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Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Storstockholms brandförsvarsförbund
Förslag till beslut
1. Årsredovisning för 2017 för Storstockholms brandförsvarsförbund fastställs.
2. Direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF) har överlämnat årsredovisning för 2017
till medlemskommunerna för fastställande. Förbundet redovisar ett positivt resultat för
året med 10,5 mnkr. Av årsredovisningen framgår att måluppfyllelsen varit relativt god
inom de flesta uppdragsområden. Förbundets revisorer tillstyrker att respektive
fullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Bakgrund
SSBF är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt tio kommuner,
däribland Värmdö kommun. Förbundet har tagit fram och godkänt årsredovisning för
2017, dess revisorer har granskat verksamheten och avgett revisionsberättelse.

Ärendebeskrivning
Av årsredovisningen för 2017 för SSBF framgår bland annat insatsstatistik. Under 2017
larmades SSBF vid 11 407 larm i medlemskommunerna, varav 443 i Värmdö kommun.
I handlingsprogrammet för 2016-2019 har SSBF antagit sju utvecklingsmål för det
förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten. Samtliga utvecklingsmål har för
2017 markerats med grönt och anses därmed vara uppfyllda.
SSBF:s utsedda revisorer föreslår medlemmarnas respektive kommunfullmäktige att
fastställa årsredovisning för 2017. Av revisionsberättelsen framgår:
• Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i SSBF i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i all väsentligt är rättvisande
Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Bedömning
SSBF redovisar för 2017 ett positivt resultat om 10,5 mnkr, vilket dock avviker från
budgeterat överskott om 18 mnkr. Avvikelsen beror på medvetna val och satsningar,
bland annat har omfattande utvecklings- och utbildningssatsning genomförts utifrån
genomförd utvärdering för att implementera goda erfarenheter efter attentatet på
Drottninggatan den 7 april. Avvikelsen är vidare beroende på högre personal- och
pensionskostnader än beräknat, däribland av engångskaraktär för övertidsersättning vid
genomförda satsningar.
Årsredovisningen för SSBF för 2017 föreslås fastställas. Vidare föreslås, i enlighet med
bedömningen från förbundets revisorer, att direktionens ledamöter och de enskilda
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Ekonomiska konsekvenser

SSBF uppvisar för 2017 ett positivt resultat om 10,5 mnkr, vilket dock är lägre än
budgeterade 18 mnkr. För 2016 uppvisade förbundet ett överskott om 37,6 mnkr. En
långsiktigt stabil ekonomi ger förutsättningar för goda resultat och hög måluppfyllelse.
Stabil ekonomi är vidare en viktig parameter för att kommunernas medlemsavgifter inte
ska behöva höjas framöver. Värmdö kommuns medlemsavgift till SSBF uppgick 2017
till 24 473 tkr, vilket baseras på en kostnadsnyckel om 414 kr per invånare och 17 000
kr per kvadratkilometer fast mark.
Konsekvenser för miljön

SSBF har ett utvecklingsmål om att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en mer
hållbar utveckling. Till detta mål finns tre uppdrag för 2017:
• Genomföra en kartläggning och nulägesanalys, så kallad miljöutredning av
SSBF:s miljöpåverkan
• Stärka vår förmåga att ta hänsyn till miljöpåverkan i vårt utförande av
räddningsinsats
• SSBF ska erhålla miljöcertifiering och fortsätta arbete enligt miljöstandarden
Svensk Miljöbas
Samtliga uppdragen, och därmed utvecklingsmålet, bedöms av förbundet vara uppfyllda.
Konsekvenser för medborgarna

Förbundet ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna, vilket är en viktig
uppgift gentemot medborgarna. Fastställande av årsredovisningen och beviljande av
ansvarsfrihet bedöms dock inte ha några konsekvenser för medborgarna.
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Konsekvenser för barn
Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn, utöver vad som anges för
medborgare i övrigt ovan.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5
6

Handling
Årsredovisning 2017 för SSBF
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017
Revisionsberättelse för år 2017
Revisorernas bedömning av delårsrapport
Granskning av delårsrapport 2017
Granskning av upphandling och inköp

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
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