
Tjänsteutlåtande 1(3) 

2021-04-12  
 

Dnr KS 2021/47-04  
    

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   
Carina Altius KOMMUNSTYRELSEN  
 2021-05-03  

 

 

Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska direktionen för SSBF varje 
räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige och revisorer. SSBF redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 11,8 mnkr. 
Förbundet bedömer att verksamheten i huvudsak har en tillfredsställande måluppfyllelse för 
2020 eftersom merparten av uppdragen i de sex målområdena har genomförts enligt plan. 

Revisorerna har genomfört sin granskning av årsredovisningen och lämnat revisionsberättelser 
per den 5 mars respektive den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisningen 2020 för Storstockholms 
brandförsvar (SSBF), daterad den 22 januari 2021, och beviljar direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska direktionen för SSBF varje 
räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige och revisorer. 

I årsredovisningen gör förbundet bedömning av måluppfyllelsen samt analys av det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet för år 2020. SSBF redovisar ett positivt resultat 
för år 2020 på 11,8 mnkr. Förbundet bedömer att målfyllnaden, trots Corona pandemin, i 
huvudsak varit tillfredsställande då 35 av 45 uppdrag i de sex målområdena är helt uppfyllda. 
Övriga 10 uppdrag har i varierande grad inte kunnat uppfyllas helt utan endast delvis.  
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Nedan en sammanställning av förbundets resultat 2020 jämfört med 2019. 

Resultaträkning (mnkr) 2020 2019 

Intäkter 88,7 93,6 

Kostnader -666,5 -668,0 

Verksamhetens nettokostnad -577,8 -574,4 

Medlemsavgifter 597,1 589,3 

Finansiella poster -7,5 -14,8 

Årets resultat 11,8 0,1 

Resultat enligt KL:s balanskrav 5,5 -1,7 

Förbundet gör bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2020, 
eftersom förbundet uppfyllt det lagstadgade balanskravet och aktivt arbetat utifrån de 
fastställda inriktningsmålen i handlingsplanen och från de årliga verksamhetsmålen i 
verksamhetsplanen. Vidare bedöms förbundets ekonomiska ställning vara stabil ur likviditets- 
och soliditetssynpunkt, det vill säga betalningsberedskap på kort sikt och storleken på eget 
kapital. 

Årets medlemsavgifter uppgår till 597,1 mnkr. Medlemsavgifter tas ut från medlems-
kommunerna med 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer yta. För Täby 
kommun uppgick medlemsavgiften år 2020 till 30,6 mnkr. Investeringar för år 2020 uppgick 
till 22,4 mnkr. Utifrån målet ”God ekonomisk hushållning” ska SSBF:s självfinansieringsgrad 
vara minst 100 % och utfallet för 2020 var 130,8 %.  

Det ekonomiska utfallet och måluppfyllelse framgår vidare av Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning 2020, bilaga 1. 

Revisorerna har genomfört sin granskning av årsredovisningen, vilken framgår av 
revisionsberättelserna från den 8 mars 2021 respektive 5 mars 2021 enligt bilaga 4 och  
bilaga 5.  

 

 

Katarina Kämpe   Håkan Larsson 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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Bilagor   

1. Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar (SSBF) daterad den 22 januari 
2021  

2. Tjänsteutlåtande SSBF ÅR 2020 daterat den 16 februari 2021 
3. Protokoll § 4 År 2020 daterat den 16 februari 2021 
4. Revisionsberättelse från revisorerna i Storstockholms brandförsvarsförbund daterad 

den 8 mars 2021 
5. Revisionsrapport EY certifierad kommunal revisor daterad den 5 mars 2021 
6. Revisionsrapport 2020 – Granskning delårsbokslut 
7. Revisionsrapport 2020 – Granskning styrning kvalitet
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