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Förbundsdirektören har ordet 
Under fyra år har förbundet arbetat strategiskt och målmedvetet med 
att öka skyddet och tryggheten för medborgarna i våra 
medlemskommuner. I och med 2019 avslutas sista året för 
handlingsprogrammet 2016-2019.  

Brandkåren Attunda har under året utvecklat förbundets 
förutsättningar och rekryterat och utbildat ett brandvärn som ska 
komplettera förbundets operativa system och skapa förutsättningar 
för effektivare insatser.  

Att utveckla samhällets samlade förmåga är en viktig del för Sveriges totalförsvar och vår omvärld 
ställer krav på ökat samarbete och samverkan. Detta viktiga arbete har fortgått under 2019 och 
kommer vara en naturlig del i vår framtid. Att ge samhällsinformation om viktiga händelser i rätt tid 
och på rätt plats till invånarna är något vi arbetar aktivt med. 
Inom ramen för detta är Brandkåren Attundas olika kanaler viktiga där vi eftersträvar att budskapen 
ska vara begripliga och tydliga för alla.  

Det är med glädje och stolthet jag konstatera att verksamheten följer de beslutade planerna. Våra 
medarbetare är vår viktigaste resurs och deras förmåga att utveckla verksamhet och bidra med sin 
kompetens är avgörande för hur väl vi lyckas med uppdraget.  

Vårt engagemang och arbete för trygghet och säkerhet har under året löpt enligt plan gällande 
hembesök, externutbildning, informationsinsatser och tillsynsarbete. Byggprocessen har fortgått 
enligt nytt arbetssätt där vi hanterar byggärenden på plats hos våra medlemskommuner. Under året 
har vi sett en ökning av inkomna ärenden gällande tillstånd för brandfarlig vara.  

För Brandkåren Attunda har det varit en händelserik period där vi bland annat genomförde en 
omorganisation för att möta budgetmålet inför 2020. Förändringarna möter både sparmål samt 
effektiviseringar där vi förtydligar struktur, roller och beslutsvägar. Vi tackade av Ida Texell som efter 
6 år som förbundsdirektör och räddningschef valde att sluta för att bli kommundirektör för 
Upplands-Bro kommun. Under december flyttade vi även in i vår nya brandstation i Sollentuna.  

Resultatet för 2019 är positivt med 3 837 tkr vilket är bättre än budget. Det som främst påverkar 
resultatet positivt är KPA:s beräkningar för pensionskostnaderna, som minskar i jämförelse med 
budget på årsbasis i förhållande till KPA:s tidigare prognoser. Semesterlöneskulden minskar något 
och vi ökar intäkterna. Övriga kostnader översteg budget främst till följd av ökade kostnader för 
reparationer, underhåll och övriga driftkostnader. 

 
Martin Öhrstedt 
Förbundsdirektör/Räddningschef 
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Förbundsordförande har ordet 
Det är med stolthet jag som ordförande tackar alla medarbetare på 
Brandkåren Attunda för gott arbete under året som gått. 
Brandkåren Attunda har fortsatt leverera mycket god service i syfte 
att skapa ett tryggare samhälle och minska olycksriskerna.  

2019 innebär sista året inom ramen för detta handlingsprogram. 
Vid framtagandet av handlingsprogrammet formulerades effektmål 
om att stärka samhällets samlade förmåga vilket idag har blivit och 
är en naturlig del i vår verksamhet.  

Organisatoriskt har det varit ett händelserikt år där vi tackat av Ida 
Texell som efter 6 år som förbundsdirektör gick vidare till rollen som kommundirektör i Upplands-
Bro. Rekrytering av en ny Förbundsdirektör och Räddningschef i Martin Öhrstedt är genomförd vilket 
känns tryggt med tanke på hans gedigna bakgrund inom fältet.  

Under perioden har vi arbetat vidare med utvecklingen av Brandkåren Attundas operativa struktur 
och förmåga genom att kanalisera och förtydliga den operativa organisationen. Förbundet har 
effektiviserat och omorganiserat för att möta framtida mål. 

Sett till samhället i stort och tillika Brandkåren Attunda ser jag utmaningar gällande 
kompetensförsörjningen. För att möta dessa utmaningar har förbundet under året utvecklat 
processer för kompetensbaserad rekrytering. Kompetensförsörjning är en strategisk fråga för 
framtidens välfärd och att utmana normer kring validering och rekrytering är strategiska och viktiga 
frågor för Brandkåren Attundas framtid. Detta ser jag fram emot att arbeta vidare med.  

Brandkåren Attunda är en räddningstjänst för alla och jag är stolt över arbetet som leds och utförs 
inom förbundet. I december flyttade vi in i vår nya brandstation i Sollentuna som är byggd för 
framtiden vad avser arbetsmiljö och hållbarhet, men även för att möta framtida utmaningar gällande 
jämställdhet och mångfald. 

Mitt allra varmaste tack för god verksamhet och likväl gott samarbete under året som gått! 

 

 

 

 

 
Oskar Weinmar 
Ordförande förbundsdirektionen  
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1. Förvaltningsberättelsen 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Brandkåren Attunda information om förvaltningen av 
kommunalförbundet i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 
kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Översikt över verksamhetens utveckling 

Förbundet redovisar ett resultat för året med ett överskott med 3 837 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 2019. Bokslutet baseras på 
KPAs beräkning 191211. Soliditeten ligger i linje med tidigare år och den långfristiga låneskulden hos 
Kommuninvest har amorterats med 4 000 tkr. 

Förändringar avseende investeringar, självfinansieringsgrad och låneskuld är främst kopplad till  
Brandkåren Attundas byggnation och upplåning avseende nya brandstationer.  

Fram till 191231 har Brandkåren Attunda byggt och äger numer brandstationerna i Knivsta, Järfälla, 
Sigtuna, Sollentuna och Upplands-Bro.  

Ytterligare två brandstationer kommer att byggas (inom en 5 årsperiod) och därefter ägas av 
Brandkåren Attunda. Dessa två brandstationer är Märsta och Upplands Väsby. 

Den långfristiga låneskulden består av upplåning via Kommuninvest och är till 100 % kopplad till 
nybyggnation av brandstationer. Medlemskommunerna har gemensamt godkänt och respektive 
medlemskommun har var för sig gått i borgen för ett totalt låneutrymme om 250 000 tkr. 

1.1. Översikt över förbundets utveckling 

Verksamhetens utveckling (tkr)         
          

 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 213 044 209 731 203 149 202 406 
Verksamhetens kostnader -209 207 -207 454 -200 896 -199 877 
Årets resultat 3 837 2 277 2 253 2 529 
Soliditet, inkl. totala pensionsförpliktelser (1) 13,5% 13,1% 15,1% 14,7% 
Investeringar, netto (2) 78 141 59 232 8 268 18 940 
Självfinansieringsgrad (3) -38,4% 79,6% -262,6% -25,5% 
Långfristig låneskuld 115 000 119 000   
Antal anställda, heltid och RIB (antal personer)      

     
1) Eget kapital dividerat med totalt kapital     
2) Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierat med offentliga bidrag 
3) Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinveste-
ringarna   
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1.2. Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner; Järfälla, Knivsta, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

Varje distrikt består av distriktschef, brandinspektörer, brandingenjörer samt brandgrupper. 
Förbundsledning och administration är placerade på Sollentuna brandstation. Vi är cirka 270 
anställda, varav 88 av dessa är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. Organisationen är 
mansdominerad då kvinnor utgör cirka 10 % av personalen. 

Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder 
och olyckor. Vi vill tillsammans med kommunerna och dess invånare arbeta för att antalet omkomna 
och skadade i bränder och olyckor ska minska samt att mindre ska förstöras i samband med sådana 
incidenter. 

  

Brandkåren Attunda har lagt ut sotningsverksamheten (rengöring och brandskyddskontroller) på två 
entreprenader, Åke Huss AB samt Attunda Sot & Vent AB. 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.  

 

 

Bilden visar Brandkåren Attundas organisation.  

Förbundsdirektör

Administration

HR

Kommunikation

Kvalitet

Registratur

Ekonomi Produktion

Externutbildning Distrikt

Järfälla Knivsta

Sigtuna Sollentuna

Upplands-Bro Upplands Väsby

Samordnare

Teknik

Fastighet

Fordon

IT

Operativ 
utrustning

Operativ strateg
Förebyggande 

strateg

Sotning

Privat utförare 
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1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 Pensionsförpliktelser 

De totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension och löneskatt uppgick 2019 156 437 tkr (2018, 157 519 tkr) 
en minskning med 1 082 tkr i jämförelse med 2018. 

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. Pensionsförpliktelserna för 2019 har 
minskat betydligt i jämförelse med budget 2019 till följd av att en omfördelning i enlighet med 
tidigare överenskommelser (<1998) av medel mellan Brandkåren Attunda och medlemskommunerna 
nu skett. Brandkåren Attunda finansierar nu en något mindre del än tidigare och medlems-
kommunerna en lite större del. Brandkåren Attunda har tidigare finansierat en för hög del baserat på 
överenskommelsen med medlemskommunerna vilket nu korrigerats i KPAs pensionsskuldsberäkning 
191211. Högre inkomst prisbasbelopp och lägre prisbasbelopp bidrar också till minskningen genom 
att avsättningar till den förmånsbestämda pensionen minskar. 

 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 
2019-12-11. 

 Pensioner – ansvarsförbindelsen 

Brandkåren Attundas ansvarsförbindelse uppgick inklusive löneskatt per 191231 till 17 383 tkr 
Ansvarsförbindelsen ligger som en not och är inte uppbokad i redovisningen.  
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 Finansiering och likvida placeringar 

Lån för finansiering av brandstationer ligger hos Kommuninvest. Ursprunglig låneskuld på 120 000 tkr 
har totalt amorterats ner med 5 000 tkr. Under 2019 har ett lån på 20 000 tkr med ett års bundet 
med rörlig ränta STIBOR 3 månader amorterats bort och ersatts med ett likvärdigt nytt lån på samma 
belopp 20 000 tkr och bindningstid. 

Lånen har delats upp på tre olika lån med olika bindningstider enligt nedan: 
20 000 tkr, rörlig ränta 3 månader, STIBOR -0,014 %, per 191231 
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 4 000 tkr 2019. Total låneskuld per 191231 är 115 000 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, är nu samtliga lån oklassificerats till långfristiga och redovisas från och med 2019 i 
balansräkningen som långfristig skuld. 

Några likvida placeringar har inte genomförts under 2019. 
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1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

 Ny brandstation Sollentuna 

 

 Framtida rättstvist 

Byggnationen av Sollentuna brandstation är avslutad, men arbeten med att åtgärda besiktnings-
anmärkningar pågår vilket gör slutfaktureringen av de olika entreprenaderna förskjuts något.  
Det medför även att avskrivningarna för den nya brandstationen förskjuts en månad.  
Första avskrivning för den nya brandstationen planeras då till februari månad 2020. Tidplanen har 
förskjutits cirka 7 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 löpande 
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 

Bygget av en ny brandstation i Sollentuna slutfördes i slutet av året och inflyttning genomfördes den 
12 december. Bygget har dragits med en del problem under byggtiden, men slutresultatet har gett en 
ändamålsenlig arbetsplats med mycket god arbetsmiljö. Brandstationen har också rönt rikstäckande 
uppmärksamhet i olika delar. Framför allt har brandstationens utformning ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv skapat stort intresse från andra räddningstjänster i Sverige. 
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”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” (AB04) och 
förfrågningsunderlagets riktlinjer, efter att brandstationen står klar. 

I februari månad 2019 försattes rörentreprenören för Sollentuna nya brandstation Andersson & 
Ärneman AB i konkurs Detta har medfört merkostnader på ca 3 000 tkr för Brandkåren Attunda. 

 Märsta brandstation 

Projektet med att bygga en ny brandstation i Sigtuna kommun har inletts och ett antal möten med 
Sigtuna Kommun har genomförts. Köranalyser är genomförda och ett förslag på placering av 
brandstationen har tagits fram. Beslut från kommunen har tagits om ett markanvisningsavtal och 
undertecknats samt att planarbetet har påbörjats. Upphandling av projektörer genomfördes i 
september, och projekteringsarbetet är pågående.  

 Rättstvist Upplands-Bro brandstation 

Brandkåren Attunda har tidigare haft 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 togs upp i tingsrätten under maj månad 
2019. Brandkåren Attunda företräds av Pedersens Advokatbyrå och en förlikning genomfördes som 
innebar att Karby VVS till Brandkåren Attunda betalade 90 % av skadeståndsanspråket. 

 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.  

Under året har följande upphandlingar genomförts: 

• Ramavtal RAKEL-stationer 

• Ramavtal datorer 

• Ramavtal mobiltelefoner 

• Operativ utrustning 

• Två höjdfordon 

• Licens- och programvarupartner inom IT-området 

• Nytt Datacenter och brandväggar 

• Nytt ledningsfordon 

• Ny personbil med el-drift 
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1.5. Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet  

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.  

 
Bild som kortfattat beskriver handlingsprogrammet.  
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 Verksamhetsplan 

I verksamhetsplanen finns prestationsmål för verksamheten. Prestationsmålen beskriver vad 
organisationen ska fokusera på för att nå de beslutade effektmålen och visionen. Inom ramen för 
verksamhetsplanen finns även utvecklingsuppdrag formulerade vars avsikt är att utveckla 
verksamhet och organisation i strävan att effektivare nå målen.  

 
Bild på verksamhetsplan med prestationsmål och utvecklingsuppdrag. 
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 Målavstämning 

För att visualisera graden av måluppfyllelse används färger inom respektive målområde. 
 

Röd  Genomförda insatser bedöms otillräckliga för att målet ska uppnås. 

Gul  Målet är delvis uppfyllt, ett fortsatt arbete eller längre tid krävs för att nå målet. 

Grön  Målet är uppfyllt eller fortlöper enligt plan. 
 

1.5.3.1. Prestationsmål 2019 

Fem prestationsmål har formulerats i ramen för verksamhetsplan 2019.  

Tabell: Prestationsmål och resultat 

  

Prestationsmål Resultat  

1. Informera och utbilda den 
enskilde för frekvent olycks-
hantering och nödsituationer. 

Personalen har under året utbildat 4400 personer i 
brandsläckning och HLR, ca 270 skolklasser har be-
sökts och utbildats. Vi har också besökt ca 2600 hus-
håll och utbildat dem i hur de ska agera vid händelse 
av brand. 
 

 

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

Planerade tillsyner samt kontroller har genomförts 
tillsammans med andra aktörer efter tips eller 
upptäckt på annat sätt där risker har noterats. 
Remisser och tillståndsansökningar har hanterats. 

 

3. Lärande från bostadsbränder. 
 

Av årets 250 stycken brand i byggnad har 120 av 
dessa klassats som brand i bostad. Vi har under 2019 
påbörjat 120 stycken fördjupade undersökningar 
och avslutat 114 av dessa. 

 

 

4. Utreda sambanden inom 
frekventa olyckor samt informera 
och påverka via partnerskap för 
att förebygga olyckor. 

Utredare har bistått polis och åklagare vid ett 20-tal 
bränder. Brandkåren Attunda har deltagit i ett 
nationellt utredningsarbete kring bostadsbränder 
där ett 20-tal bostadsbränder har undersökts. 

 

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

Brandkåren Attundas responstid (10,2 min) var 
marginellt kortare än de fem senaste åren. För IVPR-
enheter (i väntan på räddningstjänst) saknas 
möjlighet att mäta responstid. Responstiden för 
prioriterade händelser ligger under 10 min. 
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1.5.3.2. Utvecklingsuppdrag 2019 

10 utvecklingsuppdrag har formulerats för verksamhetsplan 2019 och beskrivs nedan.  

 

  

Utvecklingsmål Resultat  

1. Riskutsatt grupp - äldre Vi har utbildat hemtjänst och personal från kommunala 
förvaltningar i riskbedömningar utifrån brand så att kunskap 
och information för att stärka gruppen kan spridas. En 
konceptbok med grund i MSB:s handbok för Systematiskt 
arbete för äldres säkerhet har tagits fram.  

 

2. Fördjupade hembesök I samarbete med kommunernas anhörigkonsult har besök 
gjorts i brukares hemmamiljöer. En konceptbok för 
fördjupade hembesök har tagits fram under året. 

 

3. Utveckling av 
internutbildning och 
operativ kompetensplan 

En omorganisation har genomförts för att tydliggöra och 
underlätta det stöd organisation behöver för att uppnå 
önskat resultat.  
Samordnarorganisationen har förstärkts och strukturerats 
om.  
Vi har genomfört testperioder för att säkerställa att tekniskt 
stödsystem ska ge den uppföljnings kvalité som önskas.  
Arbete för att tydliggöra och säkerställa operativ kompetens 
har genomförts. Flera kompetensutvecklingsutbildningar har 
fastställts och genomförts. 

 

4. Brandkåren Attundas 
brandvärn 

Under våren rekryterades, utbildades och utrustades 
frivilliga i brandvärnet. Under sommaren skedde de första 
aktiveringarna av brandvärnet. 

 

5. Civilt försvar och 
säkerhetsskydd 

Plan för krigsorganisering är framtagen. Rutiner för 
krigsplacering är införd. Kunskapshöjande aktiviteter är 
genomförda för nyckelroller. En säkerhetsskyddsanalys är 
genomförd och förmågehöjande åtgärder har inletts. 

 

6. Varumärkesstrategi Strategin har under årets förankrats. Nyckeltal/KPI har tagits 
fram och tillämpats under året. Ny målgrupp har under året 
varit föremål för satsningar inom området. Tillsammans med 
tidigare målgrupp har vi varit ute vid minst tre olika mässor 
för att profilera varumärket och träffat potentiella 
kandidater. 
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Tabell: Utvecklingsuppdrag och resultat 

 

1.6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Samtliga summor redovisas i formen tkr (tusentals kronor).  

Årets resultat blev ett överskott med 3 837 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 2019. Bokslutet baseras på KPAs beräkning 191211. 

Verksamhetens intäkter blev högre än budget fördelat på fler olika intäktsposter. 

Personalkostnaderna innehåller förutom minskade pensionskostnader även en något minskad 
semesterlöneskuld. 

Övriga kostnader översteg budget främst till följd av ökade kostnader för reparationer, underhåll och 
övriga driftskostnader. Extra kostnader kopplat till förseningen av Sollentuna nya brandstation ligger i 
resultatet för 2019 med bl.a. merkostnader för ytterligare hyra av den gamla brandstationen. 

  

Utvecklingsmål Resultat  

7. Handlingsprogram 2020-
2023 

Ett nytt handlingsprogram arbetades fram under året och 
beslutades av direktionen i november. 

 

8. Planering för en ny 
brandstation i Sigtuna 
kommun 

Processen med att planera förutsättningarna för en ny 
brandstation i Märsta (Sigtuna kommun) har genomförts. 

En operativ analys är framtagen utifrån ny stationsplacering. 
Analysen redogör för respons, förstärkning och kapacitet 
lokalt i kommunen såväl som i förbundet som helhet. 

 

9. Brandvattenförsörjning Svensk vatten kom under året ut med två remisser för 
utformning av vattenledningsnät. I och med detta 
beslutades att invänta svar på kommande funktionskrav för 
att harmonisera med dessa.  

 

10. Arkivering En arkiveringsmodul har implementerats under året i våra 
två diariehanteringssystem. Handlingar kan nu överföras 
vidare till långsiktig förvaring i en e-arkivslösning.  
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 Resultatanalys 

Resultatanalys/sammanställning (tkr)         

          

 2019 2018 2017 2016 

Medlemsbidrag 189 741 186 022 181 485 179 687 

1 % av medlemsbidrag 1 897 1 860 1 815 1 797 

Årets resultat 3 837 2 276 2 252 2 529 

Avgår: Realisationsvinster -8 -87 -115 -1 311 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 829 2 189 2 137 1 218 

Medel till RUR 1 932    

Medel från RUR (max 80 %)      

Synnerliga skäl          

Årets balanskravsresultat 1 897    

Balanskravsresultat från tidigare år         

Summa 1 897    

Balanskravsresultat att reglera      

Maximal reservering till RUR 1 932    

 
 

 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 10 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga 

skäl föreligger som orsaka ett underskott. 
• Likviditeten får understiga 20 000 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 2019 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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 Soliditets, kassalikviditet och skuldsättningsgrad 

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 2018. 

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. 
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Skuldsättningsgrad i procent, de totala skulderna i förhållande till eget kapital. 

Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och används för att se relationen mellan skulder  
och eget kapital, eller mer precist justerad skuld och justerat eget kapital.  
Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar 
som finansierats med eget kapital. Hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet. 
Är skuldsättningsgraden över 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet, och tvär-
tom. Är det under 1 är det egna kapitalet större än skulderna. 

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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1.7. Balanskravsresultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen är 3 837 tkr. Vid avstämningen av balanskravet avgår  
realisationsvinsten vid försäljning av anläggningstillgångar på 8 tkr, vilket innebär ett justerat resultat 
enligt balanskravet på 3 829 tkr. I och med detta har balanskravet uppnåtts för 2019.  
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) med 1 932 tkr föreslås för 2019 vilket då ger ett 
balanskravsresultat för året med 1 897 tkr. 

Balanskravsutredning (tkr)         

          

 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 837 2 276 2 252 2 529 

Samtliga realisationsvinster 8 87 115 1 311 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet      

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet'      

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värde-
papper         

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 829 2 189 2 137 1 218 

      

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven 1 932    

Användning av medel från resultatutjämningsreserven         

Årets balanskravsresultat 1 897 2 189 2 137 1 218 
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1.8. Väsentliga personalförhållanden 

Förväntningarna på verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska 
lösningar och individanpassade lösningar har ökat och kommer att öka. Brandkåren Attunda vill 
skapa goda förutsättningar för våra medarbetare så att de kan generera mer kvalitativt och 
innovativt arbete. Kombinationen av dessa faktorer bör leda till en ökad måluppfyllelse och därmed 
nytta för våra medborgare. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som 
vidareutbildningsmöjligheter. Därför är medarbetarna och förbundets arbete med personalfrågor 
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i förbundets service. 

 Varumärkesstrategin 

Varumärkesstrategin – ”Employer branding” handlar om hur förbundet uppfattas som arbetsgivare. 
Arbetet kring förbundets varumärkesstrategi handlar således i huvudsak om organisationens 
kompetensförsörjningsförmåga.  

Under året har arbetet kring att etablera nyckeltal fortsatt där vi med hjälp av interna mätningar och 
intervjuer tagit puls på den egna personalens drivkrafter. Parallellt med den interna undersökningen 
har vi under året skiftat fokus gällande målgrupp från brandingenjörer till brandmän. Satsningarna 
har utmynnat i en mer sammanlänkad hantering gällande våra externa kontakter med potentiella 
kandidater och våra rekryteringsprocesser.  

 Rekryteringar 

Det höga rekryteringstrycket från föregående år håller i sig även i år med totalt 24 genomförda 
rekryteringsprojekt som involverat såväl interna som externa rekryteringar. Bland de mest 
utmärkande av dessa rekryteringar finner vi rekryteringen och tillsättningen av vår nya 
Förbundsdirektör och Räddningschef, Martin Öhrstedt. Med undantag för tillsättningen av 
förbundsdirektören ombesörjer Brandkåren Attunda för det egna rekryteringsbehovet, vilket gör att 
vi har goda, kvalitetssäkrade men också resurskrävande processer.  

Under 2019 har 323 kandidater sökt tjänst hos Brandkåren Attunda, av dessa har 59 intervjuats och 
35 erbjudits anställning.  

 Lönerevision 

Vi har hållit löneramar enligt centrala avtal och även haft utbetalningar av ny lön innan 
sommarsemestern. De operativa styrkorna fick också ett extra påslag per den 1 juni för att motsvara 
närliggande räddningstjänsters lönenivåer. 

Kommunal hade i år en ny konstruktion av avtalet med en reserverad summa för satsningar lokalt. Vi 
valde att använda summan till att göra satsning på de som gjort antingen väldigt goda prestationer 
under året alternativt gjort märkbara förändringar med positivt utfall. 
Utvärderingen efter den satsningen visade att medarbetare verkligen upplevde märkbara skillnader i 
lönepåslag beroende på om det varit en högt presterande eller lite lägre presterande individ. 

Kritik mot den individuella lönemodellen har tidigare innehållit just synpunkter på att det är så små 
skillnader i lönepåslag oavsett om det har gjorts goda prestationer eller inte och detta motverkades 
med denna satsning. 
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 Traineeprogrammet 

Brandkåren Attundas första traineegrupp tog examen i slutet av maj och det var med både glädje och 
lite sorg som den avslutande dagen hölls. Gruppen har sammansvetsas genom personlig utveckling, 
ledarskapsteorier, dynamik, grupputveckling, konflikthantering, mångfaldsteorier med mera. 
Programmets sista dag skedde i det natursköna Ängsjö i Järfälla med picknick, 
reflektionspromenader, feedback, diplom och avslutningstal med chefer och HR. 
Det rådde en stor samsyn om att Brandkåren Attundas första traineeprogram varit en lärorik 
utvecklingsresa. 

Programmet har bedrivits under två års tid för att bättre rusta för det framtida chefs- och 
ledarbehovet. 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.  

 Kvinnor inom räddningstjänsten (KiR) 

I årets upplaga av Kvinnor inom räddningstjänsten (KIR) representerades Brandkåren Attunda av två 
medarbetare. Träffen fokuserar på föreläsningar och workshops som såväl inspirerar som stärker 
kvinnorna i räddningstjänsten. Räddningstjänsten är fortfarande ett klart mansdominerat yrke och 
färgat av manliga koder som vi behöver ha ett normkritiskt förhållningssätt till. Vi jobbar internt med 
att stärka en god och jämställd värdegrund men det är av vikt att möta andra och ta del av 
erfarenheter. 

 Kompetensöversyn och kartläggning 

Under året så har verksamheten bedrivit en förnyelseprocess gällande den strategiska 
kompetensförsörjningen. Arbetet har innefattat en omvärdering och revidering av befintliga 
kompetensbegrepp och har berört ett flertal HR-processer. Arbetet har emellanåt involverat hela 
verksamheten, från fackliga parter till högsta ledning. Utfallet av detta arbete har utmynnat i 
framtagandet av en ny kompetensmodell där samtliga tjänster omdefinieras med en tydligare 
kravprofil. Kompetensmodellen utgör stommen i det i det arbete som fortsätter 2020 och har i syfte 
att internt likrikta synen på kompetens. Det externa arbetet, framför allt rekryteringsprocesserna, 
stärks med en tydligare koppling mellan det verkliga kompetensbehovet och kompetenstillförseln i 
samband med rekryteringsbeslut. 
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 Redovisning av sjukfrånvaro 

Efter att i några år haft ökande sjuksiffror vänder nu trenden med en marginell minskning av 
sjuksifforna på totalen. Det är ett kvitto på att vi lyckas med vår övergripande strategi med att 
uppmärksamma frånvaro i ett tidigt skede och genom uppföljande samtal bedöma behovet. 

Fortfarande har kvinnorna högre sjuktal än männen, vilket är problematiskt men vi arbetar vidare på 
individuell basis vid varje frånvaro. Vår verksamhet består av en minoritet av kvinnor och de stora 
sjuktalen är kopplade till ett fåtal individer som alla, tyvärr, är långtidssjukskrivna och därmed ger ett 
stort genomslag i statistikunderlaget.  

Ålderskategori och sjukskrivning  

Ålderskategori Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro* 

29 år eller yngre 2,39 % (1,81 %) 0,00 % (00,00 %) 

30-49 år 5,39 % (5,68 %) 48,08 % (39,11%) 

50 år eller äldre 4,82 % (4,64 %) 9,27 % (4,86 %) 

Totalt 4,82   % (4,89 %)  26,16  % (32,71 %) 

*Långtidsfrånvaron utgörs av frånvaro under en sammanhängande period på 60 dagar eller mer och avser procent av hela 
sjukfrånvaron.  

 

Kön och sjukskrivning 

Kön Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro* 

Kvinnor 16,84  % (13,44 %) 51,11 % (59,52 %) 

Män 3,21  % (3,86 %) 8,52 % (21,44 %) 

Totalt 4,82 % (4,89 %)       26,16 % (32,71 %) 

*Långtidsfrånvaron utgörs av frånvaro under en sammanhängande period på 60 dagar eller mer och avser procent av hela 
sjukfrånvaron.  
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1.9. Förväntad utveckling 

Den förväntade ekonomiska utvecklingen pekar mot ökade pensionskostnader och lägre uppräkning 
av medlemskommunernas medlemsavgifter. Det kommer sannolikt för Brandkåren Attunda betyda 
relativt stora kostnadsbesparingar. Möjligen kan förbundet något år bli tvingade till att göra anspråk 
på medel från resultatutjämningsreserven. 

Förbundets intäkter grundas till stor del på medlemsavgifter från medlemskommunerna och 
förbundets kostnader motsvaras till största delen av personalkostnader. 

 

  
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

       
Löner ink sociala kostnader 130 775 131 321 133 947 132 626 135 228 
Pensioner ink löneskatt 21 101 23 228 24 278 25 307 25 869 
Summa personalkostnader 151 876 154 549 158 225 157 933 161 097 

       

       
Ränta pensionsskuld 3 850 4 285 5 253 5 678 5 989 
Avskrivningar 14 009 16 668 17 475 19 042 16 997 
Övriga kostnader  40 998 38 739 39 552 36 344 37 320 
Summa övriga kostnader 58 857 59 692 62 280 61 064 60 306 
Summa totala kostnader 210 733 214 240 220 505 218 996 221 404 

       
Övriga intäkter 21 011 22 621 23 073 23 535 24 006 
Kommunbidrag 189 742 191 639 193 556 195 491 197 446 
Summa totala intäkter 210 753 214 260 216 629 219 026 221 452 

       
Resultat 20 20 -3 876 30 48 
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 Pensionskostnadsutveckling 

Pensionskostnaderna i rambudget 2020 med prognos för 2021 – 2023 grundas på pensionsberäkning 
från KPA med beräkningsdatum 181211. Pensionskostnaderna beräknas stiga åren 2020-2023 enligt 
beräkning 181211 från KPA. Pensionskostnaderna är en betydande del av Brandkåren Attundas 
kostnader och dess utveckling har en betydande påverkan för Brandkåren Attundas förväntade 
resultat. 

 

Förbundets prognos för pensionskostnad per kategori, KPA pensionsberäkning 181211. 
Baserat på rambudget 2020 med prognos för 2021-2023. 

 

 

Förbundets prognos för den totala pensionskostnaden, KPA pensionsberäkning 181211. 
Baserat på rambudget 2020 med prognos för 2021-2023. 
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2. Finansiella rapporter 

2.1. Resultatredovisning 

Resultaträkning (tkr) Utfall    Utfall    Utfall Utfall 

    2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter, not 1 23 303 23 679 21 641 21 731 

Verksamhetens kostnader, not 2 -192 001 -190 948 -185 202 -187 965 

Jämförelsestörande poster      

Avskrivningar   -12 747 -12 172 -12 066 -10 183 

Verksamhetens nettokostnader -181 445 -179 441 -175 627 -176 417 

       

Kommunbidrag, not 3 189 741 186 022 181 485 179 687 

Verksamhetens resultat 8 926 6 581 5 858 3 270 

Finansiella intäkter 0 30 23 988 

Finansiella kostnader -4 459 -4 334 -3 628 -1 729 

Resultat efter finansiella poster 3 837       

Årets resultat, not 4 3 837 2 277 2 253 2 529 
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2.2. Balansräkning 

Balansräkning (tkr)   31 dec 2019 31 dec 2018 

          

Tillgångar         

      
Anläggningstillgångar, not 5       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 277 333 215 874 

Maskiner och inventarier   35 759 30 443 

Summa anläggningstillgångar  313 092 246 317 

      
Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar, not 7  66 868 69 718 

Kassa och bank     25 011 78 287 

Summa omsättningstillgångar  91 879 148 005 

Summa tillgångar     404 971 394 322 

      
Eget kapital, avsättningar och skulder     

      
Eget kapital, not 8      
Årets resultat   3 837 2 277 

Övrigt eget kapital   51 485 49 208 

Summa eget kapital  55 322 51 485 

      
Avsättningar         

Avsättningar för pensioner, not 9   132 846 133 500 

Summa avsättningar  132 846 133 500 

      
Skulder         

Långfristiga skulder, not 10  115 578 119 879 

Kortfristiga skulder, not 11   101 224 89 457 

Summa skulder     216 802 209 336 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 404 971 394 322 

      
Ställda panter och ansvarsförbindelser     

Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt, not 12 660 322 

Pensionsskuld intjänad före 1998  17 383 17 871 
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2.3. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (tkr)   31 dec 2019 31 dec 2018 
          

Den löpande verksamheten       

Årets resultat   3 837 2 277 

Justering för ej likviditetspåverkande post    
Övriga likviditetspåverkande poster, not 15 12 093 18 808 

Poster som redovisas i annan sektion, not 16 -8 -87 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 922 20 998 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 2 850 -8 518 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 11 767 -59 576 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 539 -47 096 

      
Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggningstillgångar -79 522 -59 233 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 6 8 87 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -79 514 -59 146 

      
Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån, Kommuninvest  20 000 120 000 

Amortering av långfristiga skulder, not 13 -24 301 -1 301 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 301 118 699 

          

Årets kassaflöde     -53 276 12 457 

Likvida medel vid årets början  78 287 65 830 

Likvida medel vid periodens slut  25 011 78 287 
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2.4. Driftredovisning 

  Budget Utfall Budget Budget Utfall 

  2019 2019 avvikelse avvikelse 2018 

Stab och gemensamt       

intäkter 0 314 314 100% 338 

personalkostnader -17 209 -16 602 607 4% -15 356 

övriga kostnader -5 549 -6 709 -1 160 -17% -5 195 

netto -22 758 -22 997 -239 -1% -20 213 

       

Produktion       

intäkter 20 133 20 946 -813 -4% 18 219 

personalkostnader -114 643 -117 746 -3 103 -3% -112 104 

övriga kostnader -25 512 -28 644 -3 132 -11% -25 276 

netto -120 022 -125 444 -5 422 -4% -119 161 

       

Fastigheter       

intäkter 1 847 2 044 197 10% 1 844 

lokalhyror -11 385 -12 776 -1 391 -11% -17 828 

övriga kostnader -11 567 -12 155 -588 -5% -6 446 

netto -21 105 -22 887 1 782 8% -22 430 

       

Finansiering       

kommunbidrag 189 741 189 741 0 0% 186 022 

utbetalda pensioner -16 841 -15 057 -1 784 -12% -14 941 

förändring pensionsskuld -4 693 4 920 9 613 -195% -4 503 

räntenetto -4 301 -4 439 -138 -3% -4 724 

netto 163 906 175 165 -11 259 6% 161 854 

       

       

Summa intäkter 211 721 213 045 -1 324 -1% 206 423 

Summa personalkostnader -153 386 -144 485 -8 901 -6% -146 904 

Summa övriga kostnader -58 314 -64 723 6 409 10% -59 469 

Netto 20 3 837 -3 817 99% 50 
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2.5. Investeringar 2019 

Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om investeringsbehovet inom ramen för budget 
2019 om så krävs för verksamheten och det inte medför att en ökning av avskrivningskostnader blir 
av större omfattning i förhållande till budget 2019. 

Försäljningen av diverse mindre fordon har genomförts under 2019 vilket medför en mindre reavinst 
om 8 tkr i årsbokslutet. Inga övriga försäljningar av inventarier har genomförts under 2019.  

Investeringarna 2019 uppgick till 78 141 tkr (2018, 59 232 tkr). Ökningen mellan 2018 och 2019 
består i investeringar i fastigheter och då för Sollentuna brandstation samt påbörjande av investering 
2020 av två höjdfordon. 

Investeringar i fastigheter och då för Sollentuna brandstation blev högre än budget men medför inga 
avskrivningskostnader 2019. Så gäller även för investering i höjdfordon, där en del av investeringen 
ligger på 2019 och slutförande under 2020, då avskrivningar påbörjas. 

Någon investering i periodiskt underhåll av fastigheter har inte genomförts. 

Investeringar (tkr)   

Ack. Anskaffning 602 308 

Ack. Avskrivning -143 727 

Avyttringar -7 559 

Utrangering, komponentavskrivningar -153 456 

Bankgaranti Sollentuna brandstation -566 

Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092 

UB 2019 313 092 
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2.6. Komponentavskrivningar, fastigheter 

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 %   

 

2.7. Avskrivningstider för övriga maskiner och inventarier 

Stegbil  16 år 
Släckbil/Räddningsbil 10 år 
Lastväxlare  10 år 
Personbilar  5 år 
Ledningsfordon 5 år 
Fyrhjulingar  10 år 
Fastighet exkl. byggnader 5 år 
Möbler  10 år 
Brandmaterial  3-5 år beroende på typ av inventarie 
Kommunikation 3-10 år beroende på typ av inventarie 
IT  3-5 år beroende på typ av inventarie 
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Investeringar 2019 (tkr) Budget Utfall Utfall Utfall Utfall 

  2019 2019 2018 2017 2016 

       

Periodiskt underhåll fastigheter       

Järfälla brandstation  170    

Sollentuna ny brandstation 30 000 65 267 51 997 5 267 7 772 

Upplands-Bro brandstation, renovering    53 2 410 

Märsta ny brandstation 4 500 509    

Knivsta Brandstation           

Summa fastigheter 34 500 65 946 51 997 5 320 10 182 

       

Höjdfordon  2 836   6 893 

Släckbilar 5 500 5 170 4 829   

Data investeringar 1 170 1 026 814 576 216 

Lastväxlare/tankbil       

Mindre bilar 350 290    

Personbilar FIP     485  
Transportfordon      323  
Räddningsmaterial och övriga inventa-
rier 1 500 2 583 1 592 388 864 

Kommunikationsutrustning 900 1 188  301 785 

Andningsskydd 550 484  875  

       

Summa maskiner o inventarier 9 970 13 577 7 235 2 948 8 758 

Summa totalt 44 470 79 523 59 232 8 268 18 940 
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2.8. Noter 

Noter (tkr)   
31 dec 

2019 
31 dec 

2018 
        

Not 1       

Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 522 507 

 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 171 1 269 

 Statliga bidrag 301 301 

 Taxor och avgifter 17 236 16 449 

 Utbildning och konsulttjänster 2 238 2 662 

Ingår realisationsvinster, Externa hyror 2 040 1 810 

enligt not 6 Övrigt  795 681 

 Summa intäkter 23 303 23 679 

 Jämförelsestörande intäkter    

     
Not 2        

Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 7 038 6 543 

 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 98 542 95 876 

 Sociala avgifter och pensioner 42 123 46 805 

 Personalsociala avgifter 3 825 3 258 

 Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi 19 165 19 241 

 Förbrukningsinventarier, material m.m. 9 291 8 138 

 Reparation och underhåll 5 365 4 581 

 Övrigt 6 652 6 506 

 Summa kostnader 192 001 190 948 

     
Not 3       

Kommunbidrag Kommun andel    

 Järfälla, 22,6 % 43 179 42 108 

 Knivsta, 7,8 % 15 025 14 540 

 Sigtuna, 21,4 % 40 434 39 709 

 Sollentuna, 21,1 % 39 683 39 276 

 Upplands-Bro, 10,6 % 20 178 19 637 

 Upplands Väsby, 16,5 % 31 242 30 752 

 Summa 100 % 189 741 186 022 

     
Not 4       

Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 3 837 2 277 

 Avgår samtliga realisationsvinster -8 -87 

 Justerat resultat enligt balanskravet 3 829 2 190 
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  31 dec 2019 31  dec 2018 

Not 5       

Mark, byggnader & tek-
niska Ingående anskaffningsvärde 229 299 177 302 

anläggningar Årets investeringar 66 512 51 997 
 Försäljning/utrangeringar     

 Utgående anskaffningsvärde 311 903 245 391 

     
 Ingående avskrivningar -29 517 -25 038 

 Försäljning/utrangeringar    

 Årets avskrivningar -4 488 -4 479 

 Utgående avskrivningar -34 005 -29 517 

     

 Årets nedskrivningar -565   

 Utgående nedskrivningar -565  

     

 Utgående redovisat värde 277 333 215 874 

 Komponentavskrivning tillämpas    

 Avskrivningstider genomsnittliga (år) 62,8 49,2 

     

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 138 841 131 607 

 Årets investeringar 13 576 7239 

 Försäljning/utrangeringar -6 936 -6 936 

 Utgående anskaffningsvärde 145 481 131 905 

     

 Ingående avskrivningar -101 462 -94 308 

 Försäljning/utrangeringar    

 Årets avskrivningar -8 260 -7 154 

 Utgående avskrivningar -109 722 -101 462 

     

 Utgående redovisat värde 35 759 30 443 

 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner     

 och inventarier. Inventarier < 20 tkr aktiveras ej    

 Avskrivningstider genomsnittliga (år) 5,3 4,3 

     
Not 6       

Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde   609 

anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar    

 Nettovärde    

 Försäljningspris 8 87 

 Realisationsvinst 8 87 

 Realisationsförlust     

 Nettovinst 8 87 
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31 dec 
2019 

31  dec 
2018 

Not 7       

Fordringar Kundfordringar 50 857 50 670 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 431 8 719 

 Övriga kortfristiga fordringar 7 580 10 329 

 Summa 66 868 69 718 

     
Not 8       

Eget kapital Ingående eget kapital 51 485 49 208 

 Justering för likviditetspåverkande poster    

 Årets resultat 3 837 2 277 

 Utgående eget kapital 55 322 51 485 

 Varav avsatt till RUR 6 902 6 902 

     
Not 9       

Pensionsförpliktelser Avgiftsbestämd ålderspension 4 996 4 948 

OBS! Baserat på helår Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 1 212 1 200 

 Summa kortfristig pensionsskuld 6 208 6 148 

 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 106 910 107 436 

 Särskild löneskatt 25 936 26 064 

 Summa avsättning för pensioner 132 846 133 500 

 Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1997 13 989 14 382 

 Särskild löneskatt 3 394 3 489 

 Summa ansvarsförbindelser pensioner 17 383 17 871 

 Totala pensionsförpliktelser 156 437 157 519 

     
Not 10       

Långfristiga skulder Långfristiga skulder, Kommuninvest lån, MSB 115 578 119 879 

     
Not 11       

Kortfristiga skulder Leverantörer 22 000 12 740 

 Skatteavräkning 6 972 5 214 

 Upplupna personalkostnader 18 713 18 429 

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 539 53 074 

 Summa 101 224 89 457 
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31 dec 
2019 

31 dec 
2018 

Not 12       

Övriga ansvarsförbindelser Inventarier inom 1 år 194 136 

 Inventarier inom 2-5 år 466 186 

 Summa inventarier 660 322 

     
Not 13       

Amortering av skuld Årets andel av investeringsbidrag från MSB 301 301 

 Kommuninvest 24 000 1 000 

  24 301 1 301 

     
Not 14       

Räkenskapsrevision Revision PriceWaterhouseCoopers 75 70 

 Förtroendevald revision 65 63 

 Summa räkenskapsrevision 140 133 

Not 15       

Justering för likviditets- Utbetalning, avsättning pensioner -654 6 636 

påverkande poster Justering för avskrivningar 12 747 12 172 

  12 093 18 808 

     
Not 16       

Poster som redovisas Realisationsresultat, försäljning av anläggtillgång 8 87 

i annan sektion, not 6     
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2.9. Redovisningsprinciper 

Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal bokföring och 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 R12 har tillämpats då förbundet 
2012 har bytt redovisningsprincip gällande dessa kostnader. 

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning för 
pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 

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

Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse 
inom linjen i balansräkningen. RKR’ s rekommendation R15 tillämpas. 
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3. Statistik och nyckeltal 

3.1. Olycksförebyggande arbete 

Det olycksförebyggande arbetet är uppdelat i två huvudområden; de insatser vi genomför inom 
ramen för vår myndighetsutövning och de insatser vi genomför som vänder sig till allmänheten.  

 Myndighetsutövning 

Arbetet inom området myndighetsutövning sköts i stor utsträckning av Brandkåren Attundas 
brandinspektörer och brandingenjörer. Brandgrupperna utför även visst arbete inom detta område, 
huvudsakligen i form av kontroller av brandskydd. 

Årets tillsynsverksamhet, inklusive vissa kontroller av brandskydd, utgår från särskild plan samt 
Brandkåren Attundas ärendehanteringssystem. Övrig myndighetsutövning är behovsstyrd och därför 
enbart prognostiserad för 2019, förutom för byggprocessen där tid har blivit fördelad.  

Processägarskapen är nu fördelat på fler personer för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för 
ytterligare utveckling inom varje process.  

 Tillsyn LSO 2:2 och LBE 

Under 2019 har vi utökat den framtida kapaciteten på 
tillsynsverksamheten genom tillsättning av fler 
brandinspektörer.  

Genom vårt nya sätt att räkna tillsyner på, vilket 
innebär att endast avslutade ärenden räknas är 
siffrorna som redovisas inom godkänt intervall. Detta 
eftersom ärenden fortsätter över årsskiftet på grund av 
till exempel längre föreläggandeprocesser och räknas 
därför inte som avslutade.  

Inom processen har vi genomfört kompetenshöjande 
åtgärder samt implementerat ett nytt sätt att fördela 
tillsyner på. Det innebär ett mer integrerat sätt och ger 
en större möjlighet till uppföljning och överblick än 
tidigare. 

 
 

 Bild: Diagram över genomförda tillsyner 

 Tillsyn LSO 2:4 

Målet om genomförda tillsyner av farlig verksamhet har uppnåtts. Arbetet har genomförts enligt det 
nya upplägget för tillsyn av farliga verksamheter som togs fram i slutet av 2018.  Efterarbete med 
uppföljning av tidigare förelägganden mot farliga verksamheter har också skett under året.   
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 Kontroller av brandskydd 

Brandskydd kontrolleras främst i flerbostadshus 
och utvändigt vid skolor. Utvändiga kontroller av 
kommunala skolor har genomförts vid samtliga 
skollov. 

Av de 237 anmälningarna om tillfällig 
övernattning som vi tagit emot har kontroll på 
plats genomförts på 30 %. Ökat fokus på detta 
under tredje kvartalet har gjort att fler 
genomförts och visar på en positiv utveckling 
gentemot tidigare. Det kvarstår dock ett fortsatt 
arbete att öka kontrollgraden på de inkomna 
anmälningarna. 

 

 

  
Bild: Diagram med antal genomförda kontroller 

 Byggärenden 

Byggprocessen har drivits utifrån det nya 
arbetssättet där handläggaren från Brandkåren 
Attunda i första hand besöker 
stadsbyggnadskontoren och stöttar dem på 
plats. Kommunerna har nyttjat mindre tid än de 
erbjudits. För de flesta kommuner verkar detta 
vara en fungerande metod där de får det stöd 
de behöver. Några kommuner har dock inte 
tagit till sig arbetssättet helt ännu. Det är också 
möjligt att kommunerna haft färre ärenden där 
de önskat vårt stöd än prognostiserat.  

Två frukostmöten har genomförts med bland 
annat en praktisk genomgång av våra 
förutsättningar med höjdfordon och 
utskjutsstegar. Ett studiebesök visade på 
begränsningar vid användning av dessa på 
befintliga platser i våra kommuner.  

 

 

 

 
 
 

 

  Bild: Diagram med byggprocessens fördelade timmar 
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 Planärenden 

Remissvar för planärenden ligger under prognostiserat antal men de remisser som har inkommit har 
besvarats. I vissa fall har den svarstid som angivits överskridits. Vi har då fått hantera remissen i 
dialog med planhandläggaren direkt. Endast ett fåtal personer arbetar idag med planärenden, vilket 
ökar risken för att planärenden inte handläggs i tid. Detta särskilt under perioder med hög 
arbetsbelastning och i semestertider. I början på året har ett nytt grepp tagits om samarbetet med 
plankontoren i samtliga medlemskommuner, genom besök och dialog. Där målet med utvecklingen 
av processen är att få ett närmre samarbete och komma in tidigare i processen, där vi kan påverka i 
större utsträckning.   

 Tillstånd och remisser 

Antalet inkommande tillstånds-
ansökningar för brandfarlig vara överskred 
prognosen medan ansökningar för 
explosiv vara underskreds något. Vi har 
ingen möjlighet att påverka antalet 
ansökningar. Cirka 30 % fler tillstånd för 
brandfarlig vara har beslutats än 
målplaneringen anger och de har ändå 
handlagts inom rätt tid.  

Den ökade mängden fler ärenden har 
påverkat möjligheten att fokusera på 
utveckling av processen negativt. 

 

 

Bild: Diagram på antal tillstånd och remissvar 

Övriga remissärenden berör främst alkoholtillstånd på restauranger och remisser inför offentliga 
tillställningar. Det har också hanterats ett flertal remisser kopplat till farlig verksamhet samt nya 
föreskrifter från MSB. Vi har handlagt samtliga övriga remissärenden vi fått remitterade till oss under 
aktuell period och detta inom angiven tid.  

 Sotning  

Av 23 ansökningar om egensotning har 16 medgivits att sota 
själva, resterande är pågående ärenden. En ansökan om att 
låta annan sota har inkommit. 1066 förelägganden har lagts 
av våra sotningsentreprenörer och de gäller till cirka 90 % 
halkskydd och saknad av takstege/-brygga. De samtal som 
kommer från allmänheten gäller främst synpunkter på 
sotarnas förelägganden. I november genomfördes en 
revision tillsammans med sotningsentreprenörerna. Där 
fördes det också bland annat dialog om hur vi ska få fram 
underlag ur sotningsregistret, RITZ samt om nya rutiner 
gällande sotarnas sätt att skriva protokoll och tjänste-
anteckningar för att följa förvaltningslagen. Arbete har 
gjorts för att uppdatera samtliga mallar samt av den 
information som når medborgarna via Brandkåren Attundas 
hemsida.  

 

 

 

 

Figur 1 - En Brandkåren Attundas 
sotare 

Figur 2 
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3.2. Öka allmänhetens förmåga att förhindra och begränsa olyckor 

 Kommunikation 

Kommunikationsarbetet innebär att skapa relationer med kommuninvånare genom det personliga 
mötet och i våra digitala kanaler. 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.  

Facebook är störst av Brandkåren Attundas sociala kanaler med 4 582 följare. Störst spridning fick 
inläggen om brandsäkerhet i samband med adventfirandet, rekryteringsfilmen ”har du vad som krävs 
för att bli en brandman?” samt musikteatern i Knivsta. Antalet följare har ökat under perioden med 
4 %. Brandkåren Attunda har även 2 240 följare på Twitter och 1 580 följare på Instagram.  

Brandkåren Attunda har deltagit vid fyra tillfällen i år på TV4 med information om spisbränder, 
eldning inom- och utomhus och gräsbränder. Vi har även deltagit i Lilla Aktuellt, nyhetsprogram för 
barn och unga på SVT, för att prata valborgsmässoafton och brandrisker med majbrasor. Förutom 
teveframförande har vi även medverkat i två reportage på P4 Uppland.  

 Utbildning och information 

Brandkåren Attunda har genomfört aktiviteter gällande utbildning och informationsinsatser för 
skolelever i årskurs 4, årskurs 7 och Svenska för invandrare (SFI). Under året har vi utbildat elever i 
272 skolklasser i hur de kan skydda sig och sin skola eller hem mot brand och få kunskap om 
bränders uppkomst och konsekvenser. Samtliga skolor med skolelever i dessa målgrupper erbjuds 
utbildning. 

Externutbildningen riktar sig främst till våra medlemskommuner där vi har ett brett 
utbildningsutbud med allt från hjärt-och lungräddning till systematiskt brandskyddsarbete.  
Vi har under året genomfört 365 utbildningar i våra sex distrikt viket ger en genomförd utbildning 
per dag året runt. Totalt utbildande vi 4472 personer. 

 Hembesök 

Under 2019 träffade vi 2555 hushåll 
i syftet att inventera brandskydd 
och utbilda i förmågan att hantera 
en brand. Det är något färre 
öppnade dörrar än 2018 vilket 
framförallt beror på att vi riktat in 
oss på radhus där det tar mer tid 
mellan varje dörr. 

 

Bild: Diagram över antal öppnade/ej öppnade dörrar per kommun. 
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 Distriktens lokala aktiviteter 

Våra sex distrikt jobbar aktivt med att stärka och utveckla förmågan att hantera olyckor och skapa 
trygghet. Nedan följer ett urval av olika lokala aktiviteter som genomförts under året. 

• Brandvärn 

• Utbildning av kommunens badvärdar i vattenlivräddning och riskinventering av badplats. 

• Utbildning av kommunens sommararbetande ungdomar i brand och HLR. 

• Skolbrandmän i syfte att minska utanförskap och ge en bild av människan bakom uniformen. 

• Kontroll av badplatser. 

• Islivräddningsövning i Järfälla. 

• Ny brandstation i Sollentuna 

• Förstärkningscontainer för skogsbrand. 

• Personal från Attunda besätter flera av våra kommunala trygghetscenter. 
 

Varje år genomför vi öppet hus och studiebesök på våra brandstationer, har årliga 
teaterföreställningar, besöker allmänna platser, bostadsområden samt genomför hembesök. 
Musikteaterföreställningen "Larmet går på Upplands-Bro brandstation” har i år framförts inför cirka 
3450 barn inne i vagnhallen. I Knivsta spelades musikteaterföreställningen för tredje året i rad inför 
1500 barn. Cirka 6000 personer har besökt oss på de olika stationerna under årets ”Öppet hus”. 

Torsdag den 28 november, genomfördes en haveriövning på Arlanda flygplats. Övningen ARN19 in-
volverade cirka 600 personer, allt från övande, observatörer samt personal som tar hand om plane-
ring, logistik och genomförande.  

De samverkande i Stockholmregionen var Swedavia, Blåljus-myndigheterna, Region Stockholm 
(landstinget), Länsstyrelsen och frivilligorganisationer. Sigtuna kommun deltog i övningen genom 
kommunens POSOM-organisation (psykiskt och socialt omhändertagande) där Brandkåren Attunda 
var med och utvärderade POSOM-verksamheten.   
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3.3. Operativa insatser – inför insatsen 

Räddningsinsatser är indelat i tre huvudområden; före – under – efter.  

1. De förberedelser vi behöver göra och den utveckling av vårt operativa system som görs för 
att kunna genomföra operativa insatser på bästa sätt.   

2. De operativa insatser som vi utför. 
3. De aktiviteter vi genomför efter avslutad insats. 

 

 Säkerställa och förbereda förmåga att genomföra operativa insatser 

För att på ett effektivt och säkert sätt kunna hantera olyckor behöver vi både öva, utveckla och 
kvalitetssäkra våra kompetenser. Nedan beskrivs ett antal av de aktivitet som genomförts under 
2019. 
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 Internutbildning och övningsverksamhet 

En operativ satsning har påbörjats under våren. Från och med maj månad har internutbildningen 
tagit ett nytt avstamp gällande operativ utbildning och kunskapsunderhåll. I planeringen av 
internutbildning och övning finns idag en tydligare framförhållning av befintliga kurser och när de är i 
tid. Under perioden har ett bokningssystem införts för all bokning av interna utbildningar. 

En reviderad introduktionsplan för ledningsnivå 2 är klar och arbetet med revision av introduktion för 
ledningsnivå 1 pågår. 

Ett nytt system för uppföljning av övning och utbildning är under införande. Upplands Väsby är först 
ut och har under juni-augusti övningsregistrerat i det nya verktyget. 

 Brandvärn 

Rekrytering och utbildning av medarbetare till brandvärnet slutfördes under maj månad. Brandvär-
net fick ett rejält elddop under branden vid Arlanda i juni. Som mest arbetade ett 50-tal brandmän 
från bland annat Knivsta, Rimbo och Sigtuna. Brandvärnet användes i ett eftersläckningsskede som 
hjälpte oss att snabbare återställa den ordinarie förmågan i våra medlemskommuner.  

 Skogsbrandsmodul 

Under året färdigställdes den nya skogsbrandsmodulen som en del i vår operativa satsning. Syftet 
med skogsbrandsmodulen är att ha en flyttbar modul med extra material som kan sättas in vid större 
bränder i skog och mark inom förbundet.     

 Bättre utnyttjande regionalt av luftdepåer 

Nya remställ och regulatorer är infört i hela organisationen. Detta gör att samarbetet i regionen un-
derlättas under insatser då vi kan nyttja varandras luftdepåer. 

 UAS 

Under våren har vi deltagit i nationellt arbete tillsammans med ca 20 räddningstjänster, MSB, 
Transportstyrelsen, FOI, Swedavia och Polisen i framtagandet av rutiner, regler och tillstånd för 
införandet av UAS (drönare) inom Räddningstjänsten. En resurs som kommer kunna användas i 
många olika typer av insatser. Funktionen kommer sättas i drift under 2020. 

 Regions gemensam Ledningsutbildning L1  

För att förbättra ledningsförmågan i regionen har vi tillsammans med övriga räddningstjänster 
utvecklat en utbildning för befäl på ledningsnivå 1. Syftet är att likrikta ledning, öka kompetens och 
knyta samman utbildningen med tidigare redan införda utbildning för ledningsnivåerna L2-L5. Under 
hösten genomfördes pilotomgången och under 2020 påbörjas storskalig utbildning av regionens ca 
600 befäl. 
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3.4. Genomföra operativa insatser 

 Olycksstatistik och andra uppdrag 

2019 larmades Brandkåren Attunda till 2751 händelser i våra sex medlemskommuner, vilket efter 
korrigering av 2018 års statistik är en minskning med 95 stycken. Det motsvarar en minskning med 
3 %. 

Antalet fordonsbränder fortsätter att minska om man ser till alla våra kommuner. 2019 larmades 
räddningstjänsten till 160 fordonsbränder vilket är en minskning med 20 %. Hela minskningen har 
dock skett i Upplands Väsby. I övriga kommuner har fordonsbränderna ökat där Sigtuna har den 
största ökningen sett till antal. Händelserna annan brand, trafikolyckor, drunkning, utsläpp/läckage 
och automatlarm har minskat sedan 2018. 

Brand i byggnad har ökat med 14 stycken vilket motsvarar 6 %. Av brand i byggnad har 64 % skett i 
någon typ av bostad. Brand i skog eller mark har ökat med 24 %. Det kan förklaras av de så kallade 
aspluddsbränderna samt det torra vädret i april. Även brand i avfall/återvinning har ökat med 7 % 
vilket motsvarar 4 stycken. 

Antalet drunkningar och drunkningstillbud har minskat med 4 stycken.  Ingen har omkommit men en 
transporterats till sjukhus vid ett av drunkningstillbuden.  

Antalet trafikolyckor som vi larmats ut till i våra medlemskommuner har i jämförelse med 2018 
minskat med 2 %.  

 

 

Bild: Diagram över utarmningar per olyckstyp. 
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 Responstid 

Årets responstider ligger i nivå (marginellt 
kortare) med tidigare år. En positiv trend 
är minskade responstider i Upplands-Bro. 
Bidragande är införande av Första 
insatsperson (FIP) och Kockbackapåfarten.  

Larmhanteringstiderna är fortfarande 
historiskt långa. De automatiska förlarmen 
gör att tiderna hålls ner vid prioriterade 
händelser. 

 

Diagram på responstiden 2015-2019 

 Antal olyckor per 1000 invånare 

Befolkningsmängden i medlems- 
kommunerna ökade under 2019 i 
genomsnitt med 2 %. I Upplands Väsby 
kommun såg vi den största 
befolkningstillväxten med en ökning i 
antalet invånare på 2,45 %. (Källa SCB).   

Det finns oftast ett samband mellan 
befolkningsmängd och antal inträffade 
olyckor.  

I Brandkåren Attunda har antalet 
händelser minskat trots den ökande 
befolkningsmängden, vilket har varit en 
trend de senaste fem åren.  

 

 

2019 ligger antalet räddningsuppdrag och andra uppdrag generellt något lägre jämfört med 2017 och 
2018. Även antal larm orsakat av automatlarm har minskat något. 

 Aspluddsbränder 

Under slutet av maj månad var det två dygn som blev hektiska för regionen. Ett nytt fenomen som 
gick under benämningen ”Aspluddsbränder” medförde ett ytterst ansträngt läge med flertalet 
samtidiga händelser. Under vecka 21 åkte vi på 62 stycken markbränder.  

 

 

Diagrammet visar olyckor och andra uppdrag presenterade per 1000 invånare. 
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 Höja förmågan att samverka med andra 

Inför sommaren genomfördes regionalt aktörsgemensamma förberedelser inför potentiella 
samhällsstörningar som till exempel skogsbränder, värmebölja och vattenbrist. Brandkåren Attunda 
har även bidragit till ökad nationell förmåga hos Nationell förstärkningsresurs samverkan och ledning 
(FSoL), och stöd till MSB i inriktning- och prioriteringsfunktion (IPF). Före sommaren togs även en 
regiongemensam hantering för stöd till annan region fram. Brandkåren Attunda har även utbildat 
stabschefer som kan verka vid samhällsstörningar i regionen. 

3.5. Uppföljning efter operativa insatser 

Insatsstyrkorna genomför muntliga uppföljningar av genomförda insatser direkt i anslutning till avslu-
tad insats. Vid större insatser sker detta genom AAR (After Action Review). Erfarenheter dokumente-
ras i händelserapporterna. 

 Olycksutredningar 

18 händelser har analyserats för att ta beslut om eventuell olycksutredning. En omfattande 
olycksutredning efter ett pulverutsläpp hos Postnord i Rosersberg har gjorts. Brandkåren Attunda har 
även deltagit i ett nationellt utredningsarbete kring bostadsbränder där ett 20-tal bostadsbränder 
har undersökts i Brandkåren Attundas distrikt. 

 Sakkunnigutlåtanden och sakkunnigt vittne 

Under 2019 har vi bistått polis och åklagare med sakkunnigutlåtanden i ett 20-tal ärenden. Vi har 
även bistått polis/försäkringsutredare med andra utredningstekniska uppgifter i ett 20-tal ärenden. 


