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Från förlovning till giftermål 2013

Bohus Räddningstjänstförbund bildades under året som 
gick. Vi inledde det nya förbundet med två stora sam-
mankomster för både personal och politiker i tornet  
Fars Hatt, med fortsättning på restaurangen med samma 
namn. Varför så viktigt med detta torn kan man undra, 
jo det är en symbol som nu pryder både kläder, bilar 
och stationer. Viktigt är samtidigt att både namn och 
symbol sammanlänkar och känns bra i båda våra kom-
muner. Ett särskilt tack till alla er som engagerade sig i 
framtagandet av märket, det var många saker att tänka 
på, allt från att det ska vara lätt att brodera och sy fast 
på kläderna till att det ska vara tydligt på våra fordon.

Ale och Kungälv har gemensamt 70000 invånare och 
kommunerna har tillsammans en komplex riskbild. 
För att nämna några så har vi en lång kuststräcka där 
handelsfartyg passerar i farled, kustbandet har även stor 
turism under sommaren. Genom kommunerna passe-
rar mycket trafik på två Europavägar, vi har stora skogs-
områden, två älvar med fartygstrafik, kemisk industri 
samt järnväg med hög transportfrekvens.

BORF som förbundets namn snabbt blev förkortat till,  
har tyvärr under året blivit utlarmade på ett antal allvar-
liga olyckor. E6, E45 och även den nya dubbelspåriga 
inlandsbanan är några platser, som utöver de drabbades 
lidande inneburit svåra och belastande arbetssituatio-
ner för vår personal.

Både Ale och Kungälv är expansiva och växer så det 
knakar, vilket i sin tur leder till att det pågår och plane-
ras för omfattande nybyggnation och planförändringar. 
Det har medfört att BORF under 2013 med fokus på 
riskbilden och säkerheten hanterat många viktiga ären-
den.

Vi ska även tänka på varför 
vi finns till! BORF arbetar 
för ett tryggt och säkert sam-
hälle, alla årets dagar och 
dygnets alla timmar. Vår led-
stjärna innehåller det mesta 
som vi behöver! Kunskap, 
Lojalitet, Mod, Omtanke, 
Skicklighet, Takt, Uppmärk-
samhet, Uthållighet. Tänker  
vi på detta både som direktion och personal på samma  
sätt 2014 som vi alla gjort 2013 så kommer även BORF 
få ett trevligt tvåårskalas.

Ett stort tack till er alla som bidragit till detta första 
verksamhetsår i Bohus Räddningstjänstförbund. Det är 
en glädje att få arbeta tillsammans med er för att skapa 
ett säkrare samhälle.

Ove Wiktorsson
Förbundsdirektionens ordförande 
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Året som gått

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalför- 
bund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och 
Kungälvs kommun. Ale kommuns andel av förbundet 
uppgår till 35% och Kungälvs kommuns andel uppgår 
till 65%. Räddningstjänstförbundet redovisar ett posi-
tivt resultat på 1 081,5 Tkr. Ale kommuns driftbidrag 
2013 till förbundet var 21 956 Tkr och Kungälvs kom-
muns driftbidrag var 40 775 Tkr. 

Verksamheten utgår från uppdraget i Handlingspro-
gram till skydd mot olyckor och omfattar Räddnings-
insatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, 
tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterli-
gare beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.

Räddningstjänstförbundet togs i drift 2013-01-01 och 
är således fortfarande att betrakta som nybildat. 2013 
har präglats av ett stort arbete med att få administra-
tion, organisation och verksamhet att fungera i den 
nya organisationsformen. Det har även lagts stor kraft 
på att samordna verksamhetssystem för att dessa skall 
fungera med medlemskommunerna.

Vi kan även se tillbaka på ett händelserikt år med ett 
långsiktigt, målinriktat olycksförebyggande arbete, där 
tillsyn, information och utbildning utgör grunden. 
Kommunernas anställda samt skolelever är prioriterade 
grupper som huvuddelen av vårt utbildnings- och in-
formationsarbete inriktas emot.

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att 
utvecklas för att möta samhällets risker och krav. För-
bundet har det gångna året varit förskonade från större 
räddningsinsatser såsom skogsbränder, oljeutsläpp med 
mera. Dock sattes förbundets operativa förmåga på 
prov under tidig vår då vi under två veckor fick han-
tera ett stort antal bränder i skog och mark vilket var 
en effekt av en lång tid utan nederbörd samt torrt fjol-
årsgräs.

2013 var året då förbundet arbetade för en om- och 
tillbyggnad av brandstationen på Koön. Efter en inten-
siv vår beslutades om att byggnationen kunde startas 
upp och målet är att vi i maj 2014 kommer att kunna 
inviga den ”nya” brandstationen, vilken kommer att 
uppfylla dagens krav gällande arbetsmiljö, funktiona-
litet och trivsel.

Förbundet har även under 2013 arbetat med nyrek-
rytering av både operativ och administrativ personal. 
Detta har i sin tur sedan inneburit mycket arbete med 
introduktion och skapande av rutiner för att kvalité-
säkra viktiga uppgifter.

Förbundet har investerat och reinvesterat i fordon och 
material enligt den av direktionen beslutade planeringen. 

Stor kraft har även lagts på att hitta bra koncept för 
att arbeta med våra medlemskommuner. Detta arbete, 
som kommer att fortsätta 2014, syftar till att förbundet 
skall fortsätta att vara en viktig kugge i att bygga och 
förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fo-
kus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef Förbundschef
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UTBILDNING/ SKOLAKTIVITETER
Förbundet har under året delvis genomfört den avtalade 
brandskydds- och HLR -utbildningen för kommunerna. 
Förbundet har flertal andra utbildningar till privatper-
soner, ideella föreningar och privata företag.

I Kungälvs kommun har samtliga klasser i årskurs två 
fått utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kall-
lat ”Barn på buss”. Därtill har eleverna genomfört ett 
studiebesök på brandstationen i Kungälv. 

Samhällsskydd

FÖREBYGGANDE 
Verksamheten har varit inriktad på att genom delaktig-
het i planärenden, byggprocessen, tillsyn, utbildning, 
tillståndsgivning och genom råd och stöd verkat för att 
det skall bli färre som dör, färre som skadas och mindre 
som förstörs. (prop. 2002/03:119, Reformerad rädd-
ningstjänstlagstiftning).

Arbetet har även gått ut på att stärka den enskildes 
och kommunernas anställdas förmåga att förebygga 
eller hantera bränder eller andra olyckor genom utbild-
ning på uppdrag av Ale och Kungälvs kommun.

TILLSYN (LSO & LBE)
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsy-
ner utifrån tillsynsplanen för 2013. Samtliga planerade 
tillsyner är genomförda. Under 2013 har tillsynsplanen 
bland annat omfattat att utarbeta ett koncept för fler-
bostadshustillsyn. Syftet och målet med konceptet är 
att ge förutsättningar för att skapa säkrare boendemil-
jöer och underlag för effektivare insatsgenomföranden 
vid brand. Konceptet har arbetats fram under 2013 
och provats för att uppfylla mål och syfte. Tio tillsyner 
har genomförts under 2013. Förbundet har för avsikt 
att fortsätta med detta tillsynsarbete under kommande 
år för att på så sätt verka för en säkrare boendemiljö 
och insatsförmåga inom förbundet. 

PLAN- OCH BYGGÄRENDEN
Som brandsakkunniga i plan- och byggfrågor har för-
bundet yttrat sig i ärenden i de båda kommunerna. 
Några exempel på ärenden där BORF verkat är detalj-
plan Eriksberg, Handelsplats Älvängen, Kvarnkullen 
och Byggärenden så som Stadshuset, Nödingeskolan, 
förskola Olseröd och uppföljning av byggnationer i 
Solbräcke.

TILLSTÅNDSÄRENDEN
Förbundet har sedan dess bildande tagit över ansvaret 
för medlemskommunernas hantering av tillståndsgiv-
ning för brandfarliga och explosiva varor. 

Förbundet har under året yttrat sig till polisen i ärende 
rörande offentliga tillställningar i form av dans- och cir-
kusföreställningar, Stena Match cup m fl. BORF yttrar 
sig även i Socialförvaltningens tillståndsgivning för alko- 
holservering avseende flertal restauranger och evenemang. 

Förbundet handlägger ansökningar om egensotning 
för medlemskommunerna. Handläggningen av egen-
sotningsärenden görs i samverkan med sotaren.

Myndighetsutövning 2011 2012 2013
Tillsyn LSO 43 47 50
Tillsyn LBE 13 17 17
Ansökan sota själv 
Remisser/yttranden, tot 166 189 184
Plan- och byggärenden 126 130 110
Övriga (Polis, tillstånd etc) 40 59 74
Tillståndsansökningar
Brandfarlig vara   19
Explosiva varor   8
Egen sotning   15

Externutbildningar/information   2013
Utbildade totalt   921
Brandskydd + HLR – kommuner   464
Brandskydd – övriga (Heta arbeten, SBA etc) 135
Årskurs två   321
Skolelever etc.   30
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Brandstationer i förbundet
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Beredskap och Räddningstjänst

Förbundets beredskap för räddningstjänst vid de fem 
brandstationerna Kungälv, Kode, Marstrand, Nol och 
Surte har under året varit oförändrad och följt hand-
lingsprogrammet för kommunernas skyldigheter att 
tillhandahålla räddningstjänst enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.

Under 2013 har arbete med praktisk tillämpning av 
RAKEL vid räddningsinsatser fortsatt och har i dag 
skapat möjlighet att effektivt samverka med andra or-
ganisationer, främst SOS alarm, polis och ambulans-
sjukvård. 

Under året har lastväxlarsystem införts på heltidsstatio-
nen i Kungälv och var under årets slut under införande 
i Kode. Syftet är att kunna växla funktionalitet på för-
bundets vattenenheter till andra applikationer. Fortsatt 
utbyggnad sker under 2014.

ÖVNINGAR/UTBILDNINGAR
Exempel på områden som övats 2013 är; 
• Halkkörning med förbundets utryckningsfordon har 

genomförts på Stora Holm enligt plan för berörd per-
sonal.

• Övningar i tung räddning för bussolyckor har skett 
i hela förbundet för att säkra förbundets bussrädd-
ningskoncept för att kunna agera som resurs i ett 
regionalt perspektiv.

• Obligatoriska rökövningar, kemövningar samt fast-
ställda momentövningar har genomförts enligt ut-
lagda planer och gällande författning.

• Nya befäl (styrkeledare) och räddningstjänstperso-
nal i beredskap (RiB) har utbildats vid Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) skolor.

• Räddningschef i beredskap (RCB) och Insatsledare 
(IL) har genomfört övningar för större eller komplexa 
händelser utifrån ledningsperspektiv, samverkan med 
andra myndigheter och organisationer samt erfaren-
hetsutbyte. I viss mån har även Styrkeledare deltagit 
vid dessa övningar.
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RÄDDNINSINSATSER

Under 2013 har följande räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförts i förbundet. 

Räddningsuppdrag inom förbundsområdet 

 Kungälvs kommun Ale kommun Totalt inom BORF
Brand i byggnad 29 20 49
Brand, ej i byggnad 78 73 151
Trafikolycka 78 47 125
Utsläpp farligt ämne 20 4 24
Drunkning, tillbud 3 0 3
Nödställd person 10 3 13
Nödställt djur 3 0 3
Stormskada 4 1 5
Översvämning, annan vattenskada 15 7 22
Automatlarm ej brand/gas 150 35 185
Förmodad brand 59 13 72
Falsklarm brand/räddning 2 0 2
Förmodad räddning 10 5 15
Övrigt 10 7 17
Totalt 471 215 686

Insatser som stöd till andra myndigheter inom förbundsområdet

Kungälvs kommun Ale kommun Totalt inom BORF

IVPA (I väntan på ambulans) 48 0 48
Hjälp till ambulans 18 4 22
Totalt 66 4 70

Räddningsuppdrag i andra kommuner enligt avtal

 Göteborg Stenungsund

Brand i byggnad 2 1
Brand ej i byggnad 4 4
Trafikolycka 27 5
Utsläpp av farligt ämne 1 0
Förmodad brand 0 3
Annat 1 2
Totalt 35 15

8



Totalt har under året genomförts 806 uppdrag i form av:
– räddningsinsatser inom förbundsområdet,
– räddningsinsatser i grannkommuner via avtal, samt
– hjälp till annan myndighet. Främst i form av IVPA 
(I Väntan På Ambulans) i samband med sjukvårdens 
prio-1 uppdrag i Marstrand och bärhjälp till ambulan-
sen i olika delar i förbundsområdet.

Jämfört med 2012 har antalet räddningsinsatser ökat 
med i storleksordningen 15%. Det är svårt att genom 
statistiken dra några djupare slutsatser men det är tyd-
ligt att gräsbrandsäsongen 2013 stack ut med stort antal 
gräsbränder som påverkat kategorin Brand ej i byggnad. 
Byggnadsbränderna låg på en något lägre nivå 2013 jäm- 
fört med året innan och det är främst i Kungälvs kom-
mun det går att se en minskning. För trafikolyckor, som 
haft en uppåtgående trend de senaste åren, har 2013 
varit ett år där antalet i Kungälvs kommun minskat nå-
got men Ale kommun haft en svag ökning. Under året 
har även en handfull tragiska olyckor skett i anslutning 
till järnvägsanläggningarna i förbundet. 

OLYCKSUTREDNING
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna 
ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsin-
sats. Denna uppgift leds i Bohus Räddningstjänstför-
bund av olycksutredare. Det arbete som utförs har fokus 
på utvärdering av räddningsinsatsens genomförande 
men kan även inriktas på t ex det förebyggande brand-
skyddet, olycksförlopp eller orsak eller andra omständig-
heter kring olyckan. Utredningarna uppskattas mycket 
av samverkande parter och är viktigt för lärandet i den  
egna organisationen. Under året har fem olycksutredningar 
genomförts. 

Bohus Räddningstjänstförbund har deltagit i nätverket 
för utredare i Västra Götaland vilket bidrar till att vi  
i regionen ska kunna se trender och få stöd för strate-
giska beslut gällande förebyggande åtgärder och för-
bättra genomförandet av våra räddningsuppdrag.

Under 2013 har 125 utryckningar gällande
trafikolyckor genomförts.



Drift

ARBETSÅRET 2013
Arbetsåret 2013 har inneburit många inspirerande, 
spännande och arbetskrävande utmaningar för den nya 
organisationen att hantera. Den nya organisationen 
fungerar som planerat. Förbundet arbetar med grup-
per som tar fram förslag eller hela koncept från behov 
till användning, med fokus lagt på våra kunder och ar-
betsmiljön samt kostnad/nytta. Samtliga projekt har 
utförts med egen personal.

LASTVÄXLARGRUPPEN
Omställning till ”flakväxlarsystem” har med start på 
stationen i Kungälv påbörjats genom inköp av en första  
Lastväxlarbil. Första leverans gick till Kungälv där sys-
temet övats, prövats och utvärderats under året med 
mycket nya och spännande utmaningar. Lastväxlarbil 
två gick till Kode där utbildning och övning fortgår för 
driftsättning under våren 2014. 

SKOGSBRANDSGRUPPEN
Under året har gruppen arbetet med att ta fram lättare 
material för snabb insats mot skogsbrand. Förbundet 
har arbetat med ett koncept där man tagit fram 25- 
och 42 mm slang samt armatur i ryggsäckar samt lätta 
bärbara pumpar. Utbildning till samtliga stationer samt 
driftsättning planeras våren 2014.

KARTSTÖDSGRUPPEN
Ett arbete med användarperspektiv på navigation samt 
kartstöd har startat under 2013, där man arbetat med 
teknik, taktik och metod. Ett koncept för ett renodlat 
användarvänligt systemtänk har arbetats fram där man 
inför nya kartstödlarmskärmar på stationerna samt en-
hetliga skärmar i fordonen.

ARBETSMILJÖGRUPP  
”REN OCH FRISK BRANDMAN”
I denna grupp har man påbörjat ett arbete om hur man 
kan förbättrar arbetsmiljön genom en minskad expone-
ring av kontaminerat material. En större omvärldsana-
lys och studiebesök har genomförts. Som ett första steg 
har man bland annat infört att klädbyten ska ske på 
skadeplats innan hemgång, att kläder transporteras och 
hanteras i slutna förpackningar och ökad användning 
av andningsskydd och filtermasker. Arbetet fortsätter 
under 2014 för att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

RAKEL
Under året har driftsättning av RAKEL skett samti- 
digt som man håller på att fasa ut tidigare system. En 
uppstartat arbetsgrupp har genomfört informations-
inhämtning samt genomfört utbildningar för all perso-
nal. Arbete kommer att fortgå under 2014.

MODERNISERING AV  
SKADEPLATSBELYSNINGEN
Under 2013 har ett arbete pågått med modernisering 
av skadeplatsbelysningen. Renovering av nuvarande 
skadeplatsbelysning och bärbara lampor har skett samt 
har inköp av ny skadeplatsbelysning och bärbara lam-
por gjorts.

ALTERNATIVA SLÄCKSYSTEM
Skärsläckarsystem har efter genomförd utbildning pro-
vats och använts under insats under 2013, med högsta 
betyg!

MARSTRAND/KOÖN
Under våren 2013 påbörjades förberedelser för om- och 
tillbyggnad av Koöns brandstation. Under ombyggna-
tioner fick den operativa verksamheten flytta till tillfäl-
liga lokaler vilket även innebar en flytt av larm- och 
sambandsutrustning. Ombyggnationen planeras vara 
klar under 2014.
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IT-UTRUSTNING
Ny IT leverantör infördes under 2013. Detta har inne-
burit att ny IT-utrustning har införts för förbundet. In-
förandet har också medfört en utbildningsinsats för all 
personal.

”FÖRBORFNING”
Samtlig personal, fordon och material har ”förBOR-
Fats” med nya dekaler, tygmärken, stansning samt färg-
märkningar under 2013. Ett arbete som också kommer 
att fortsätta under 2014. 

INSATS OCH FÖREBYGGANDE STÖD
Utöver ovanstående beskrivna händelser under året har 
sedvanligt stöd och support genomförts för operativa 
och förebyggande avdelningarna. För såväl larm som 
normaldrift.

Pågående räddningsinsats.
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Fyra av förbundets brandsstationer bemannas
av räddningspersonal i beredskap (RIB)!

Under 2013 gjorde Ale Kuriren ett reportage med en 
av förbundets anställda hur det är att vara räddnings-
personal i beredskap. 
(Text och foto Jonas Andersson/Ale Kuriren)

SURTE. ATT JOBBA SOM RIB ÄR BERIKANDE.
Det anser Rose-Marie Larsson rekommenderar andra 
att följa i hennes spår. 

– Ett roligt och spännande inslag i vardagen, säger 
Rose-Marie till lokaltidningen.

Rose-Marie Larsson började sin anställning inom 
räddningstjänsten för fyra och ett halvt år sedan – på 
Surte brandstation. Dessförinnan hade hon studerat 
SMO (Skydd mot olyckor) med praktiken förlagd till 
Kungälvs brandstation.

– Det var så jag kom i kontakt med räddningstjäns-
ten. Min förhoppning är att kunna bli brandman på 
heltid vad det lider, förklarar Rose-Marie Larsson.

Rose-Marie är ensam kvinna i personalgrupp vid 
brandstationen i Surte. Avsaknaden av kvinnliga kolle-
gor är dock inget bekymmer.

– Jag känner mig som en i gänget, trots att det bara 
är män på stationen. Du blir som du umgås, skrattar 
Rose-Marie men tillägger samtidigt:

– Visst hade det varit roligt med en kvinnlig kollega. 
Detta är ett yrke för både män och kvinnor.

Viktigaste egenskapen för den som funderar 
på att bli brandman?
– Du ska kunna jobba i grupp. Du ska tycka om att 
arbeta med människor och att möta människor. Det är 
vad vårt jobb går ut på.

Hur är det med den fysiska och mentala styrkan?
– Det är klart att du får se en hel del. Det är speciellt 
att jobba som deltidsbrandman på orten där du bor. I 
samband med uttryckningar är sannolikheten stor att 
du träff ar på folk du känner.

– Även om det krävs en viss fysisk styrka, så är uthållig-
heten viktigare. Stresstålighet är en annan positiv egen-
skap i det här jobbet. Sedan är det inte fel om man är 
lite praktiskt lagd.

Vad är det bästa med jobbet som deltidsbrandman?
– De varierande arbetsuppgifterna. Ena dagen kan det 
vara en trafi kolycka, nästa livräddning av djur, en över-
svämning eller ladugårdsbrand. Du vet aldrig vad som 
väntar dig. Du får förbereda dig så gott det går. Känslan 
av att få hjälpa människor som råkat illa ut är det som 
driver dig, säger Rose-Marie Larsson.

Fo
to

: J
on

as
 A

nd
er

ss
on

12



Villabrand i Kärna.
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Verksamheten

UPPDRAG OCH STRATEGISK INRIKTNING
Förbundet bedriver verksamhet enligt Handlingspro-
gram till skydd mot olyckor, på uppdrag av respektive 
medlemskommun enligt; Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO), Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva (LBE) varor samt ytterligare verksam-
hetsuppgifter vilka står att läsa i förbundsordningen.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande 
arbete och skadeavhjälpande arbete – räddningstjänst. 

Det olycksförebyggande arbetet innefattar myndig-
hetsutövning, remisser i plan- och byggprocessen, ut-
bildning, rådgivning och information. Syftet med det 
olycksförebyggande arbetet är att ge människor, egen-
dom och miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor 
genom att stärka den enskildes förmåga att förhindra 
och begränsa olyckor.

Det skadeavhjälpande arbetet inriktas i huvudsak på 
räddningsinsatsernas genomförande men man arbetar 
även aktivt i det olycksförebyggande arbetet. Man sva-
rar även för teknik- och metodutveckling samt genom-
för olycksundersökningar. Målet för det skadeavhjäl-
pande arbetet är att räddningsinsatser skall planeras så 
att de kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 
på ett effektivt sätt utifrån rådande riskbild.

Förbundet utför ovanstående uppgifter genom att bryta 
ner uppdraget i mål och prestationer vilka dokumente-
ras och följs upp i en verksamhetsplan.

DIREKTIONEN
Direktionen har under året sammanträtt vid 9 tillfällen 
och bland annat beslutat om: 
• Antagande av verksamhetsplan för 2013
• Finansiella mål för förbundet
• Budgetplan 2014-2017 samt investeringsplan för 

2014-2018
• Antagande av förbundets pris- och taxelista
• Om- och tillbyggnad av brandstationen på Koön
• Beslut om tillsynsplan

MILJÖARBETE
Miljöarbetet finns med som en naturlig del i den dag-
liga verksamheten. Ett miljötänk finns med som en  
given del i verksamheten både på brandstationerna och 
ute på räddningsinsatser. Som ett exempel på detta har 
miljöskyddskontoren i medlemskommunerna vid flera 
tillfällen varit ute på olycksplats där de varit ett stöd 
för räddningsledaren samt det har även genomförts 
gemensamma möten där gemensamma frågor diskute-
rats. Vid enstaka räddningsinsatser har också miljörest-
värdesledare kontaktats. 



Avtal finns skrivna, av respektive medlemskommun, 
med privata saneringsfirmor. Dessa avtal står förbun-
det fritt att använda i händelse av räddningsinsatser där 
miljön blir utsatt.

ARBETSMILJÖ
Dialog om arbetsmiljöfrågor pågår kontinuerligt i för-
bundet. Glädjande är att arbetet med att skapa tillhö-
righet i det nya förbundet för alla medarbetare upp-
levs att fungera då det sakta men säkert växer fram en 
gemensam värdegrund. Medarbetare, oavsett tjänst-
göringsgrad eller funktion, deltar aktivt i detta arbete. 
Under 2013 har även en utvald grupp arbetat extra 
mycket med att hantera frågorna kring den psykoso-
ciala arbetsmiljön.

Den enskilt viktigaste förbättringen av arbetsmiljön i 
förbundet är beslutet om renovering och tillbyggnad av 
brandstationen på Koön. 

Nya rutiner kring hantering av röksmittade kläder efter 
bränder är också en viktig förbättring av arbetsmiljön 
eftersom forskning visat att rökresterna i larmklädseln 
är mycket skadliga.

Därtill har förbundet, via hängavtal med Kungälvs kom-
mun, fått tillgång till extern hjälp avseende akuta frågor 
rörande personalvård och krisstöd. Detta är en tjänst 
som är disponibel för alla medarbetare i förbundet.

SAMVERKAN
Nätverk för operativa samverkansfrågor omfattar hela 
Västra Götalands län. Länsstyrelsen är sammankal-
lande till samverkansmöte som hålls några gånger om 
året. Räddningschefen i förbundet representerar GR på 
dessa möten. En gång varje höst träffas alla räddnings-
chefer för att diskutera samverkan och revidera avtal, 
2013 skedde denna träff i Skara kommun. GR-regio-

nens kommuner och förbund samverkar vidare inom 
områdena utbildning och erfarenhetsåterföring efter 
olyckor. 

Förbundet har varit aktiv i olika grupper där syftet är 
att mildra konsekvenserna vid översvämningar och 
skred i och invid Göta och Nordre älv. Förbundet del-
tar även aktivt i arbetet med att analysera och förebygga 
ras- och skred inom förbundets geografiska område.

Förbundet deltar aktivt i flertalet regionala arbetsgrup-
per vilka har till uppgift att samordna samhällets totala 
resurser för att vid en större samhällsstörning skapa en 
bättre och tydligare grund för resurssamverkan.

En fortsatt samverkan sker även med medlemskom-
munerna och dess förvaltningar och bolag och är en 
grundförutsättning för att det olycksförebyggande ar-
betet skall vara framgångsrikt.

Extra satsning pågar med att integrera samarbetet mel-
lan kommunerna, polisen och räddningstjänsten för att 
motverka oro och anlagda bränder.

Samverkan sker även inom GR avseende förebyggande 
frågor såsom tolkning av lagtext samt utövande av till-
syn och givande av tillstånd.

STYRDOKUMENT OCH RUTINER
De viktigaste politiska dokument som styr förbun-
dets verksamhet är, förutom gällande lagstiftning, För-
bundsordningen samt reglementen för direktionen 
och revisorerna samt handlingsprogram till skydd mot 
olyckor.

Den av direktionen årligt antagna tillsynsplanen samt 
verksamhetsplanen är de dokument som styrt aktivite-
terna i förbundet under året. 

Bild t.v: Kungälvsfestivalen 2013 – tillfälle att ge allmänheten information och rådgivning.
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OLYCKSUTREDNING
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna ska 
utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats. 
Denna uppgift genomförs av förbundets olycksutre-
dare. Det arbete som utförs med utvärdering av rädd-
ningsinsatsens genomförande och övriga omständig-
heter kring olyckan uppskattas mycket av samverkande 
parter och den egna organisationen. 

Under året har fem olycksutredningar genomförts. Re-
sultaten av utredningarna har delgivits berörda orga-
nisationer för att med denna kunskap förbättra hante-
ringen av liknande framtida olyckor. Resultatet ligger 
även till grund för intern metod- och teknikutveckling 
samt sätter sin prägel på kommande utbildningsområ-
den. 

Nätverket för utredare i Västra Götaland, RCO, samlar 
information från utredningarna för att vi i regionen ska 
kunna se trender och få stöd för strategiska beslut gäl-
lande förebyggande åtgärder.

INSATSPLANERING
Under året har arbete med förberedelse för räddnings-
insatser fortsatt med insatsplanering i hela förbunds-
området. Ett av fokusområdena 2013 har varit att 
tydliggöra hur insatsplaner skall se ut och vilket stöd 
räddningstjänsten ger ägare/innehavare av objekt då de 
upprättas.

Under året har även ett koncept tagits fram avseende 
insatsstöd efter genomförda bostadstillsyner. I dagslä-
get finns det ca 50 färdiga insatsplaner som ska under-
lätta arbetet vid räddningsinsatser. 

Digital positionering av olycksplats i karta ger möjlig-
het att koppla beslutsstöd till räddningsinsatsen för att 
få så bra förutsättningar som möjligt vid insatserna. 
Dessa verktyg underlättar för utlarmade styrkor att 
snabbt hitta platsen för olyckan och att snabbt kunna 
läsa byggnation och geografin i området. 

TEKNIK
Arbete med att använda teknik fortgår kontinuerligt. 
Målet med utökning av tekniska hjälpmedel och sys-
tem fokuseras hela tiden mot att det skall ge medbor-
garna en effektivare service oavsett uppdrag. 

Förbundet använder idag det nationella radiokom-
munikationssystemet RAKEL vid alla räddningsinsat-
ser. Detta system håller även på att införas i respek-
tive medlemskommuns övriga verksamhet för att få ett 
hållbart krisledningssystem.

INFORMATION RÅD OCH STÖD
Förbundets egen hemsida www.borf.se, vilken har ska-
pats under året, används i första hand för att vara en 
informationskanal för alla frågor vilka rör räddnings-
tjänstens uppdrag. På hemsidan står även att läsa om 
förbundets verksamhet samt övriga aktuella händelser 
och information.
 
Under 2013 har även en broschyr tagits fram vilken 
presenterar förbundets uppdrag och organisation. 
Denna broschyr delas ut till kommuninnevånare vid 
uppsökande verksamhet och utbildningstillfällen. 

Under året som gått har även några större informations-
insatser genomförts. Bland flera kan nämnas; ”Öppet 
hus vid samtliga brandstationer”, Informationskam-
panjer i samband med jul och nyår. Totalt har vid dessa 
tillfällen ca 1200 personer informerats. 
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Ovanstående personal är fördelade på förbundets fem brandstationer. Av förbun-
dets 136 medarbetare arbetar 132 stycken med räddningsinsatser i olika omfatt-
ning och i olika funktioner. Övrig tid arbetar dessa med andra arbetsuppgifter 
vilka åligger förbundet. Totalt arbetar fyra personer med administration, förebyg-
gande arbete, teknik eller liknande. Av förbundets fem kvinnliga medarbetare 
arbetar tre stycken med operativ räddningstjänst. 

Förbundet arbetar aktivt med friskvård för att skapa en sund arbetsmiljö och för 
att minska sjukfrånvaron. Förutom ekonomiskt bidrag till varje medarbetare i 
form av friskvårdsbidrag så finns det även schemalagd fysisk träning på arbetstid. 
Därtill är varje station utrustad med löpband och roddmaskiner. Det finns även, i 
olika omfattning, tillgång till styrketräningsutrustning och gymnastikhall på sta-
tionerna vilka får disponeras fritt på fritid.

Personalredovisning

Personalsammanställning BORF

 Hel och deltids- Räddningspersonal
 anställda  i beredskap
Personal fördelat på kön, antal 43 93 
Kvinnor 4 1
Män 39 92

Personal fördelat på ålder, antal
29 år och yngre 3 22
30–49 år 22 51
50 år och äldre 18 21

Personalens medelålder, år 45,5 38,3

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid

% 2013
Total sjukfrånvaro, kön  3,3 
Kvinnor  0,6
Män  3,5

Total sjukfrånvaro, åldersindelat
29 år och yngre  0,6
30–49 år  2,6
50 år och äldre  4,8

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 
i förhållande till total sjukfrånvaro  23,2
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Under 2013 har förbundet varit i arbete med att nå 
ut till ungdomar och skapa en god relation och verka 
proaktivt för att minska olyckor. En viktig samverkans-
partner i detta arbete har i Kungälv varit Trygga Ung-
domsmiljöer. Det har även under 2013 arbetats med 
att skapa förutsättningar för att bygga och vårda goda 
relationer med ungdomar i Ale kommun.

Alaa Awad som är verksamhetsledare Trygga Ungdoms-
miljöer i Kungälv redogör nedan kort hur de upplevt 
samverkan med Bohus Räddningstjänstförbund:

”Trygga Ungdomsmiljöer i Kungälv har under 2013 
fortsatt att ha ett gott samarbete med räddningstjäns-
ten. Bohus Räddningstjänstförbund har varit en viktig 

kugge i arbetet med att förebygga anlagda bränder ge-
nom att tillsamman med oss, polis och andra viktiga 
aktörer delge och rapportera läget utifrån räddnings-
tjänstens perspektiv.”

”Vidare har räddningstjänstens engagemang i ett lokalt 
fotbollslag haft en mycket positiv inverkan i området 
Komarken. Räddningstjänsten har även hjälpt till att 
utbilda våra ungdomsvärdar med brandutbildning.”

”Under 2013 har olika arbetslag från räddningstjänsten 
spontan besökt våra mötesplatser i syfte att lära känna 
ungdomarna och bygga relationer.”

Trygga ungdomsmiljöer
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Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i tkr Budget 2013 Bokslut 2013

Verksamhetens intäkter, not 1 65 736,0 65 857,7
Verksamhetens kostnader, not 2 -59 972,0 -59 160,4
Avskrivningar -4 864,0 -4 658,4
Verksamhetens nettokostnad 900,0 2 038,8
Finansiella intäkter, not 3 0,0 36,0
Finansiella kostnader, not 4 -900,0 -993,3
ÅRETS RESULTAT 0,0 1 081,5

Belopp i tkr 2013-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, not 5 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 376,2
Maskiner och inventarier 25 791,0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 167,2
Summa anläggningstillgångar 28 167,2

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar, not 6 14 648,9
Summa omsättningstillgångar 14 648,9

SUMMA TILLGÅNGAR 42 816,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital, not 7 
Eget Kapital 1 081,5
Varav årets resultat 1 081,5
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner, not 8 1 419,0
Skulder 
Långfristiga skulder, not 9 20 461,2
Kortfristiga skulder, not 10 19 854,4
Summa skulder 40 315,5

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 42 816,1
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter not 11 Inga
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Bokslut 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Årets resultat, not 7 1 081,5
Avskrivningar och nedskrivningar, not 5 4 658,4
Förändring avsättningar, not 8 1 419,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,0
Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapitalet 7 158,9

Förändring kortfristiga fordringar, not 6 -4 984,2
Förändring kortfristiga placeringar 0,0
Förändring kortfristiga skulder, not 10 19 854,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 029,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Ökning/minskning värdepapper 0,0
Investering i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, not 5 -32 825,6
Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, not 5 0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 825,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Upplåning, not 10 0,0
Amortering, not 10 0,0
Förändring kortfristig del, not 10 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder, not 10 20 461,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 461,2
 
Årets kassaflöde 9 664,7
Likvida medel vid årets början 0,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 9 664,7
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Belopp i tkr Bokslut 2013

Förbundsbidrag Ale kommun 21 956,0
Förbundsbidrag Kungälvs kommun 40 775,0
Automatlarm 1 616,5
Utbildning 536,7
Avgift brandsyn 169,4
Granskningsavgifter 138,8
Övriga intäkter 665,3
Summa 65 857,7

Belopp i tkr Bokslut 2013

Personalkostnader 38 774,1
Hyra 6 939,5
Släckvatten 1 900,0
Övriga kostnader 11 546,8
Summa 59 160,4

Belopp i tkr Bokslut 2013

Ränteintäkter 36,0
Summa 36,0

Belopp i tkr Bokslut 2013

Räntekostnader 845,3
Ränta, pensionsskuld 148,0
– varav sänkning av diskonteringsränta 2013 137,0
Summa 993,3

Noter

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER

NOT 3 – FINANSIELLA INTÄKTER

NOT 4 – FINANSIELLA KOSTNADER
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Belopp i tkr Bokslut 2013

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 2 479,6
Årets anskaffningar 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningar 2 479,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -34,5
Årets avskrivningar -68,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -103,4

Utgående planenligt restvärde 2 376,2

Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 26 941,5
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar 3 404,5
Utgående ackumulerade anskaffningar 30 346,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 524,3
Årets avskrivningar -3 030,8
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 555,1

Utgående planenligt restvärde 25 791,0

Belopp i tkr Bokslut 2013

Kundfordringar 441,4
Fordran mervärdesskatt 2 698,3
Koncernkonto 9 664,7
Övriga kortfristiga fordringar 1 844,5
Summa 14 648,9

Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. 
Mellan kommunen och Bohus räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer
avtalats. Fordran på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig fordran 
mot Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.  

NOT 5 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 6 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR
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Belopp i tkr Bokslut 2013

Ingående eget kapital 0,0
Årets resultat 1 081,5
Summa 1 081,5

NOT 7 – EGET KAPITAL

Belopp i tkr Bokslut 2013

Pensionsförpliktelser 
Ingående avsättning 0,0
Pensionsutbetalningar 0,0
Aktualiseringar 0,0
Nyintjänad pension 1 032,0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 11,0
Förändring av löneskatt 248,0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0
Övrigt -9,0
Sänkning av diskonteringsränta 137,0
Total pensionsavsättning 1 419,0

Avsatt till pensioner 1 142,0
Löneskatt 277,0
Summa pensionsåtagande 1 419,0
Återlånade medel 1 419,0

Pensioner som avsättning 1 419,0
Pensioner som ansvarsförbindelse 0,0
Summa pensionsåtagande 1 419,0
Återlånade medel 1 419,0

Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och 
redovisas därmed som pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning. 

NOT 8 – AVSÄTTNINGAR PENSIONER 
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Belopp i tkr Bokslut 2013

Reverslån Ale kommun 7 883,5
Reverslån Kungälvs kommun 12 577,7
Summa 20 461,2

NOT 9 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i tkr Bokslut 2013

Kortfristig del av reverslån Ale kommun 1 655,3
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun 2 628,4
Leverantörsskulder 9 679,9
Upplupna semesterlöner 1 095,8
Upplupen övertidsersättning 105,7
Övriga kortfristiga skulder 4 689,3
Summa 19 854,4

Belopp i tkr Bokslut 2013

 Inga

NOT 10 – KORTFRISTIGA SKULDER 

NOT 11 – ANSVARSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER 

Belopp i tkr Budget 2013 Bokslut 2013

Fordon 6 450,0 2 386,1
Räddningstjänstutrustning 1 075,0 632,9
Samband- och larmutrustning 500,0 233,2
Övrigt 300,0 152,3
Summa 8 325,0 3 404,5

Investeringsredovisning
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Bohus räddningstjänstförbund följer Lagen om kom-
munal redovisning (1997:614), övrig redovisnings-
praxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).

Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Föränd-
ring av semesterlön och övertidsskuld redovisas som en 
kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som 
ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Timlöner och  
ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade 
under december månad tas upp som kortfristig skuld.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestäm-
mande av den ekonomiska livslängden görs utifrån 
beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning 
finns i RKR:s idéskrift om avskrivningar publicerad 
2009. Aktivering av anläggningstillgångar sker normalt 
den månad som investeringen tas i bruk. Nominell 
metod används för beräkning av avskrivningar, det vill 
säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. 
På anläggningstillgångarnas kvarvarande bokförda värde 
beräknas även internränta. SKL:s förslag på internränte- 
satser används.
Avskrivningstider År

Byggnader 20-33
Fordon 10-20
Räddningstjänstutrustning 5-10
Maskiner och inventarier 5-20
Mark Ingen avskrivning

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärde efter avdrag för planmässiga av-
skrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livs-
längden ska överstiga tre år och att anskaffningsvärdet 

ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för 
att en anskaffning ska redovisas som en anläggnings- 
tillgång. 

Anläggningstillgångar i balansräkningen som över-
togs från medlemskommunerna har upptagits till det 
bokförda värde objekten haft i respektive medlems-
kommuns balansräkning i samband med förbundets.

Pensionsskuld
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen inklusive löneskatt. Beräkning 
har skett enligt RIPS07. Pensionsåtagande avseende 
anställda före år 2013 redovisas om åtagande i Ale res-
pektive Kungälvs kommuns årsredovisning.

Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möj-
lighet att placera en del av sin tjänstepension. Det inne-
bär att Bohus räddningstjänstförbund årligen betalar ut 
den intjänade individuella delen till KPA som adminis-
trerar fördelningen av pensionspengarna till respektive 
individs valda förvaltare. Den del av pensionsskulden 
med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2014, 
bokats upp som kortfristig skuld i 2013 års bokslut.

Inga medel finns placerade för att möta framtida pen-
sionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns för 
personer i ledande ställning eller direktionen. 2013 har 
199 Tkr av pensionsförpliktelsen tryggats genom ut- 
betalning till försäkringsbolag varvid Bohus räddnings-
tjänstförbunds pensionsåtagande har minskat med mot- 
svarande.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för Bohus räddningstjänstförbund är po- 
sitivt och uppgår till 1081,5 Tkr. För året var ett noll-
resultat budgeterat. Den positiva avvikelsen mot budget 
beror främst på att uppstartkostnaderna blev lägre än 
budgeterat. Detsamma gäller personalrelaterade kost- 
nader. Förbundet har också varit återhållsamma avse-
ende övriga kostnader. Senarelagda investeringar inne-
bär också att kostnaderna för avskrivningarna är något 
lägre än budgeterat.

Finansiell analys
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Balanskravet uppfyllt 
– God ekonomisk hushållning
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räken- 
skapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resulta-
tet regleras och resultatet återställas under de närmaste 
följande tre åren. Vid avstämning mot kommunallagens 
balanskrav är resultatet positivt med 1 081,5 Tkr. Bohus 
räddningstjänstförbund kan därför anses uppfylla de krav 
som ställs för god ekonomisk hushållning.

Investeringar 
Den beslutade investeringsbudgeten 2013 har uppgått 
till 8 325,0 Tkr. Investeringsutfallet blev 3 404,5 Tkr, 
vilket innebär att 40 procent av de totala investerings-
medlen har upparbetats. Anledningen till avvikelsen 
är förseningar i investeringsprocessen. Under 2014 års 
första månader har i stort sett resterande investeringar 
gjorts, som var planerade till 2013.

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 65 857,7 Tkr och 
består huvudsakligen av förbundsbidrag från Ale och 
Kungälvs kommun, totalt 62 731,0 Tkr. Verksamhe-
tens kostnader uppgår till totalt 59 160,4 Tkr. Årets 
av- och nedskrivningar uppgår till 4 658,4 Tkr.

Den största kostnadsposten är personalkostnaderna, 
som inklusive pensionerna uppgår till 38 774,1 Tkr eller 
61 procent av de totala kostnaderna om man inklude-
rar kostnaderna för av- och nedskrivningar. 

Finansnettot
Finansnettot är summan av finansiella intäkter och 
kostnader. Finansnettot uppgår till 957,3 Tkr. 

De finansiella intäkterna består utav ränteintäkter 
som utgörs av bankräntor. De finansiella kostnaderna 
består till störst del utav räntor på de reverslån Bohus 
räddningstjänstförbund har mot Ale och Kungälvs 
kommun. Förbundet har också finansiella kostnader i 
form av räntor på pensionsskulden. 

Tillgångar 
Totalt har Bohus räddningstjänstförbund materiella an- 
läggningstillgångar till ett bokfört värde på 28167,2 Tkr. 
Under året har investeringar skett med 3 404,5 Tkr.

Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncern-
kontosystem där Kungälvs kommun och övriga kom- 
munala bolag ingår. Per den 31 december 2013 hade 
förbundet en kortfristig fordran på totalt 9 664,7 Tkr.

Eget kapital 
Det ingående värdet för det egna kapitalet är noll då 
förbundet bildades 2013-01-01. Årets överskott om 
1,081,5 Tkr ger ett utgående saldo på motsvarande.

Avsättningar för pensioner
Bohus räddningstjänstförbund redovisar en avsättning 
för pensioner inklusive löneskatt på 1419,0 Tkr. Varje  
år bokförs förändringen (ökningen/minskningen) av 
skulden mot årets resultat. 2013 sänktes diskonterings-
räntan, vilken ligger till grund för beräkningen av skul-
den. Denna sänkning har inneburit att skulden har 
ökat. Engångseffekten av räntesänkningen uppgår to-
talt till 137,0 Tkr och finns redovisad under finansiella 
kostnader.

Skulder 
Förbundets långfristiga skulder uppgår till 20461,2 Tkr. 
Skulden avser två reverslån till Ale respektive Kungälvs 
kommun. Vid förbundets bildande skedde ett över-
tagande av anläggningstillgångar från medlemskom-
munerna. Detta övertagande finansierades genom ett 
reverslån mot respektive kommun. Reverslånen amor-
teras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Till-
lämpad ränta är den rekommenderade internräntan 
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) fastställer. 
Räntan för 2013 är tre procent.

Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redo- 
visas som en kortfristig skuld. Denna del uppgår totalt 
till 4 283,7 Tkr.

Soliditet och förpliktelser 
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundets to-
tala resurser som finansieras med eget kapital. År 2013 
uppgår soliditeten till 2,5 procent. 

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.

26



Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i Bohus Räddningstjänstförbund, nedan kallat 
Borf, (org.nr. 222000-3004) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, in-
tern kontroll och räkenskaper och pröva om verksam-
heten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och för-
bundsordningen. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Då 2013 är Borfs första verksamhetsår har under-
tecknade medvetet låtit verksamheten få arbetsro under 
första halvåret för att under resten av året göra översikt-
liga intervjuer med ansvariga personer för utbildnings- 
och fortbildningsverksamheten, vissa översiktliga jäm-
förelser av det förebyggande arbetet inte minst med 

Revisonsberättelse för 2013

siktet inställt på stationer med heltids- kontra deltids-
anställda i räddningstjänsten och hur jämställdhetsfrå-
gor beaktas. Någon särskild jämställdhetsplan för Borf 
finns inte utarbetad. Intervjuer med stations-ansvariga 
har påbörjats med intervju av stationsansvarig och be-
sök i Marstrand och kommer att fortsätta under 2014.
En fråga som aktualiserats från några håll är hur de in-
gående kommunerna i Borf själva ställer upp med att 
erbjuda deltidsanställda brandmän arbete i den kom-
munala verksamheten.

BEDÖMNING
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus 
Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätt-
visande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit 
tillräcklig.

Finansiella mål har inte fastställts för år 2013 varför 
dessa inte kan bedömas.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kungälv den 25 februari 2014

 Gert Karlsson Christer Mörlin
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Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv. Tel 0303-33 47 00

www.bohusräddningstjänstförbund.se
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