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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Årsredovisning 2021 för Storstockholms 
brandförsvar (SSBF) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisningen 2021 för 
Storstockholms brandförsvar (SSBF), daterad den 21 januari 2022.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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 balanskravsresultat för år 2021 på 7 mnkr. Förbundet 
bedömer att merparten av uppdragen för de olika målområdena har genomförts 
enlig plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar på en god 
måluppfyllelse för 2021. Förbundet bedömer därmed att god ekonomisk 
hushållning uppnåtts för år 2021. 

SSBF:s revisorer har genomfört sin granskning av årsredovisningen och lämnat 
revisionsberättelse för 2021, daterad den 18 februari 2022. 

Ärendet 
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner 
samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
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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 2021. SSBF redovisar ett 
positivt resultat med 38,3 mnkr för år 2021. Redovisat resultat efter justering 
enligt balanskravet är 7 mnkr.  

Nedan en sammanställning av förbundets resultat 2021 jämfört med 2020. 

Resultaträkning (mnkr) 2021 2020 

Intäkter 95,1 88,7 

Kostnader -684,5 -666,5 

Verksamhetens nettokostnad -589,4 -577,8 

Medlemsavgifter 604,4 597,1 

Finansiella poster 23,3 -7,5 

Årets resultat 38,3 11,8 

Justering enligt KL:s balanskrav -31,3 -5,5 

Resultat enligt KL:s balanskrav 7,0 6,3 

Förbundet gör bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 
2021, eftersom förbundet nyttjat sina resurser effektivt. Vidare bedöms 
förbundets ekonomiska ställning vara stabil ur likviditets- och soliditetssynpunkt, 
det vill säga betalningsberedskap på kort sikt och storleken på eget kapital. 

Förbundet bedömer att måluppfyllnaden i huvudsak varit tillfredsställande då 39 
av 43 uppdrag är uppfyllda. Övriga fyra uppdrag har i varierande grad inte 
kunnat uppfyllas helt utan endast delvis.  

Årets medlemsavgifter uppgår till 604,4 mnkr. Medlemsavgifter tas ut från 
medlemskommunerna med 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadrat-
kilometer yta. För Täby kommun uppgick medlemsavgiften år 2021 till 30,8 
mnkr. Investeringar för år 2021 uppgick till 33,5 mnkr. Utifrån målet ”God 
ekonomisk hushållning” ska SSBF:s självfinansieringsgrad vara minst 100 % och 
utfallet för 2021 var 178,9 %.  

Det ekonomiska utfallet och måluppfyllelsen framgår vidare av Storstockholms 
brandförsvars årsredovisning 2021 enligt bilaga 1. 

Revisorerna har genomfört sin granskning av årsredovisningen, vilken framgår av 
revisionsberättelsen från den 18 februari 2022. Revisorernas sammantagna 
bedömning är att direktionen i Storstockholms brandförsvar i allt väsentligt har 
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bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar, daterad den 21 
januari 2022 

2. Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar, 
daterad den 25 januari 2022 

3. Sammanträdesprotokoll, daterad den 8 februari 2022 

4. Revisionsberättelse SSBF 2021, daterad den 18 februari 2022 

Expedieras 

Kommunrevisionen i Täby 

Carina Altius, Controller 
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