiviteter är 
hembesök, skolutbildning, externa utbildningar, 
informationsinsatser, samverkan med kommuner och 
frivilliga organisationer, skolbrandmän. 

 

2.   Genom tillsyn, råd och 
anvisningar stärka att riskutsatta 
grupper har ett skäligt 
brandskydd. 

Strax efter plan för våra tillsynsobjekt på grund av 
konvertering till verksamhetssystemet Daedalos. Enligt 
plan för bygg- och planhantering samt tillstånd och 
kontroller skolor, utemiljöer m.m.  

 

3.  Utreda sambanden inom 
frekventa olyckor och informera 
via partnerskap. 

Enligt plan för utredningar, händelserapporter och 
lärande efter insats. Genomförda och avslutade 
utredningar: drunkningsolyckorna på Norrvikens is i 
Sollentuna, explosion i lägenhet i Järfälla och vindsbrand 
i Sigtuna.  Läs mer under Olycksutredning. 

 

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

Responstid för prioriterade larm med automatiska 
förlarm minskar. Generellt har dock inte responstiderna 
minskat beroende på långa larmhandläggningstider. 
Under året har beslut tagits om införande av FIP-fordon 
på Märsta brandstation. 

 

5. Stärka det civila försvaret 
genom intern utbildning och 
extern information i partnerskap. 

Kunskapshöjningen har skett aktörsgemensamt både i 
Stockholms och Uppsala län. Samarbete är etablerat 
med medlemskommuner och närliggande 
räddningstjänster. 
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Resultat utvecklingsuppdrag  

11 utvecklingsuppdrag har formulerats för verksamhetsplan 2018 och beskrivs nedan.  

Utvecklingsuppdrag Resultat Måluppfyllnad 

1. Olycksförebyggande 
verksamhet - riskutsatta grupper. 

I verksamhetsplanen låg att genomföra ett öppet hus 
för seniorer. Denna aktivitet är inte genomförd. 
Däremot har fördjupade hembesök genomförts inom 
olika distrikt.  

 

2. Riskanalys. En riskanalys är framtagen enligt plan. Riskanalysen 
utgör underlag inför framtagandet av Handlingsprogram 
2020-2023. 

 

3. Människan bakom uniformen 
(MBU). 

Ett planeringsarbete påbörjades inför införande av 
MBU. I början av året meddelande Polisen, som är en 
nyckelspelare, att de inte kunde medverka med 
resurser. När även ambulansen deltagande var ovisst på 
grund av upphandling. Ett beslut fattades att skjuta 
projektet på framtiden, då det är en förutsättning i 
konceptet att alla blåljusaktörer deltar. 

 

4. Utveckling av operativt system. Förmåga att leda andra aktörer ar utvecklats under året 
genom ex samarbete med andra aktörer av 
krisberedskapsveckan. Under året har även ett delmål 
handlat om att minska tid för kontrollövertagande. 
Mätning av kontrollövertagande påverkas av övergång 
från insatsrapport till händelserapporteringssystem 
samt byte till verksamhetssystemet Daedalos.  

 

5. Säkerhetsanalys, plan för 
säkerhet och säkerhetsskydd. 

Arbetet med analys och plan är uppstartat. Två 
medarbetare har genomfört säkerhetsskyddschefs-
utbildning. Ett antal tjänstepersoner är 
säkerhetsklassade. 

 

6. En jämställd räddningstjänst. Chefs- och ledarprogrammen har fokuserat på 
mångfald- och jämställdhet för att stärka det 
inkluderande ledarskapet och skapa en miljö- och kultur 
som främjar jämställdhet- och mångfald.  I början av 
året startade ett traineeprogram för framtidens chefer 
och ledare. Ordförandeskap för Nätverket jämställd 
räddningstjänst (NJR) under 2018. Under året har det 
startat en pilotutbildning, Gender Coach. 

 

7. Hot, våld och otillbörlig 
påverkan  

En workshop har genomförts den 18 maj för 
medarbetare som arbetar med myndighetsutövning 
men även distriktschefer och verksamhetschefer.   
Under hösten har riktlinjen för hot & våld reviderats. 

 

8. Arbetstid och 
verksamhetsfokus. 

Översyn över mötestillfällen för att effektivisera tid. 
Bemanning 1+5 ändrad på dygnet runt stationer. Tillsatt 
ny tjänst - brandman med ”specialistkompetens” som 
arbetar dagtid 50 % operativt samt 50 % med 
tillsynsverksamhet, för att effektivisera det arbetet som 
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Sammanställning resultat av utvecklingsuppdragen.  

  

utförs dagtid. Poolersättning är borttagen, vilket medför 
minskad övertid. 

9. Myndighetsutövning och 
dokumenthantering. 

Administrativa rutiner har reviderats och justeras med 
anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). Ett 
planeringsarbete inför övergång till E-arkivering har 
inletts.  

 

10. Digital transformation. Under året har Brandkåren Attunda arbetat med att 
hitta olika sätt att arbeta mer digitalt genom bland att 
använda surfplattor vid hembesök och tillsyner. Ett 
annat sätt har varit att effektivisera möten genom att 
använda videomöten. 

 

11. Framtida brandstationer. Största projektet som pågår är bygget av en ny 
brandstation i Sollentuna. Ytterligare förseningar har 
uppstått av olika anledningar. Ny tidplan har upprättats, 
brandstationen beräknas stå klar i slutet av september 
2019. Under året har man genomfört ett antal möten 
med Sigtuna Kommun om möjligheter att hitta en 
lämplig tomt för uppförande av en ny brandstation. Läs 
mer Framtida brandstationer. 
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3. Framtidsspaning och omvärldsanalys 
Inför verksamhetsutveckling och utveckling av Brandkåren Attundas strategi- och styrsystem 
genomförs regelbundet inhämtning av kunskap samt analyser av omvärlden. Trender som påverkar 
det offentliga uppdraget kan beskrivas i globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi 
och värderingar. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt 
och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.  

 
 

13 trender som påverkar utvecklingen i Sverige 
SKL har i sin rapport ”Utmaningar för det kommunala uppdraget mot 2030” beskrivit 13 trender. 
Dessa beskrivs som: 

• Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme. 
• Stigande förväntningar på välfärden. 
• Hårdare konkurrens om kompetens. 
• Ökad polarisering. 
• Ökad bostadsbrist. 
• Ökat fokus på landsbygden. 
• Förändrat medielandskap. 
• Minskad tillit. 
• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik. 
• Ökat kommunalt fokus på integration. 
• Ökad osäkerhet i världen. 
• Fler geopolitiska konflikter. 
• Från kunskaps- till nätverkssamhälle. 

Utöver dessa trender kommer räddningstjänsten även 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. De kommande åren väntas stora 
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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. 

Nya prioriteringar för räddningstjänsten 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gav Kairos Future i uppdrag att genomföra en 
framtidsstudie. Studien orienterar kring följande trender.  

• Från det reaktiva till det proaktiva (mer förebyggande arbete). 
• Från det akuta till det långsiktiga (samhällsplanering). 
• Från enkla släckjobb till samverkansinsatser (många aktörer). 
• Från lokalt till regionalt/nationellt (lära sig organisera i nya nätverk). 
• Från pump/slang till drönare/robot (teknikutveckling). 
• Från tacksamhet/beröm till krav/kritik. 
• Fokus på släckinsats med miljötänk. 
• Ökat fokus på civilt försvar.  
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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. Ett arbete som gjorts de 
senaste fyra åren av brandingenjörsstudenter. Tjänsteanteckningar skickades ut för prioriterade 
radhusområden i Sollentuna, efter de radhusinventeringar som genomfördes 2016 och 2017. I 
Upplands-Bro har åtgärdstiden för föreläggandena gått ut under hösten. De flesta har återkopplat att 
bristerna är åtgärdade. Efterkontroller kommer ske på de som kvarstår.  

Ett annat mindre projekt som genomfördes under sommaren av två brandingenjörselever som gjorde 
sin praktik. De undersökte om det finns något lämpligt bokningssystem för tillsyner, där de som ska 
tillsynas går in och bokar tid. Arbetet gjordes för att effektivisera tillsynsförrättarnas arbete.  

Regionssamverkan i räddningstjänsten har fortsatt i olika samverkansgrupper som finns för tillsyn, 
brandfarlig/explosiv vara och sotning. Dessvärre har inget möte skett med Länsstyrelsen i risk- och 
planfrågor.  
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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 och Daedalos från och med 20 april. Övrig 
produktion inom området myndighetsutövning är behovsstyrt och därför enbart prognostiserat för 
2018.  

I april genomfördes ärendehanteringssystembytet från Core till Daedalos. Bytet skedde snabbt, vilket 
innebar kort förberedelsetid och det har även i förlängningen påverkat handläggartiderna under en 
stor del av året. 

Tillsyn (LSO 2:2, LSO 2:4, LBE) 

Under 2018 har det utförts 39 tillsyner färre än 
planerat. Till största del beror den lägre siffran på 
bytet av vårt ärendehanteringssystem till Daedalos. 
Inför bytet prioriterades att lösa vissa saker för att 
underlätta konverteringen något. Vilket innebar att 
registrering av ärenden inte har skett i den 
utsträckning som hade utförts i vanliga fall. 
Konverteringen har också i efterhand påverkat 
effektiviteten vid registrering av ärende då den bästa 
tillämpningsmetoden inte har fastställts helt.   

Processen för tillsyn av farlig verksamhet (så kallade 
2:4-anläggningar) har setts över så ett uppdaterat och 
tydligare upplägg har satts igång. En utvärdering 
skedde också av förra årets tillsyner av bergtäkterna. 
Framöver kan det bli tal om att se över om dessa ska 
tillsynas enligt LSO 2:4 på samma frist som de övriga.  

Regionssamverkan i räddningstjänsten har fortsatt och under året har representanter från 
räddningstjänsten träffats fyra gånger. Under det första mötet beslutades ett nytt upplägg av de 
träffar som genomförs, de ska bli temabaserade. Det andra och fjärde mötet hade temat 
sjukhustillsyner och vårdboenden, hur vi gör dem i dagsläget och vad vi bör kika på. Det i och med att 
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samtliga sjukhus i Stockholmsregionen har en och samma fastighetsägare/förvaltare. Det tredje 
mötet behandlade tillsyn av farlig verksamhet, så kallad 2:4-tillsyn. 

Två av tillsynsförrättarna var på Tillsynsdag i Norrköping, en konferensdag som anordnades av 
Föreningen Sveriges Brandbefäl.   

Tillstånd 

Det har varit färre tillståndsansökningar under året vilket även medförde färre tillståndsbeslut. Det är 
inget vi kan påverka. I princip samtliga ärenden så har beslut utfärdats inom tre månader från det att 
ansökan har varit komplett.  

Det pågår ett fortsatt samarbete med de andra räddningstjänsterna i regionen. Det finns ett bra stöd 
inom området och vi försöker komma fram till gemensamma ståndpunkter för att arbeta på så lika 
sätt som möjligt. I längden underlättar det för oss, kommuninvånarna och företagen i regionen. 

 
Diagrammet visar antalet tillstånd och remissvar. 

Bygg- och planärenden 

Både remissärenden för bygg och plan ligger betydligt under prognos. Vi kan inte påverka antalet 
inkommande ärenden samtidigt som prioriteringar har gjorts för att till exempel utföra tillsyner. Vi 
svarar alltid på planärendena men för byggärendena har vi svårt att svara inom den tid vi har satt 
som en egen riktlinje, med avseende på underbemanning och prioritering av tillsyner. Byggkontoren 
hör av sig om detta då och då, så det märks av i våra kommuner. Registrering i Daedalos har också 
påverkat att det inte har nått upp till förväntad siffra. Det finns också viss osäkerhet om all statistik 
har blivit rätt efter konverteringen. 

Processen Byggärenden har fått en ny processägare och hela processen har setts över. Framöver 
kommer vi jobba närmre byggkontoren och fokusera på mer på dialog än att svara på remisser. 
Möten har skett med respektive byggkontor för att fastställa hur samarbetet ska ske under 2019.  
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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 

Övriga remissärenden berör främst alkoholtillstånd på restauranger och remisser inför offentliga 
tillställningar. Vi har handlagt samtliga övriga remissärenden vi fått remitterade till oss under aktuell 
period och inom angiven tid. 

Det är ett fortsatt arbete med tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby station samt arbetet kring 
Förbifart Stockholm. 

Kontroll av brandskydd 

Det är olika fokus i kommunerna vad man kontrollerar. Främst består kontrollerna av brandskydd i 
utvändiga kontroller av skolor och badplatser. Vi gör även kontroller vid tillfällig övernattning, 
offentlig tillställning, flerbostadshus samt andra kontroller. Vi kan endast påverka antalet kontroller i 
den omfattning att vi gör de som kommer till vår kännedom. 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, till exempel om det har skett anlagda bränder eller i 
samband med andra lov. 

Det har även vid två tillfällen genomförts kontroller på ett urval restauranger (krogar) under kvällstid 
tillsammans med Polis, kommun och alkoholhandläggaren med fler. Det skedde under samma kväll i 
tre av våra kommuner: Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. 

 
Diagrammet visar antalet genomförda kontroller. 
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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. Ett besvärsärenden har registrerats. 

I september genomfördes avstämningsmöte med sotarna där dialog fördes kring kostnader för 
förelägganden (efterkontroller), hur vi ska ta fram underlag ur sotningsregistret samt kring 
dataskyddsförordningen (GDPR).  
 

 
Diagrammet visar antalet handlagda sotningsärenden. 
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Utbildning och information 
Brandkåren Attunda har genomfört aktiviteter gällande utbildning och informationsinsatser för 
skolelever i årskurs 4, årskurs 7 och Svenska för invandrare (SFI). Målet är att utbilda elever hur de 
kan skydda sig och sin skola eller hem mot brand och få kunskap om bränders uppkomst och 
konsekvenser. Inriktningen är att stärka elevens egenmakt men även att skapa en arena för samtal 
mellan eleven och räddningstjänsten. Samtliga skolor med skolelever i årskurs 4, årskurs 7 och SFI 
erbjuds denna utbildning. 

 

Brandgympa 

I februari lanserades Brandgympa i våra medlemskommuner. De första två dagarna kom det in över 
150 beställningar. Genom Brandgympa erbjuder vi barnen ett upplevelsebaserat sätt att lära sig mer 
om brandskydd genom fysiska och grovmotoriska övningar till exempel stå på ett ben eller hoppa 1-
1-2. Under året beställde 220 förskolor och skolor en brandbox och vi har nått ut till över 16 500 
förskolebarn 3-6 år och skolbarn 6-9 år. Barnen har i sin tur efter ha testat Brandgympa kunnat 
utbilda vidare sina föräldrar, syskon och vänner i brandsäkerhet.  

Extern utbildning 

Externutbildning riktar sig främst till våra medlemskommuner, företag och näringsliv, där vi har ett 
brett utbildningsutbud med allt från hjärt- och lungräddning till systematiskt brandskyddsarbete. 
Under 2018 har vi genomfört 364 jämfört med 263 externutbildningar för 2017. Förutom intäkterna 
ser vi att vi är med och gör skillnad. Vi vet att första insats som ett släckförsök eller att utföra hjärt- 
och lungräddning (HLR) kan vara livsavgörande.  

Utförda externutbildningar uppdelade på följande områden: 

• 218 brandutbildningar. 
• 138 sjukvårdsutbildningar. 
• 8 heta arbeten kurser. 
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Externutbildningen har dessutom genomfört ett antal specialutbildningar till verksamheter och 
kunder som har särskilda behov och risker. Allt för att underlätta inför en eventuell räddningsinsats. 

Diagrammet visar antalet utförda utbildningsinsatser per distrikt.  

 
Diagrammet visar antalet utbildade individer. 

Informationsinsatser inkluderar exempelvis marknader, mässor, föreningsdagar, julkampanj eller 
andra informationsinsatser. 
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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. 

 
Bild från teaterföreställningen ”Larmet går på Knivsta brandstation” i Knivsta. 

Exempel på lokala aktiviteter 

  

• Kontroll av badplatser. 
• Prao. 
• Informationsinsatser. 
• Skolprojekt, skolbrandman i alla våra medlemskommuner. 
• Sommararbetande ungdomar har fått utbildning i brandsäkerhet, HLR och badvett m.m.  
• Medverka med polis, socialtjänst, trygghetsvärdar i trygghetsfrågor och händelser.  
• Delaktiga i kommunens Alzheimers dag.                                                                                                                                               
• Kontinuerliga möten med kommun, BRÅ, trygghetsråd, POSOM m.m. 
• Övning tillsammans med kommunernas 2:4 objekt. 
• Utbildning och samarbete med hemtjänst. 
• Teaterföreställningen ”Larmet går på Knivsta brandstation” i Knivsta för cirka 1 400 barn. 
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Hembesök 

Hembesöken har fortsatt i våra medlemskommuner och 2018 har vi träffat 3 018 personer vid  
2 918 hembesök. Fokus ligger kring riskutsatta områden i medlemskommunerna, som utmärkt sig i 
riskanalyser gällande bostadsbränder. 

 

Siffrorna är lågt lägre än föregående år och beror på att vi testat hembesök i radhus och villor. Det 
har visat sig att största effekten av hembesök är i områden med flerfamiljshus.  

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 förra 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. 
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Diagrammet visar antalet öppnade dörrar vid hembesök. 

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

 

Händelserapportering 

I början av året valde vi att byta verksamhetssystem från Core till Daedalos. I det ligger inventering 
inför avtalsförhandlingar, introduktioner för kontroll av funktionalitet, förberedelser inför migrering 
och till största del utbildning och användarstöd till handläggande befäl. Det har varit ett tidspressat 
schema, men utbildningarna har varit framgångsrika och viktiga. Även om utvecklingen i en del andra 
processer fått stå tillbaka till följd av denna konvertering, så har det ändå varit värt det.  

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. 
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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 

• Bistått vid förhandling som sakkunnigt vittne: 1 tillfällen. 
• Annan personal som kallats till förhandling som vittne: 0 tillfällen. 
• Handlagt sakkunnigutlåtande, grund för brottsrubricering och vidare åtal: 18 ärenden, varav 

14 avslutade. 
• Sakkunnigutlåtanden: 18 st. 
• Bistått polis i samband med brandplatsundersökning: 3 tillfällen. 
• Bistått polis/försäkringsutredare med andra utredningstekniska uppgifter: 20 ärenden.  

Trafikverket – samarbete och rapportering vid utredningar av dödsolyckor 

• Faktainsamling vid vägtrafikolyckor: 5 händelser, samtliga avslutade. 5 avlidna. 
• Faktainsamling vid spårtrafikolyckor: 6 händelser. Endast en förfrågan om uppgifter vid 

avliden till följd av spårtrafikolycka.  

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 annat sätt.  

Det har varit 37 händelser: tio bränder i flerbostadshus, två bränder i industrilokaler, en brand i 
samlingslokal, tre bränder i enbostadshus, en brand i vårdcentral, en brännbar vätska i 
flerbostadshus, en explosion i lägenhet, en bilbrand, sex spårtrafikolyckor, sex vägtrafikolyckor, två 
isolyckor och tre drunkningsolyckor.  

Genomförda utredningar 

• Avslutad. Enklare utredningsåtgärder har vidtagits genom befäl från Upplands Väsby 
samband med en av drunkningsolyckorna på Norrvikens is, Sollentuna. Erfarenheter har även 
sammanställts i SSBF då räddningsdykare varit involverade i insatsen. Båda dessa har 
kommunicerats till organisationen genom intranätet.  

• Avslutad. Enklare brandutredning har genomförts i samband med explosion i lägenhet i 
Kallhäll, Järfälla. Resultat dokumenteras i händelserapport och har delgivits 
förundersökningsledare, styrelseordförande i brf samt innehavare till lägenheten.  

• Avslutad. Omfattande olycksutredning med fokus på räddningsinsatsen har genomförts efter 
vindsbranden på Steningehöjden, Sigtuna. 

Pågående utredningar 

• Påbörjad. Omfattande olycksutredning efter ett pulverutsläpp hos Postnord i Rosersberg, 
Sigtuna har inletts med fokus på hantering av liknande insatser.  



  

27 

 

 

Förebyggande åtgärder mot drunkningsolyckor 

I januari omkom två personer efter att ha gått igenom isen strax utanför Jästfabriken i Norrviken, 
Sollentuna. Efter den tragiska händelsen inleddes samtal med kommunen för att verka för att det 
inte ska hända igen. Varningsbojar och skylt med texten ”Varning svag is” sattes upp ute i vattnet vid 
utloppet vid Jästbolaget för att förhindra drunkningstillbud. Brandkåren Attunda har även utbildat 
Jästfabrikens personal i att kunna ingripa vid händelse.  

Medborgardialoger 

Sigtuna kommun har startat upp medborgardialoger i centrala Valsta, där Brandkåren Attunda är 
delaktig. Det sker samtal med barn och vuxna som är bosatta i Valsta, de som arbetar i Valsta,  
politiker och kommunanställda. Målet är att skapa ett hållbart samhälle med medborgare som aktivt 
deltar och kan påverka i viktiga frågor som rör deras närmiljö. 
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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. 2018 ökade Brandkåren Attundas följare 
på Facebook med ca 15 % och är det största bland verksamhetens sociala kanaler med 4 150 följare 
vid årets slut. Störst spridning fick inläggen om Brandgympa, rekryteringsfilm ”Vill du göra skillnad i 
människors liv” och skogsbränder. 

Twitter kommer på en andraplats med 2 175 och bryter trenden som annars bland svenskarna är den 
kanal som minskar i antal följare.  

Goda relationer ger oss möjlighet att nå ut i fler kanaler 
Brandkåren Attunda har deltagit vid 13 tillfällen på TV4 Nyhetsmorgon, TV4 Nyheterna, SVT 
Morgonstudion och SVT Aktuellt med information bland annat spisbränder, drunkning, skolbränder 
och gräsbränder. Förutom teveframförande har vi även medverkat i 9 reportage på P4 Stockholm, P4 
Uppland, P4 Extra och Vaken med P3 och P4. 

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

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

 
Bilden visar när Brandkåren Attunda hyllade personalen på Midgårdsbadet. 
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Den 28 september uppmärksammade Brandkåren Attunda personalen på Midgårdsbadet i Sigtuna 
kommun med blommor, tårta och diplom för deras rådiga ingripande vid flera tillfällen under 
sommaren med att rädda liv. Två personer, en 5-årig pojke som höll på att drunkna samt en 55-årig 
man som fick ett hjärtstopp. De har även hanterat ett sjukdomsfall, en kvinna som drabbades av svår 
allergi. Deras snabba agerande har gjorts på ett kunnigt och professionellt sätt. 

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 sju öppna hus på brandstationen når vi många invånare med olika aktiviteter. Under 
2018 besökte cirka 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).  

Evenemang och nätverk 

Under året har Brandkåren Attunda haft huvudansvaret för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) 
med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Det har arrangerats ett antal 
seminarium och medlemsträffar samt startat upp ett Gender coach-program. 

Den 15 juni arrangerade Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Brandkåren Attunda och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett seminarium om olyckor, kön och risk på 
Järvaveckan.  

Den 2 juli arrangerade Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Brandkåren Attunda och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) två seminarier om ledarskap i förändring i 
Almedalen.  

Den 4 augusti kl. 13.00 gick paradstarten där Brandkåren Attunda deltog tillsammans med Sveriges 
räddningstjänster, Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). För oss är det viktigt att visa stöd för alla människors lika värde och att våra 
organisationer är för mångfald och jämställdhet. Vi är en räddningstjänst för alla. 

Den 9-10 oktober arrangerade Brandkåren Attunda nätverksträff för Nätverket Kvinnor inom 
räddningstjänsten (KIRtj). Det var två inspirerande dagar med många bra dialoger, tid för 
nätverkande och föreläsningar om ledarskap för framtidens räddningstjänst.  
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6. Operativt system 
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. 

 

Skogsbränder 
Under sommaren inträffade flera skogsbränder samtidigt runt om i landet. Vid en skogsbrand är det 
kommunen som ansvarar för släckning via sin räddningstjänst och när det sker större skogsbränder 
kan kommuner samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan klara situationen själva. För 
situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens 
samlade resurser ska räcka till, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
förstärkningsresurser som kan användas.  

På de ställen där bränderna var som störst aktiverade MSB särskilda organisationer och en nationell 
särskild organisation.  Brandkåren Attundas personal har deltagit i släckningsarbetet vid de stora 
skogsbränderna, Sala i juni och Gävleborg i juli-augusti. Brandpersonal har deltagit i släckarbetet i 
Gävleborgs län, befäl har medverkat i regionala ledningssystem och ledningspersonal har bistått till 
MSB:s nationella koordineringscell. Insatserna har gett organisationen goda erfarenheter i hantering 
av stora räddningsinsatser. 

Höja förmåga att samverka med andra  
Under april genomfördes en aktörsgemensam övning ”Markus” i Stockholms län. Brandkåren  
Attunda övade förvaltningsledning, samverkan med medlemskommuner och som del i den regionala 
aktörsgemensamma samordningsstaben.  

Regional befälsutbildning och ensande av ledningsmetodik pågår gemensamt med regionens övriga 
sju räddningstjänster. Det regionala samverkansavtalet utökas med räddningstjänsterna i Sala/Heby 
och Gotland.  
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Under semesterperioden gav Brandkåren Attunda stöd med TiB-beredskap till en av medlems-
kommunerna. Efter sommaren anordnades ett lärandeseminarium med erfarenheter från  
sommarens skogsbrandshantering. 

Minskad responstid 
Årets responstider ligger i nivå med tidigare år. Värdena är höga historiskt där långa 
larmhanteringstider är den största faktorn. Vinster genom införande av Första insatsperson (FIP) och 
I väntan på räddningstjänst (IVPR) har ätits upp av längre larmhantering. För prioriterade ärenden 
nyttjas automatiska förlarm och för dessa larm har responstiderna minskat under det senaste året. 

 

Responstid räddningsinsatser.  
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Skadeavhjälpande uppdrag - antal olyckor och andra uppdrag 

Tabellen visar olycksstatistiken för 2018 jämfört med 2017. 

2018 har Brandkåren Attunda larmats på 2 860 uppdrag i de sex medlemskommunerna, vilket efter 
korrigering av 2017 år statistik var 87 färre. Det är bränder och trafikolyckor som står för merparten 
av minskningen. 2017 bytte vi till ett händelserapporteringssystem 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. Under 2018 utökades arbetet hos Brandkåren Attunda med att ytterligare kvalitetssäkra 
innehållet i händelserapporterna vilket medför en viss förändring mot uppgifter från tidigare år. 

Antalet bilbränder har 2018 minskat med närmare 10 % vilket motsvarar 21 stycken jämfört med 
2017. Minskningen har varit fördelade över alla kommuner utom i Upplands Väsby där 
fordonsbränderna ökat med ca 7 %. 

Brand i byggnad har minskat med 65 stycken vilket motsvarar 21 %. Även brand i avfall respektive 
skog och mark har minskat med 20 % respektive 9 %. Även om brand i skog och mark var färre 2018 
jämfört med 2017 var bränderna större och betydligt mer resurskrävande vilket kan förklaras av den 
extremt torra sommaren.  

Antalet drunkningar och drunkningstillbud har minskat med sex stycken 2018. Vid tre av 
drunkningarna har personen omkommit och fyra skadade har transporterats till sjukhus. 

Antalet trafikolyckor som vi larmats ut till i våra medlemskommuner har i jämförelse med 2017 
minskat med 12 %. Antalet trafikolyckor i våra medlemskommuner har minskat med 23 % från 1041 
stycken 2017 till 799 stycken 2018 enligt Trafikverkets olycksstatistik. 
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De händelser som Brandkåren Attunda blir larmade till som ökat 2018 är hjärtstoppslarm, 
automatlarm och annan händelse utan risk för skada jämfört med 2017. 

Antal olyckor per 1 000 invånare 

 
Diagrammet visar olyckor och andra uppdrag presenterade per 1 000 invånare. 

Befolkningsmängden i Brandkåren Attundas medlemskommuner ökar årligen i genomsnitt med 2 %.  
2018 växte den med 2,28 %. I Upplands-Bro ökade antalet invånare mest med 4,29 %. 
Befolkningsdata är taget per 1 november och hämtat från SCB.  

Det finns oftast ett samband mellan befolkningsmängd och antal inträffade olyckor. I Brandkåren 
Attunda har antalet händelser minskat trots den ökande befolkningsmängden, vilket ger ett positivt 
utfall gällande larm på per 1 000 invånare. 2018 har antalet räddningsuppdrag och andra uppdrag 
minskat jämfört med 2016 och 2017. 

Larm orsakat av automatlarm har ökat vilket beror på en ökad nyinstallation av antalet automatlarm i 
medlemskommunerna. 
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Antal skadade och omkomna i brand i byggnad 2014-2018 

 
Diagrammet visar antalet skadade och omkomna vid bränder i byggnader. 

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

2018 har 1 person omkommit i brand i byggnad och 11 personer transporterats för vidare vård. Vid 
dödsbranden var orsaken anlagd brand. 
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7. Teknik och fastigheter 
2018 har Brandkåren Attunda haft fortsatt 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 fortsatt 
men även att förhandla fram avtal och pressa priserna på befintliga leverantörer.  

 

Framtida brandstationer 
Under året har flera olika åtgärder genomförts för att skapa god arbetsmiljö. Största projektet som 
pågår är bygget av en ny brandstation i Sollentuna. Den nya brandstationen är anpassad för en 
framtidens räddningstjänst, vilket bidrar till utvecklingen av säkerheten i hela kommunen. 
Brandstationen kommer har låg energiförbrukning men även lokaler som är anpassade ur ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Ny brandstation Sollentuna 

Starten av bygget försenades till följd av att det var oklara förhållanden mellan Trafikverket och 
Sollentuna kommun, gällande marken där brandstationen skulle uppföras. Det tog en längre tid att 
reda ut dessa förhållanden, vilket föranledde att detaljplane- och bygglovsprocessen försenades, 
vilket i sin tur orsakade att byggstarten försenades. Konsekvensen av att byggstarten försenades 
innebar ett kritiskt skede av byggnationen behövde genomföras på vintern och inte som planerat på 
hösten. Januari till mars var kalla månader, vilket gjorde att markarbeten blev försenade då kylan 
orsakade tjäle i marken, vilket försenade grundarbetet. Ytterligare förseningar har uppstått av olika 
anledningar bland annat på grund av problem med underlagen på konstruktionsritningarna.  
Ny tidplan har upprättats och brandstationen beräknas stå klar i december 2019. 
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Ny brandstation Märsta 

Under året genomfördes återkommande möten med Sigtuna Kommun om att hitta en lämplig tomt 
för uppförande av en ny brandstation mellan centrala Märsta och Sigtuna. En lämplig tomt är utsedd 
och köranalyser är genomförda. Arbetet fortsätter under nästa år. 

Digital transformation 
Transformationen påverkar hela samhället. Under året har Brandkåren Attunda arbetat med att hitta 
olika sätt att arbeta mer digitalt genom bland att använda surfplattor vid hembesök och tillsyner. Ett 
annat sätt har varit att effektivisera möten genom att använda videokonferensmöten. 

Ett arbete med en stabilare IT-miljö har fortsatt. I början av året installerades nya switchar, ny 
managementserver och robot för backup samt uppgradering av telefonväxel till ny version.  

Upphandlingar 
Arbetet med att förhandla fram avtal och pressa kostnader för varor och tjänster inom teknik- 
området är en ständig process. Inriktningen är att genom upphandlingar inom ramen för LOU skapa 
konkurrenssituationer som leder till minskade kostnader. 

 

Fordon 
En ny släck/räddningsbil levererades under juni månad. Brandbilen är placerad på Järfälla 
brandstation och utbildningar har genomförts för personal. 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 brandsläckningsskum och arbete vid trafikolyckor är 
högt prioriterade. Under året upphandlades en ny brandbil med leverans 2019. 
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8. Miljö 
Vårt miljöåtagande är att verka för en hållbar utveckling och sträva efter att förhindra föroreningar 
och minska organisationens negativa miljöpåverkan. Vi tar hänsyn till miljöaspekter i våra 
upphandlingar och inköp. Vi klimatkompenserar också när vi reser i tjänsten. 

 

Miljöanpassat drivmedel 
Fordon i Brandkåren Attunda drivs med 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.  

Sortering av avfall 
Arbetet med avfallssortering - att öka vår sorteringsgrad fortsätter att utvecklas. Fler stationer 
sorterar nu sitt avfall i större utsträckning. En upphandling av ny avfallstransportör är genomförd. 

Miljöbilar 
Vi fortsätter strategin att köpa in primärt elbilar vid förnyelse av personbilar. 2017 köptes det in tre 
miljöbilar för att minska våra bilars klimatpåverkan. 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 kor-
tare 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 255 anställda, varav 73 av dessa var anställda som räddningstjänstpersonal i 
beredskap. Organisationen är mansdominerad med endast cirka 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.   

Nytt koncept för medarbetardagarna 
De årliga medarbetardagarna genomfördes i år som halvdagar på brandstationerna under vecka 5 vid 
18 tillfällen för all heltidspersonal och var mer lokalt anpassade. Medarbetardagarna främjar till 
dialoger om utveckling och verksamhet. Några omdömen har varit mycket god stämning, nyfikenhet 
och kreativitet men även viljan att bidra till en ännu bättre verksamhet. Vid tre tillfällen under vecka 
6 genomfördes kvällträffar med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). 

Rekryteringar 
Det har varit ett intensivt rekryteringsår med många nya medarbetare som ersättare till personal 
som främst gått i pension. Vi har genomfört totalt 17 separata rekryteringsprocesser, både interna 
och externa rekryteringar. Alla rekryteringar genomför vi själva med kompetensbaserade intervjuer 
och urvalsprocesser, vilket gör att vi har goda, kvalitetssäkrade men också resurskrävande processer.  

Vi kommer ha stora pensionsavgångar de närmaste åren och fortsätter rekrytera till de operativa 
styrkorna, både befäl och brandmän. För att få framgångsrika rekryteringar måste vi arbeta med att 
stärka arbetsgivarvarumärket, strategisk proaktivitet och marknadsföring i främst sociala kanaler. 



  

41 

 

Chefs- och ledarträffarna  
Vi har fortsatt chefs- och ledarutvecklingsprogrammet i egen regi. Chefer och ledare har behov 
av att träffas och utbyta erfarenheter, stärka samsyn och höja sin kompetens. I år har fokus varit 
mångfald, inkluderande ledarskap och härskartekniker. Föreläsningar varvas med praktiska och 
reflekterande övningar. Vi har även fokuserat på mer verksamhetsanknutna träffar snarare än 
utbildningen kopplat till chefs- och ledarkompetens. Den nya inriktningen har tagits emot väl och 
bidragit till att skapa än bättre vi-känsla.  

Traineeprogrammet 
Under året har vi startat vårt första traineeprogram för framtidens chefer och ledare. Det har varit 
ett positivt mottagande och gensvar, vilket gör att vi kommer att fortsätta stärka morgondagens 
chefer och ledare till att rusta sig för sina kommande uppdrag. God chefsförsörjning är en viktig 
strategisk fråga för Brandkåren Attunda och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta genomföra 
vår förändringsresa i takt med samhällets behov. Premiäråret har innehållit teman kopplade till 
normkritiskt ledarskap, feedback, grupputveckling, självledarskap, samarbetsövningar och teori.  

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)  
Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) verkar för en jämställd räddningstjänst med en  
inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Under året har 
Brandkåren Attunda haft ansvaret med Ida Texéll som ordförande i NJR. Alla aktiviteter finansernas 
av medlemmarna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

I NJR delas goda exempel och förebilder lyfts fram. Det arrangeras seminarium och runt om i landet 
för att öka dialogen och synliggöra vikten av en jämställda räddningstjänster.  

I början av året startades en pilotutbildning, räddningstjänstens eget Gender coach-program i 
samarbete med MSB och Räddsam VG. Gender coach är ett unikt tillfälle för högre chefer i 
räddningstjänsten att utveckla sin kompetens inom jämställdhets- och genusintegrering. Syftet att 
öka kompetensen att jämställdhetsintegrera räddningstjänsterna.  

Under året har det gjorts opinionsbildande arrangemang, seminarium på Järvaveckan, två seminarier 
i Almedalen och debattartikel i Dagens samhälle med fokus kopplat till ledarskap. Vidare har trycket 
från #Meetoo tagits på allvar av NJR och fokus på makt, ledarskap och motstånd har blivit centrala 
delar att sprida kunskap kring. Flera seminarium runt om i landet har också hållits liksom att NJR 
spridit budskap om ledarskapets betydelse för inkluderande arbetsplatser vid en rad olika arenor. 

Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) 
Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) är en förening som arbetar för att skapa bättre 
förutsättningarna för kvinnorna inom räddningstjänsten. Under året har Brandkåren Attunda 
arrangerat en tvådagars nätverksträff för ett 80-tal kvinnor som arbetar i hela räddningstjänsten 
Sverige och Norge för att diskutera ledarskap för framtidens räddningstjänst, inkludering och mod. 
Det var ett stort engagemang som gjort dessa dagar fantastiska.  
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Lönerevision – historiskt år 
Årets lönerevision har genomförts med utbetalning redan i maj månad, vilket är den bästa i 
Brandkåren Attundas historia, sett på en 10 års period. Vi genomför individuell lönesättning för alla 
kategorier sedan 2013 och i dagsläget är det god kunskap om och förståelse för individuell 
lönesättning.  

Vi har kontinuerlig dialog om hur vi kan förbättra verktyg och främst öka dialogen och 
kommunikation. Syftet är att öka förståelsen för prestationer och lönerevisionens uppbyggnad.  I år 
har vi haft en central ombudsman från Kommunal som bidragit till förbättring genom löpande dialog. 
Vi har i siffror gått över våra löneramar för Kommunals avtalsområde, men det är medvetet för att 
utplåna gamla kvarlevor som lönestege. En viktig inriktning är även att anpassa lönestrukturen så att 
Brandkåren Attundas lönenivåer är likvärdiga med närliggande räddningstjänster gällande 
nyanställning. För övriga grupper har budget hållits gällande löneökningar. 

 

Employer Branding  
Vi har fortsatt vårt arbete med personalgruppen brandinspektörer, brandingenjörer och funktioner 
som innehar nyckelfunktioner med sin kompetens. Det råder stor brist på brandingenjörer i hela 
landet och därför arbetar vi medvetet med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. 

Under året har vi genomfört aktiviteter, workshops, dialogtillfällen, besök på skolor och mässor samt 
påbörjat en förankringsprocess. Det är centralt att hela organisationen är medveten om faktorer som 
bidrar till att stärka vårt varumärke. Målsättningen är att alla medarbetare på Brandkåren Attunda 
ska bidra och vara goda ambassadörer. 

Brandkåren Attunda är en räddningstjänst som ligger i framkant. Vi vill vara med och bidra och 
förändra omvärlden i ett större sammanhang. Det är ett av Brandkåren Attundas kännetecken i 
konkurrensen om nya attraktiva medarbetare men också behålla de vi har, som matchar vår 
värdegrund. 
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Kvinnors sjukskrivningstal fortsätter öka 
Den totala sjukfrånvaron för alla anställda, oavsett kön eller ålder, har ökat sina sjukskrivningstal. För 
männen är det en blygsam höjning, men för kvinnor är det nästan än fördubbling av sjukfrånvaron.  
 
Kvinnornas ökning av sjukfrånvaron är en negativ trend som uppmärksammats under de senaste 
åren. Vi har under 2018 arbetat med att minska och förebygga ohälsa genom aktiva åtgärder 
tillsammans med företagshälsovården. Kvinnornas höga sjukskrivningssiffror är i huvudsak kopplat till 
den administrativa personalen då arbetsbelastningen varit hög till följd av budgetbesparingar och 
effektiviseringar. 2018 har vi har stärkt upp administrationen och tillsatt vakanta tjänster, arbetat 
med företagshälsovården och haft riktade insatser för individer.  

Vi märker en förbättring och att den negativa trenden brutits. Åtgärderna och insatser kommer 
fortsätta, eftersom vi inte accepterar en sämre arbetsmiljö för olika kategorier utan det är en 
angelägen fråga med god arbetsmiljö för alla. 

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 1,81 % (2,01 %) 0,00 % (00,00 %) 

30-49 år 5,68 % (3,45 %) 48,08 % (38,68%) 

50 år eller äldre 4,64 % (5,54 %) 4,86 % (27,83 %) 

Totalt 4,89  % (3,92 %)  32,71 % (30,78 %) 

*Långtidsfrånvaron avser procent av hela sjukfrånvaron.  

Kön och sjukskrivning 

Kön Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro* 

Kvinnor 13,44  % (6,30 %) 59,52 % (49,01%) 

Män 3,86 % (3,64 %) 21,44 % (27,06 %) 

Totalt 4,89  % (3,92 %) 32,71 % (30,78  %) 

*Långtidsfrånvaron avser procent utav hela sjukfrånvaron.  
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10. Internutbildning för operativ personal  
2018 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.  
o För att öva vår förmåga att hantera brand i byggnad, genomför vi 5 veckor med 

insatser för samtlig heltidspersonal. Fokus har varit att jobba med vår nya 
bemanning, 1+5 och göra insatser utifrån det. 

o Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har genomfört insatser kvällstid för att 
erhålla kompetensen som rökdykare. Fokus bedömning av rökdykning.  

• Samverkansövning i regi av Räddningstjänsten Norrtälje. Övningen brand i passagerarfärja.  
• Samverkansövning Desideria tillsammans med räddningstjänst, polisen, sjukvården och SOS 

Alarm. Syftet att öva Trafikverkets och Trafikförvaltningens samverkande ledningscentraler.  
• Samövning på Arlanda flygplats tillsammans med Swedavia. Övning brand i byggnad. 
• Under sommaren har samtliga skift övat med sina sommarvikarier i vattenlivräddning, 

arbetsjordning och taksäkring/kamraträddning.  
• Övningssimulator: RescueSim vid rekrytering av nya befäl och för att mäta deras förmåga att 

verka som befäl. RescueSim har även används vid befälsutbildningar, introduktions-
utbildningar för nya befäl till regionala kurser. 

Exempel på utbildningar 
• Pågående dödligt våld (PDV) - utbildning för all heltidspersonal tillsammans med 

Storstockholms brandförsvar, cirka 120 utbildade. 
• Befälsdagar: Två omgångar. Vi har fortsatt utbildningen mot hur vi leder insats mer lika i 

regionen och en dag i elrisker och arbete i tunnelbanan. 
• Körutbildning Fönebasen: Utbildning av nya och vana chaufförer att köra våra fordon på halt 

underlag. 
• Under året utbildades befäl: räddningsledning A. 
• Grundutbildning för 14 sommarvikarier. Under 3 veckor utbildades och övades vikarierna av 

interna instruktörer för att nå den kompetens som krävs för att kunna jobba som brandman. 
• Introduktionsutbildning 6 nyanställda brandmän. Under tre veckor utbildade och testades 

våra nyanställda för deras kommande uppdrag. 
• Rökdykare 1 utbildning. 
• Skärsläckarutbilning med nya släckbilen för alla fyra grupper.  
• I maj startade en ny internutbildning på fyra dagar för att kompetenssäkra 12 nya rökdykare. 
• Uttryckningsförarutbildning i Märsta. 12 utbildade heltid- och räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB). 
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11. Ekonomi 
Samtliga summor redovisas i formen tkr (tusentals kronor). 

Ekonomiskt resultat 
Årets resultat blev ett överskott med 2 277 tkr främst till följd av en minskning av pensionsskulden 
jämfört med budget. Kostnaderna för pensionerna baseras på KPAs tidigare beräkningar som utgjort 
grunden för pensionskostnader i budget 2018. 

Verksamhetens intäkter blev högre än budget främst till följd av ökade intäkter från både automat-
larmsabonnemang och onödiga utryckningar på grund av falsklarm 

Personalkostnaderna innehåller en ökad semesterlöneskuld som då balanseras ut av de minskade 
pensionskostnaderna. 

Övriga kostnader översteg budget främst till följd av ökade kostnader för reparationer och underhåll. 

Resultatanalys/sammanställning (tkr)     
 2018 2017 2016 2015 
Medlemsbidrag 186 022 181 485 179 687 177 032 
1 % av medlemsbidrag 1 860 1 815 1 797 1 770 
Årets resultat 2 276 2 252 2 529 7 527 
Avgår: Realisationsvinster -87 -115 -1 311 -858 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 189 2 137 1 218 6 669 
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 2 277 tkr. Vid avstämningen av balanskravet avgår  
realisationsvinsten vid försäljning av anläggningstillgångar på 87 tkr, vilket innebär ett justerat 
resultat enligt balanskravet på 2 190 tkr. I och med detta har balanskravet uppnåtts för 2018.  
Ingen avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) föreslås för 2018. 

 

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 som redovisas i årsredovisningen tidigare 
avsnitt. 

God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2018 då Brandkåren Attunda uppfyllt balanskravet 
och förbundets fyra ekonomiska mål är uppfyllda samt att Brandkåren Attunda aktivt arbetat utifrån 
de fastställda målen i verksamhetsplanen. 
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Finansiering och likvida placeringar 
Lån för finansiering av brandstationer har flyttas över från Swedbank (66 000 tkr) till Kommuninvest. 
Samtidigt har låneskulden utökats från 66 000 tkr till 120 000 tkr till följd av byggnationen av den nya 
brandstationen i Sollentuna.  
 

 

Lånen har delats upp på tre olika lån med olika bindningstider enligt nedan: 
20 000 tkr, rörlig ränta 3 månader, STIBOR +0,14 %. 
60 000 tkr, bundet fram till 2020-10-22, fast ränta 0,04 %. 
40 000 tkr, bundet fram till 2022-06-01, fast ränta 0,32 %, amortering 1 000 tkr per kvartal. 

Amortering av skulden har skett med 1 000 tkr 2018. Total låneskuld per 181231 är 119 tkr, till 100 % 
kopplad till byggnation av brandstationerna i Järfälla, Knivsta och Sollentuna kommun. 

Förbundets tidigare låneskuld för nybyggnation av brandstationer har redovisats som kortfristig skuld 
i balansräkningen. I samband med att lånen 2018 flyttats över till Kommuninvest med olika 
bindningstider, har nu samtliga lån omklassificerats till långfristiga och redovisas från och med 2018 i 
balansräkningen som långfristig skuld. 

Några likvida placeringar har inte genomförts under 2018. 
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Soliditet och kassalikviditet 

Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar.  

Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar. Mindre förändring 
i förhållande till 2017. 

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

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder, betalningsberedskap på kort sikt. 
Förändringen mot 2017 avser omklassificering av Brandkåren Attundas lån, från kortsiktig skuld till 
långsiktig skuld. 

Sammantaget bedöms förbundets ekonomiska ställning till stabil utifrån en analys av 
betalningsberedskapen på kort sikt (kassalikviditet) och på lång sikt (soliditet). I övrigt så hänvisas till 
stycket om balanskrav och god ekonomisk hushållning. 
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Investeringar 2018 
Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om investeringsbehovet inom ramen för budget 
2018 om så krävs för verksamheten och det inte medför betydande avskrivningskostnader av större 
omfattning i förhållande till budget 2018. 

Försäljningen av diverse mindre fordon har genomförts under 2018 vilket medför en mindre reavinst 
om 87 tkr i årsbokslutet. Inga övriga försäljningar av inventarier har genomförts under 2018.  

Investeringarna 2018 uppgick till 59 232 tkr (2017, 8 268 tkr). Ökningen mellan 2017 och 2018 består 
i investeringar i fastigheter och då för Sollentuna brandstation.  

En omfördelning i investeringsbudgeten för maskiner och inventarier har gjorts under 
verksamhetsåret inom ramen för budget 2018. Investering för Kommunikationsutrustning och 
Andningsskydd har ersatts med investeringar för Data och Räddningsmaterial. Investeringar i 
fastigheter och då för Sollentuna brandstation blev högre än budget men medför inga 
avskrivningskostnader 2018. Avskrivningar gällande den nya brandstationen påbörjas i samband med 
att brandstationen tas i drift. Inflyttning planeras ske under december 2019, vilket då ger januari 
månad 2020 som första avskrivningsmånad för den nya brandstationen i Sollentuna. 

Byggnationen av Sollentuna brandstation pågår, dock har tidplanen förskjutits cirka 6 månader till 
följd av konstruktionsproblem i form av brister i underlag för utsättning, konstruktionsfel gällande 
takkonstruktionen samt mindre löpande konstruktionsfel som samtliga måste rättas under 
byggtiden. Konstruktionsproblemen kommer att medföra ökade kostnader för Brandkåren Attunda. 
Brandkåren Attunda har via advokatfirman Pedersen framställt skadeståndskrav mot projektören 
Tengbom AB. Tengbom AB har anmält ärendet till sitt försäkringsbolag IF som i sin tur bekräftat 
mottagandet av ärendet till Brandkåren Attunda. Denna tvist kommer sannolikt att avgöras i 
rättsinstans enligt ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installations-
entreprenader” (AB04) och förfrågningsunderlagets riktlinjer, efter att brandstationen står klar. 

I februari månad 2019 försattes rörentreprenören för Sollentuna nya brandstation Andersson & 
Ärneman AB i konkurs. I vilken mån detta påverkar projektet kostnadsmässigt är vid tidpunkten för 
årsredovisningen okänt. 

Någon investering i periodiskt underhåll av fastigheter har inte genomförts. 

Investeringar (tkr)   

Ack. anskaffning 522 219 

Ack. avskrivning -130 979 

Avyttringar -7 559 

Utrangering, komponentavskrivningar -153 456 

Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092 

UB 2018 246 317 
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Investeringar 2018 (tkr) Budget Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2018 181231 2017 2016 2015 
       

Periodiskt underhåll fastigheter       
Järfälla brandstation       
Sollentuna ny brandstation 50 000 51 997 5 267 7 772 142 
Upplands-Bro brandstation, renovering    53 2 410 23 460 
Upplands-Väsby ny brandstation 500      
Knivsta Brandstation           
Summa fastigheter 50 500 51 997 5 320 10 182 23 602 

       
Höjdfordon     6 893  
Släckbilar 4 850 4 829    
Data investeringar 200 814 576 216 1 363 
Lastväxlare/tankbil       
Ledningsfordon        
Räddningsbåtar       
Personbilar FIP    485  1 510 
Transportfordon     323  494 
Räddningsmaterial och övriga inventarier  1 592 388 864 559 
Kommunikationsutrustning 295   301 785 341 
Andningsskydd 1 700   875   
       
Summa maskiner o inventarier 7 045 7 235 2 948 8 758 4 267 
Summa totalt 57 545 59 232 8 268 18 940 27 869 
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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 Avskrivnings 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 %   

Inventarier övrigt 

Brandkåren Attunda har en pågående tvist i Attunda tingsrätt kopplat till renoveringen och 
ombyggnaden av Upplands-Bro brandstation. Brandkåren Attunda ställde i enlighet med 
förfrågningsunderlaget ut vite med 71 550 kr mot rör-entreprenören Karby VVS AB till följd av att 
rörentreprenaden inte blev godkänd vid slutbesiktning den 21 december 2015 utan först vid en extra 
besiktning 28 januari 2016. Motparten Karby VVS AB har bestridit Brandkåren Attundas krav. Muntlig 
förberedelse har genomförts i Attunda tingsrätt och målet planeras tas upp i tingsrätten under maj 
månad 2019. Brandkåren Attunda företräds av Pedersens Advokatbyrå. 
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Pensionsförpliktelser 
De totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension och löneskatt uppgick 2018 157 519 tkr (2017, 151 651 tkr) 
en ökning med 5 868 tkr i jämförelse med 2017. 

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 KPAs senaste avläsning, körningsdatum 
2018-12-11. 

Pensioner – ansvarsförbindelsen 

Redovisningsutredning som tidigare har genomförts gällande ansvarsförbindelsen som i dagsläget 
ligger som en not till redovisningen, 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 181231 till 17 871 tkr.  

Effekten vid en eventuell 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 49 208 tkr varav 16 100 tkr redan 2014 reserverades för pensionsåtaganden. 

Brandkåren Attunda avvaktar beslut i frågan både om fullfonderings skall ske eller ej och på vilket 
sätt som fullfondering i så fall skall redovisas. 
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12. Resultatredovisning 
Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall 

  180831 2017 2016 2015 

      
Verksamhetens intäkter, not 1 23 679 21 641 21 731 19 147 
Verksamhetens kostnader, not 2 -190 948 -185 202 -187 965 -173 677 
Jämförelsestörande poster      

Avskrivningar  -12 172 -12 066 -10 183 -12 553 
    0 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -179 441 -175 627 -176 417 -167 083 

       
Kommunbidrag, not 3 186 022 181 485 179 687 177 032 
Finansiella intäkter  30 23 988 29 
Finansiella kostnader -4 334 -3 628 -1 729 -2 451 
            
Årets resultat, not 4 2 277 2 253 2 529 7 527 
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13. Driftredovisning 
 Budget Utfall Budget Budget Utfall 

 2018 2018 avvikelse avvikelse 2017 
Stab och gemensamt       
intäkter 338 548 210 38 % 184 
personalkostnader -15 356 -15 816 -460 -3 % -15 981 
övriga kostnader -5 195 -5 282 -87 -2 % -3 329 
netto -20 213 -20 550 -337 -2 % -19 126 

       
Produktion       
intäkter 18 219 21 115 2 896 14 % 19 574 
personalkostnader -112 104 -113 724 -1 620 -1 % -111 834 
övriga kostnader -25 276 -26 672 -1 396 -5 % -27 219 
netto -119 161 -119 281 -120 0 % -119 479 

       
Fastigheter       
intäkter 1 844 2 016 172 9 % 1 883 
lokalhyror -17 828 -18 284 -456 -2 % -13 778 
övriga kostnader -6 446 -7 013 -567 -8 % -11 607 
netto -22 430 -23 281 -851 -4 %  -23 502 

       
Finansiering       
kommunbidrag 186 022 186 022 0 0 % 181 485 
utbetalda pensioner -14 941 -13 695 1 246 9 % -12 266 
förändring pensionsskuld -4 503 -2 653 1 850 70 % -1 262 
räntenetto -4 724 -4 285 439 10 % -3 597 
netto 161 854 165 389 3 535 -2 % 164 360 

       
       
Summa intäkter 206 423 209 701 3 278 2 % 203 126 
Summa personalkostnader -146 904 -145 888 1 016 1 % -141 343 
Summa övriga kostnader -59 469 -61 536 -2 067 -3 % -59 530 
Netto 50 2 277 2 227 -98 % 2 253 

       
Ackumulerat eget kapital 49 208 51 485    
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14. Balansräkning 
Balansräkning (tkr)   31 dec 2018 31 dec 2017 

      
Tillgångar         

      
Anläggningstillgångar, not 5       
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 215 874 168 356 
Maskiner och inventarier   30 443 30 900 
Summa anläggningstillgångar  246 317 199 256 

      
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar, not 7  69 718 61 200 
Kassa och bank     78 287 65 830 
Summa omsättningstillgångar  148 005 127 030 
Summa tillgångar     394 322 326 285 

      
Eget kapital, avsättningar och skulder     

      
Eget kapital, not 8      
Årets resultat   2 277 2 253 
Övrigt eget kapital     49 208 46 955 
Summa eget kapital  51 485 49 208 

      
Avsättningar         
Avsättningar för pensioner, not 9   133 500 126 864 
Summa avsättningar  133 500 126 864 

      
Skulder         
Långfristiga skulder, not 10  119 879 1 181 
Kortfristiga skulder, not 11   89 457 149 033 
Summa skulder     209 336 150 214 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 394 322 326 286 

      
Ställda panter och ansvarsförbindelser     
Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt, not 12 322 538 
Pensionsskuld intjänad före 1998, not 9  17 871 18 499 
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15. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (tkr)  31 dec 2018 31 dec 2017 

      
Den löpande verksamheten       
Årets resultat   2 277 2 253 
Justering för likviditetspåverkande post    
Justering för årets realisationsvinster -87 -115 
Justering för avskrivningar  12 172 12 066 
Justering för avsättningar till pensioner 6 636 4 478 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 20 998 18 682 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 518 1 015 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -59 576 1 055 
Medel från den löpande verksamheten -47 096 20 752 

      
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -59 233 -8 268 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 6 87 366 
Summa använda medel  -59 146 -7 902 

      
Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån, Kommuninvest    120 000  
Amortering/ombokning av skuld, not 13 -1 301 -301 
Medel från finansieringsverksamheten 118 699 -301 
          
Årets kassaflöde     12 457 12 549 
Likvida medel vid årets början  65 830 53 281 
Likvida medel vid periodens slut  78 287 65 830 
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16. Noter 

Noter (tkr)  
31 dec 

2018 
31 dec 

2017 
Not 1       
Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 507 497 

 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 1 269 296 

 Statliga bidrag 301 395 

 Taxor och avgifter 16 449 16 342 

 Utbildning och konsulttjänster 2 662 1 690 
Ingår realisationsvinster, Externa hyror 1 810 1 780 
enligt not 6 Övrigt  681 641 

 Summa intäkter 23 679 21 641 

 Jämförelsestörande intäkter 0 0 

     
Not 2        
Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 6 543 6 932 

 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 95 876 94 575 

 Sociala avgifter och pensioner 46 805 43 345 
 Personalsociala avgifter 3 258 3 423 

 Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi 19 241 18 769 

 Förbrukningsinventarier, material m.m. 8 138 7 657 

 Reparation och underhåll 4 581 4 160 

 Övrigt 6 506 6 341 

 Summa kostnader 190 948 185 202 

     
Not 3       
Kommunbidrag Kommun andel, 2017    

 Järfälla, 22,6 % 42 108 41 001 

 Knivsta, 7,8 % 14 540 14 171 

 Sigtuna, 21,4 % 39 709 38 555 

 Sollentuna, 21,1 % 39 276 38 839 

 Upplands-Bro, 10,6 % 19 637 18 994 

 Upplands Väsby, 16,5 % 30 752 29 925 

 Summa 100 % 186 022 181 485 

     
Not 4       
Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 2 277 2 253 

 Avgår samtliga realisationsvinster -87 -115 

 Justerat resultat enligt balanskravet 2 190 2 138 
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Not 5       
Avskrivningar och materiella Ackumulerat anskaffningsvärde 522 219 462 988 

anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar -130 979 
-119 
346 

 Avyttringar -7 559 -7 022 

 Utrangering, komponentavskrivningar -153 456 
-153 
456 

 Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092 16 092 

 Summa 246 317 199 256 

     
 Mark och byggnader 215 874 168 356 

 Maskiner och länkar 3 745 2 958 

 Inventarier 1 717 2 363 

 Transportmedel 23 300 23 402 

 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter    
 Övriga maskiner och inventarier 1 681 2 177 

 Summa 246 317 199 256 
     

Not 6       
Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde 609 802 
anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Nettovärde 0 252 

 Försäljningspris 87 367 

 Realisationsvinst 87 115 

 Realisationsförlust     

 Nettovinst 87 115 

     
Not 7       
Fordringar Kundfordringar 50 670 51 411 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 719 8 538 

 Övriga kortfristiga fordringar 10 329 1 251 

 Summa 69 718 61 200 
     

Not 8       
Eget kapital Ingående eget kapital 49 208 46 955 

 Justering för likviditetspåverkande poster    
 Årets resultat 2 277 2 253 

 Utgående eget kapital 51 485 49 208 

 Varav avsatt till RUR 2010-2013 6 902 6 902 

 Varav reserverat till ansvarsförbindelsen/pensioner 16 100 16 100 
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Not 9       
Pensionsförpliktelser Avgiftsbestämd ålderspension 4 948 5 060 
 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 1 200 1 228 

 Summa kortfristig pensionsskuld 6 148 6 288 
 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 107 436 102 096 
 Särskild löneskatt 26 064 24 768 
 Summa avsättning för pensioner 133 500 126 864 
 Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1997 14 382 14 887 
 Särskild löneskatt 3 489 3 612 

 Summa ansvarsförbindelser pensioner 17 871 18 499 

 Totala pensionsförpliktelser 157 519 151 651 
     

Not 10       
Långfristiga skulder Långfristiga skulder, Kommuninvest lån, MSB 119 879 1 181 

     
Not 11       
Kortfristiga skulder Leverantörer 12 740 9 181 

 Medlemskommuner, lån    
 Swedbank lån  66 000 

 Skatteavräkning 5 214 5 060 

 Upplupna personalkostnader 18 429 16 635 

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 074 52 157 

 Summa 89 457 149 033 
     

Not 12       
Övriga ansvarsförbindelser Inventarier inom 1 år 136 149 

 Inventarier inom 2-5 år 186 389 

 Summa inventarier 322 538 
     

Not 13       
Amortering av skuld Årets andel av investeringsbidrag från MSB 301 301 
 Amortering lån Kommuninvest 1 000  
 Summa amorteringar 1 301 301 
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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 

 







Följ oss i våra kanaler

Webbplats
www.brandkaren-attunda.se

Facebook
www.facebook.com/attunda

Twitter
www.twitter.com/bk_attunda

Instagram
www.instagram.com/brandkaren_attunda

https://www.brandkaren-attunda.se
https://www.facebook.com/attunda
https://twitter.com/bk_attunda
https://www.instagram.com/brandkaren_attunda/
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