
Årsredovisning 2018

En av sommarens alla skogsbränder 2018.



Ordföranden har ordet 3
Av Ove Wiktorsson, förbundsdirektionens ordförande 

Året 2018 4
Av Håkan Lundgren, Räddningschef/Förbundschef  

samhällsskydd – Förebyggande arbete, tillsyn och utbildning 6

Brandstationer i förbundet  8

Beredskap och räddningstjänst 9
Övningar/Utbildningar, räddningsinsatser och olycksutredning  

Händelser inom förbundet under 2018  14

Verksamheten 2018 16

Personalredovisning – Personalsammanställning och statistik 20

Trygga ungdomsmiljöer  21

Jämställdhet och mångfald  21

Utfall – Soliditet och förpliktelser? 22

Ekonomi 23
Resultaträkning, balansräkning, kassafl ödesanalys, noter och investeringar 

finansiell analys – Redovisningsprinciper och årets resultat 30

revisionsberättelse – Revisonberättelse för år 2018  33

Innehåll



Ordföranden har ordet
Tack för 2018

Året som gått har varit växlande med skogsbränder och brandtal 
i politiken. Kungälv och Ale har fått nya politiska majoritetsför-
hållanden, själv tar jag ett steg upp i Kungälvs politik och blir 
samhällsbyggnadsråd, det är samma uppgifter som jag skötte för 
fyra år sedan. En del har frågat varför man lämnar ett så intressant 
uppdrag som ordförande i BORF, och det jag kan svara på, det 
beror på att efter ett val så förhandlar de partier som samverkar 
kring alla ordförandeposter och uppdrag som blir i kommunen. 
Centerpartiet fick ordförande i samhällsbygge, byggnadsnämnd 
och BOKAB. 

I dessa ordförandeuppdrag kommer samverkan med BORF även 
framöver vara central, allt ifrån släckvatten till brandsäkra trapp-
hus. 

Man funderar lite grand på vad det viktigaste man gjort i BORF 
är, själv tror jag det är själva bildandet av förbundet, ekonomisk 
balans mellan Ale och Kungälv, långbänkens lösning i Kode, och 
till sist gemensam ledningscentral.

Jag tackar särskilt de som lagt stora delar av sitt liv på räddnings-
tjänsten och av olika anledningar slutat under året.

Jag har fullt förtroende för den direktion, ledning och styrelse 
som nu tar över i fyra år, och önskar dem lycka till med uppdraget 
att fortsatt hålla räddningstjänsten igång i båda våra kommuner.

Ove Wiktorsson (C) 
Förbundsdirektionens ordförande
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Året 2018

Bohus Räddningstjänstförbund är ett 
kommunalförbund med ansvar för 
räddningstjänsten i Ale och Kungälvs 
kommuner. Ale kommuns andel av för- 
bundet uppgår till 40% och Kungälvs 
kommuns andel uppgår till 60%. Rädd-
ningstjänstförbundet redovisar 2018 ett 
positivt resultat om 3 617 tkr. Ale kom-
muns driftbidrag 2018 till förbundet 
var 28 700 tkr och Kungälvs kommuns 
driftbidrag var 43 000 tkr. 

Verksamheten utgår från förbundsordningen samt 
redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot olyckor” 
och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller över-
hängande fara för olyckor, tillsyn enligt Lag om skydd 
mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor. Därtill finns ytterligare beslutade uppgifter en-
ligt förbundsordningen.

2018 har präglats av att förädla förbundets arbets-
uppgifter. Medlemskommunerna har träffats tillsam-
mans med förbundets direktion och ledning vid ett 
flertal tillfällen. Vid dessa tillfällen redovisas förbun-
dets verksamhet och ekonomiska status samt framtida 
utmaningar. 

Förbundet övertog från och med 2017-01-01 kom-
munernas ansvar för brandskyddskontroll och rengö-
ring (sotning). Under 2018 har ytterligare samordning 
och samverkan mellan Kungälvs och Ales sotare skett. 
Detta för att det skall ges en likartad service över för-
bundets geografiska område. 

Jag kan även se tillbaka på ett händelserikt år med ett 
långsiktigt och målinriktat olycksförebyggande arbete 
där tillsyn, information och utbildning utgör grunden. 
Kommunernas anställda samt skolelever är fortfarande 
prioriterade grupper därtill har vi även börjat inrikta 
oss mot individanpassat brandskydd för äldre. Jag är 
övertygad om att detta gör skillnad avseende minsk-
ning av uppkomna händelser samt effekten av bränder 
och olyckor vilket också den senaste forskningen be-
kräftar. 

Den skadeförebyggande avdelningen har 
i stort sett uppfyllt samtliga mål i det lö-
pande arbetet. Både antal tillsyner och 
utbildningar ökade jämfört med 2017. 
Antal bygg- och planremisser samt till-
stånd utifrån LBE minskade jämfört 
med föregående år. Detta är inte något 
som BORF kan styra över utan antal 
ärenden inkommer utifrån rådande för-
utsättningar. Det kan även nämnas att 
flera av byggremisserna var omfattande 

och har krävt mycket resurser. Exempel på sådana ob-
jekt är Kungälvs Sjukhus och Kongahälla Center. 

Under året har det skett ett arbete med att uppdatera 
alla mallar för myndighetsutövning och remisser i vårt 
verksamhetssystem, Daedalos. Detta gör att vi kommer 
kunna arbeta mer effektivt och minska det administra-
tiva arbetet.

Förbundet har tillsammans med respektive säkerhets-
ansvarig för kommunerna tagit fram ett nytt koncept 
för utbildning av kommunal personal i Brandkunskap 
för alla samt Hjärt- och lungräddning. Konceptets ra-
mar är klara och kommer sjösättas under andra kvar-
talet 2019.

När det gäller projektet för ett förbättrat brandskydd 
på vårdboenden enligt tillsynsplanen, så har detta ar-
bete startats upp genom att tillsyn har genomförts på 
äldreboenden i Kungälvs kommun. Besiktningen har 
varit inriktad på att i första hand göra en uppföljning 
av tillsynen från 2015 och att sammanställa de punkter 
som inte är avslutande gällande tekniskt brandskydd. 
Under 2019 fortsätter detta arbete i Ale kommun.

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fort-
satt att utvecklas för att möta samhällets risker och 
krav. Antal räddningsinsatser för 2018 uppgår till 955 
stycken, jämfört med 2017 då förbundet hanterade 
865 stycken. Detta innebär att förbundet hade drygt 
10% fler händelser att hantera jämfört med tidigare år. 
En förklaring till varför antalet händelser ökade un-
der 2018 jämfört med 2017 beror dels på fler bränder 
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och dels att förbundets hjälp till andra kommuner har 
ökat. Förbundet har hanterat drygt 70% fler händelser 
till andra kommuner, så kallade förstärkningslarm, 60 
stycken 2018 jämfört med 35 stycken 2017. 

Händelser med bränder har ökat med 54%, från 114 
stycken till 176 stycken. Ökningen av antal bränder 
härleds framför allt till bränder i skog och mark vilket 
är en effekt av den torra våren, sommaren och hösten.

2018 var ett år som även kännetecknades av två lång-
variga och komplicerande händelser. Dessa är den stora 
skogsbranden i Iglekärr-Sålunda, Ale kommun och 
ammoniakutsläppet i Ale arena.

Sommaren 2018 går till historien som den varmaste 
och torraste sedan mätningar startade. Detta inne-
bar att förbundet tidigt utfärdade eldningsförbud vil-
ket senare även förstärktes regionalt och nationellt via 
länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap. I Sverige uppstod ett flertal större skogs-
bränder vilka krävde såväl nationell som internationell 
resursförstärkning. Förbundet bistod med ledningsstöd 
och släckhjälp såväl materiellt som personellt vid bland 
annat de stora skogsbränderna i Trängslet och Ljusdal. 
Därtill ingick förbundet som stabsmedlem och sak-
kunnig i den av länsstyrelsen för Västra Götaland upp-
rättade krisstaben.

Förbundet har även under 2018 arbetat med nyrek-
rytering av både operativ och administrativ personal. 
Under året har nyrekrytering av enhetschef till den före- 
byggande enheten blivit klar. Även två brandmän till en  
ny enhet, Täckstyrka, har rekryterats. Denna styrka skall  
framför allt tjänstgöra vid våra Räddningstjänst i be-
redskapstationer för att täcka behovet av personal då 
ordinarie beredskapspersonal inte kan tjänstgöra. Under 
beredskapstiden skall förebyggande och operativt ar-
bete utföras. Problem kvarstår dock med att rekrytera 
räddningspersonal i beredskap till samtliga stationer. 
Kontinuerligt genomförs rekryteringskampanjer med 
bland annat öppet hus verksamhet för att hitta lämp-
liga medarbetare. 

Förbundet har även investerat och reinvesterat i for-
don och material enligt den av direktionen beslutade 
planeringen. 

2018 var året då förbundet, tillsammans med samt-
liga räddningstjänstorganisationer i Göteborgs-regionen,  
anslöt sig till en gemensam ledningscentral hos rädd-

ningstjänsten i storgöteborg. Detta har krävt stora ar-
betsinsatser av förbundet och nu planerar vi vidare för 
att nå full effekt genom att förbereda för gemensam 
ledning vid räddningsinsatser inom Göteborgsregio-
nen. Syftet är att vi framledes vid flera pågående hän-
delser, komplexa händelser eller händelser utdragna i 
tid, kommer att kunna agera gränslöst mellan kommu-
nerna för att ytterligare kunna öka vår service till den 
skadedrabbade. Syftet är även att dra nytta av varandras 
specialkompetens samt att, på sikt, närmsta enhet skall 
larmas till den skadedrabbade oavsett organisationstill-
hörighet. Detta arbete skall vara färdigställt 2019-10-01 
och då tas i drift.

Nämnas bör även att det pågår en rad nationella ut- 
redningar avseende framtidens räddningstjänst. När man  
läser dessa utredningar är den gemensamma nämnaren 
att samverkan mellan organisationer och myndigheter är 
ett måste för att kunna möta framtida utmaningar. Med 
detta faktum känns det oerhört bra att vi arbetar kraft-
fullt tillsammans inom Göteborgsregionen och att vår 
inslagna väg med samverkan även är den som föresprå-
kas centralt. Även arbetet inom Västra Götaland, Rädd-
ningssamverkan Västra Götaland, utvecklas över tid  
och där representeras förbundet i flera arbetsgrupper. 

Samverkan sker med våra medlemskommuner även 
i andra frågor. Förbundet deltar bland annat i grupper 
där man arbetar med äldresäkerhet, utsatta ungdoms-
grupper, integrering av människor i vårt samhälle med 
annan etnicitet/religion med flera. Även detta arbete 
gör att vi förhoppningsvis kan leva i ett tryggare sam-
hälle vilket är ett gemensamt mål.

Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap 
om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör att 
arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. 
För att möta framtiden utvecklas kompetensen hos 
medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken 
bedrivs både externt och internt.

Allt detta samt mycket därtill, 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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Samhällsskydd

förEBYGGaNDE BraNDskYDDsarBETE 
Verksamheten har varit inriktad på att genom delaktig-
het i planärenden, byggprocessen, tillsyn, utbildning, 
tillståndsgivning samt genom råd och stöd verka för 
att det skall bli färre som dör, färre som skadas och 
mindre som förstörs (prop. 2002/03:119, Reformerad 
räddningstjänstlagstiftning). Arbetet har även gått ut 
på att stärka den enskildes och kommunernas anställ-
das förmåga att förebygga och hantera bränder eller  
andra olyckor genom utbildning på uppdrag av Ale och 
Kungälvs kommun.

TILLsYN
Under 2018 har enheten genomfört tillsyner utifrån 
tillsynsplanen och utfört den tillsynsvolym vilken var 
planerad för året. Under 2018 har vi utfört tillsyn på 
kommunala badplatser i våra kommuner. Det är gläd-
jande att kunna konstatera att våra badplatser är bra 
rustade för att ta emot badgäster ur ett säkerhetsper-
spektiv. 

Under året har arbetet med Kungälvs sjukhus fort-
skridit både i bygg och tillsynsprocessen. Sjukhuset har 
bland annat genomfört oförberedda brandövningar för 
att säkerställa sin förmåga vid brand. Resultatet visar 
att de system som räddningstjänsten krävt, används av 
personalen och sammantaget finns det en god förmåga 
ur personalsynpunkt att klara en utrymning på en vård-
avdelning. Dock lider sjukhuset av överbeläggningar 
tidvis vilket gör att både brandskyddet och mängden 
personal är bristfälliga. Detta har föranlett att BORF 
valt att förelägga Kungälv sjukhus att vidta åtgärder vid 
dessa tillfällen. Det pågår en dialog och samarbete med 
sjukhuset för att lösa detta. Processen fortsätter under 
2019.

Uppföljningsmöten avseende genomförda tillsyner 
på farlig verksamhet har genomförts under året. Även 
om det fortfarande krävs dialog och ett arbete för att 
öka vår och verksamheternas förmåga så har det skett 
flera förändringar.

En erfarenhet från tillsyn är att de flesta verksamheter 
numera är medvetna om att de ansvarar för brandskyd-
det och att de ska arbeta med det systematiskt. Många 
gånger blir brandskyddet dock beroende av enskilda 
personers engagemang och inte ett organisatoriskt sys-
tem. 

PLaN- OcH BYGGÄrENDEN
I och med att det pågår en omfattande projektering 
och genomförande av ny byggnation i kommunerna 
har detta även avspeglats i enhets arbetssituation. Un-
der året har vi varit delaktiga i flera större byggprojekt i 
samband med projektmöten, granskning av handlingar 
inför bygglov/bygganmälan, deltagande på tekniska 
samråd och frågeställningar om brandskydd på bygg-
arbetsplatser. 

Som exempel på pågående byggprojekt kan näm-
nas Kongahälla center, Kungälvs sjukhus, bostäder och 
handelsbyggnad vid Kongahälla västra, höghus i Surte 
och handelsbyggnad i Alvhem med mera. I de kustnära 
områdena som Marstrand och Koön anpassas äldre be-
byggelse till nya verksamheter. Detta innebär ofta att 
brandskyddet utförs genom analytisk dimensionering 
vilket är både mer svårtolkat men också tidskrävande. 
Dessutom blir dessa typer av verksamheter mer kom-
plicerade att hantera vid en eventuell räddningsinsats. 

TILLsTÅNDsÄrENDEN
Förbundet har sedan bildandet 2013 tagit över ansvaret 
för medlemskommunernas hantering av tillståndsgiv-
ning för brandfarliga och explosiva varor. Under året 
har vi haft en relativt stor ökning av antalet inkomna 
tillståndsansökningar där vi fattat beslut om förläng-
ning av befintliga tillstånd och nya tillstånd. I samband 
med att en ny tillståndsansökan har inkommit har en 
tillsyn genomförts hos verksamheten. Under året har 
enheten i samverkan med säkerhetsansvariga på Akzo 
Nobel förändrat ett generellt tillstånd genom att mer 
exakt ange var hanteringen av brandfarlig vara sker och 
därmed tydliggjort föreståndarens ansvar. 
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Myndighetsutövning 2018 2017 2016
Tillsyn LSO 68 51 39
Tillsyn LBE 5 8 11
remisser/yttranden, tot 146 161 185
Plan- och byggärenden 88 103 116
Övriga (Polis, tillstånd etc) 58 58 69
Tillståndsansökningar
Brandfarlig vara och  25 46 33 
Explosiva varor
Egen sotning 7 8 9

UTBILDNING/ skOLakTIVITETEr
Förbundet har under året genomfört den avtalade 
brandskydds- samt hjärt- och lungräddnings-utbild-
ningen för kommunerna. Tyvärr har deltagarantalet 
från kommunerna minskat under 2018 och de utbild-
ningsplatser som förbundet tillhandahåller har ej fyllts. 
Dialog har skett med respektive kommun om hur detta 
kan förändras. För 2019 kommer utbildningen ske ut-
ifrån andra förutsättningar. Bland annat kommer för-
bundet att erbjuda mer anpassad utbildning på plats 
men kommer också förlägga utbildningarna under 
beredskapstid. Förbundet har även genomfört andra 
utbildningar för medlemskommunerna, ideella före-
ningar samt privata företag.

Kungälvs kommuns kommunala skolor, årskurs 2 
har under 2018 fått utbildning av brandpersonal enligt 
ett koncept kallat ”Barn på buss”, samt även genomfört 

Externutbildningar 2018 2017 2016 
/information

Utbildade totalt 1 836 1 593 1 735
Brandskydd + Hjärt- och  
lungräddning – kommuner 681 578 820
Brandskydd – övriga  535 415 274 
(Heta arbeten, Systematiskt  
brandskyddsarbete och dylikt)  
Skolelever 620 600 641

Detta arbete har medfört beslut om förlängning av 11 
tillstånd för hanteringen.

Enheten har även yttrat sig åt polisen i ärenden rörande 
offentliga tillställningar i form av dans- och cirkusföre-
ställningar samt Stena Match cup med mera. Enheten 
yttrar sig även i socialförvaltningens tillståndsgivning för  
alkoholservering för ett flertal restauranger och evene-
mang. Enheten handlägger ansökningar om egensot-
ning för medlemskommunerna. Handläggningen av 
egensotningsärenden görs i samverkan med sotaren.

ett studiebesök på brandstationen i Kungälv. Vi har un-
der året fortsatt med brandutbildning för elever i års-
kurs 5 i Ale.

Polis-ambulans-räddningstjänst har tillsammans i 
ett projekt döpt till PAR träffat samtliga elever i årskurs 
8 i Kungälv under 2018. Syftet med detta projekt är att 
stärka banden mellan blåljus-organisationen samt ge 
ungdomarna en större förståelse och kunskap för blå-
ljusverksamheten. Detta projekt avses att löpa vidare i 
Kungälv samt även startas upp i Ale under 2019.

Förbundet fortsatte under 2018 att utveckla arbetet 
med att erbjuda utbildning för medborgarna. Kurser 
i bland annat Heta Arbeten och Systematiskt Brand-
skydds Arbete har genomförts.

Förbundet har genom skiftgående personal, dagtids-
personal/insatsledare med flera under året utbildat to-
talt 1836 personer.
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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 samt 
Surte har under året varit oförändrad och följt hand-
lingsprogrammet för kommunernas skyldigheter att 
tillhandahålla räddningstjänst enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.

Vi har även under sommaren 2018 haft avvikelser i be-
manning vid vissa tidpunkter på våra brandstationer 
vilka bemannas med Räddningspersonal i beredskap, 
RIB. Denna avvikelse har redovisats för direktionen. 
Jämfört med 2017 har problemen med att upprätthålla 
beredskapsnumerären minskat något. Dock genere-
rade sommarens väderlek att den personal som hade 
beredskap fick slita hårt med det stora antalet gräs- och 
skogsbränder både inom förbundets geografiska om-
råde och även som hjälp till externt drabbade organi-
sationer.

Ingen skadedrabbad har dock fått vänta längre tid till 
dess att räddningsstyrka anlänt till plats och kvaliteten 
på räddningsinsatserna har inte varit lägre än normalt. 
Sålunda har problemen med bemanning inte genererat 
ett ökat negativt skadeutfall. 

Under 2018 har vi driftsatt ett nytt räddningsfordon, 
en lastväxlare, i Nol vilket har inneburit en stor utbild-
ningsinsats. Målet med tre lastväxlare i förbundet är 
därmed uppfyllt.

Förbundet fortsätter att arbeta enligt avtal med Kung-
älvs sjukhus som innebär att räddningstjänsten larmas 
ut samtidigt med sjukvårdspersonal i ambulans vid 
befarade hjärtstopp. Detta avtal innefattar förbundets 
samtliga brandstationer. Därigenom kan de viktiga re-
sponstiderna att nå den nödställde minskas. Biståndet 
till sjukvården baseras på befintliga beredskapsresurser 
och under förutsättning att beredskapsläget tillåter att 
vi hanterar denna typ av händelse.

Enhetschef för den Förebyggande avdelningen är re-
kryterad och densamme påbörjade sin anställning för-
sta kvartalet 2018. Nyrekrytering av vakanser av brand-
män med heltidstjänstgöring har gjorts under hösten 
2018. Rekrytering av RIB-personal har skett genom 
annonsering vid två tillfällen under 2018. 

Därtill ges löpande information till allmänheten om 
möjlighet till anställning vid räddningsstyrka då möten 
sker vid till exempel ”öppet hus”, evenemang, externa 
utbildningar. Årets rekryteringskampanjer resulterade i 
8 nya medarbetare varav två är kvinnor. 

öVNINGar/UTBILDNINGar
Exempel på områden som övats 2018: 
• Obligatoriska rökövningar, kemövningar samt fast-

ställda årsövningar har genomförts enligt utlagd 
plan för räddningspersonal. 

• Övningar i tung räddning vid bussolyckor har skett 
i hela förbundet för att säkra förbundets bussrädd-
ningskoncept vilket även verkar som en regional re-
surs vid denna typ av händelse. 

• Räddningschef i beredskap och insatsledare har ge-
nomfört övningar för större eller komplexa händel-
ser utifrån ledningsperspektiv, samverkan med andra 
myndigheter och organisationer samt erfarenhetsut-
byte. I viss mån har även styrkeledare deltagit i dessa 
övningar.

• Nya befälsbefattningar, insatsledare och räddnings-
chef i beredskap, har utbildats inom organisationen. 

• Under året så har samarbete med Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund gällande räddningschef i 
beredskap löpt vidare. Målet för 2019 är att utbilda 
internt så att en egen förmåga kan komma att upp-
nås till sommaren.

• Halkkörning med förbundets utryckningsfordon 
har genomförts för berörd personal på övningsan-
läggningen i Stora Holm.
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• Förbundet har under året deltagit i en utbildnings-
dag för samtliga insatsledare inom Göteborgsregio-
nen. Denna dag syftade på att få en ökad kunskap 
inom området pågående dödligt våld.

• Tre stycken nyanställda räddningspersonal i bered-
skap har genomfört delvis, eller fullt ut, den av Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap stipule-
rade yrkesutbildningen.

• Åtta personer har genomfört den gemensamma pre-
parandutbildningen som Räddningstjänsten Stor-
göteborg hanterar. 

• Befälsutbildning har genomförts på extern ort enligt 
bestämmelser från Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap. Två personer har genomfört grund-
läggande räddningsledarutbildning, Räddningsled-
ning A.

• Befälsutbildning Regional samverkanskurs genom-
fördes av länsstyrelsen enligt plan för Insatsledare 
hösten 2018.

• Under början på året gjordes en riktad utbildning 
mot räddningsinsatser i höga hus på stationerna  
Surte, Nol samt insatsledare. Detta med anledning 
av ny riskbild i bägge våra medlemskommuner.

• Utbildning avseende framförande av ny tankbil samt 
hantering av dess utrustning har genomförts vid 
brandstationen i Nol.
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rÄDDNINGsINsaTsEr

Under 2018 har totalt 955 utryckande uppdrag genomförts i förbundet. Ca 80% av dessa har bedömts som kom-
munal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. De 955 uppdragen har fördelats som rädd-
ningsuppdrag inom förbundsområdet (ca 79%), insatser som stöd till andra myndigheter (ca 10%) och räddningsuppdrag 
i andra kommuner enligt avtal (dryga 5%). 

 kungälvs kommun ale kommun andra kommuner Totalt
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Totalt antal 
händelser

535 515 347 308 67 42 955 865

varav
Kommunal 
räddningstjänst

458 460 300 257 5 9 763 726

Statlig räddningstjänst 1 0 0 0 0 0 1 0
Annat uppdrag 75 54 46 49 1 0 122 103

Under 2018 har 194 utryckningar 
gällande trafikolyckor genomförts.
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räddningsuppdrag inom förbundsområdet 

 kungälvs 
kommun

ale kommun andra  
kommuner

Totalt

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Brand i byggnad 32 30 18 18 5 1 55 49
Brand, ej i byggnad 61 32 58 31 8 2 127 65
Trafikolycka 85 109 70 72 39 26 194 207
Utsläpp farligt ämne 6 11 7 2 0 1 13 14
Drunkning, tillbud 1 2 0 1 0 0 1 3
Nödställt djur 5 2 6 2 0 0 11 4
Stormskada 2 0 1 1 0 0 3 1
Översvämning, annan vattenskada 0 0 0 1 0 0 0 1
Automatlarm utan brandtillbud 137 142 66 56 0 0 203 198
Annan händelse utan risk för skada 43 48 29 19 3 1 75 68
Totalt 372 376 255 203 55 31 682 610

Insatser som stöd till andra myndigheter inom förbundsområdet

 kungälvs 
kommun

ale kommun andra  
kommuner

Totalt

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Hjälp till ambulans 16 10 9 4 0 0 25 14
IVPA (I väntan på ambulans) 43 29 28 40 1 0 72 69
Hjälp till polis 2 1 0 0 0 0 2 1
Totalt 61 40 37 44 1 0 99 84

räddningsuppdrag i andra kommuner enligt avtal

 Göteborg stenungsund Lilla Edet Totalt
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Brand i byggnad 1 0 3 1 1 0 5 1
Brand ej i byggnad 3 2 3 0 2 0 8 2
Trafikolycka 28 19 6 6 5 1 39 26
Utsläpp av farligt ämne 0 1 0 0 0 0 0 1
Totalt 32 22 12 7 8 1 52 30
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Jämfört med 2017 har det totala antalet uppdrag ökat 
med drygt 10%, detta främst till följd av den varma och 
torra sommaren som ökade antalet uppdrag i form av 
skog- och gräsbränder. Utöver det så kan en del av det 
ökade antalet utryckningar förklaras av att förbundet 
bistått närliggande kommuner vid fler räddningstjänst-
uppdrag. Antalet trafikolyckor har minskat jämfört 
med 2017, detta syns tydligast i Kungälvs kommun där 
minskningen är 20%. 

Under slutet av maj, 2018-05-22 – 2018-05-27, han-
terade förbundet en skogsbrand i Ale Kommun belä-
gen i området kring Iglekärr-Sålanda. Skogsbranden 
omfattade ett område med uppskattad yta 70 000 kvm 
(7 hektar). Förbundet arbetade tillsammans med re-
surser från omkringliggande kommuner, försvarsmak-
ten, privata organisationer samt frivilliga för att släcka 
branden. Släckarbetet genomfördes väl och inga per-
sonskador eller egendomsskador, förutom skog, har 
rapporterats. Kostnaden för släckarbetet uppgick till ca 
1,9 mkr där viss del ersätts av staten.

Förbundet har även under sommaren bistått i släck-
och ledningsarbete vid de stora skogsbränderna i Sve-
rige. Att nämna är Dalarna, Jämtland och Dalsland. 
Förbundet bistod även Öckerö kommun med hjälp vid 
den stora branden på Björkö i Göteborgs norra skär-
gård.

En händelse som stack ut medialt och organisatoriskt 
var utsläppet av ammoniak vid Ale arena. Händelsen 
inträffade i ett skede när vi som organisation var som 
hårdast belastad med skogsbränder och semestern var 
i full gång vilket gör organisationen mindre uthållig 
avseende inkallande av extra personal. Det nyligen in-
rättade samverkansavtalet med räddningstjänstorgani-
sationerna inom Göteborgsregionen sattes på prov för 
försa gången med mycket gott resultat vilket borgar för 
en fortsatt utveckling mot en gemensam ledningsstruk-
tur.
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Nedan görs en översiktlig redovisning över förbundets sammanlagda händelser under 2018.

Händelser inom förbundet under 2018

Förbundets räddningstjänstuppdrag under 2018 var 767. Totalt antal larm inom förbundets geografiska område var 
955, de larm som inte visas på kartan är exempelvis sjukvårdslarm vilket selekteras bort med hänsyn till sekretess enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen. (Lila = trafikolyckor, rött = bränder, gult = automatlarm, övrigt = annat till exempel hjälp 
annan kommun, miljöräddning etc.)

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 genomför-
ande men kan även inriktas på t.ex. det förebyggan-
de brandskyddet, olycksförlopp eller olycksorsak eller 
andra omständigheter kring olyckan. Utredningarna 
uppskattas mycket av samverkande parter och är vik-
tigt för lärandet i den egna organisationen. Under året 
har två större olycksutredningar genomförts:
• Byggnadsbranden i Kulperöd med en förolyckad person.
• Ammoniakutsläppet vid Ale arena.

BraNDskYDDskONTrOLL OcH rENGörING 
(sOTNING)
Förbundet ansvarar, i medlemskommunernas ställe, för 
att brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om 
skydd mot olyckor utförs vilket även står reglerat i för-
bundsordningen. Detta arbete genomförs av två leve-
rantörer. Nomida AB i Nol samt Kungälvssotarna AB  
i Kungälv. Verksamheten redovisas kontinuerligt för  
direktionen i samband med tertialrapporter.

Under 2018 har upphandling av leverantör i Ale 
skett med anledning av att det då gällande avtalet löpte 
ut. Nytt avtal tecknades med Nomida AB som gäller 
från 2018-04-01 till och med 2020-07-31. Avtalen med  
de båda leverantörerna löper ut samtidigt. 
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sOTNING
I Kungälvs kommun hanterades 89% av objekten innan 
årsskiftet. Att man inte nådde upp till 100% beror på 
personalbrist, men bedömningen är resterande objekt 
kommer bli klara under februari 2019. I Ale kommun 
hanterades 100% av objekten. 

BraNDskYDDskONTrOLL I aLE  
rEsPEkTIVE kUNGÄLVs kOMMUN

sÅrBarHET/skaLskYDD
Risk- och sårbarhetsanalys, har genomförts vid för-
bundet detta år. Syftet har varit att analysera förbun-
dets robusthet avseende utalarmering samt utförande 
av räddningstjänst. Arbete pågår kontinuerligt för att 
säkra ovan nämnda funktioner.

frIVILLIGa rEsUrsGrUPPEN
Personal och material från Frivilliga resursgruppen har 
använts under och efter insats 2018. Förbundet har 
fortsatt att utveckla förmågan att samverka avseende 
materiel och personal vid räddningsinsats eller vid hän-
delser med större samhällspåverkan.

INsaTs OcH förEBYGGaNDE sTöD
Utöver ovanstående har sedvanligt stöd och support 
genomförts för de operativa och förebyggande avdel-
ningarna såväl under larm som under normaldrift. In-
riktningsarbete under året har varit att fortsatt trygga 
verksamhetsstödet med anledning av större pågående 
projekt såsom ombyggnation av Kungälvs sjukhus, ny-
etablering av verksamheter och boende på Kongahälla-
tomten. Arbete avseende insatsplanering och vatten-
försörjning vid insats i höga hus pågår och har delvis 
avslutats.

Brandskyddskontroll kungälv
2-årsobjekt  86%
3-årsobjekt 60%
6-årsobjekt 100%

Brandskyddskontroll ale
2-årsobjekt  100%
3-årsobjekt 100%
6-årsobjekt 100%

Att 2-årsobjekten ligger på 86% beror på att en del objekt 
hanterades i årsskiftet, dessa blev klara under januari. 
Några 3-årsobjekt återstår, dessa har kontrollerats ett 
flertal gånger tidigare och bedöms vara i gott skick, 
dessa kommer dock hinnas klart med under 2019.

I Ale kommun har samtliga objekt kunnat hanteras under 
2018. 

Ett mindre antal föreläggande har utfärdats under året 
vilket har redovisats inför direktionen.
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Verksamheten 2018
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, Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor samt ytterligare verksamhetsuppgifter 
vilka står att läsa i förbundsordningen.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyg-
gande arbete och skadeavhjälpande arbete. Det olycks-
förebyggande arbetet innefattar myndighetsutövning, 
remisser i plan- och byggprocessen, utbildning, rådgiv-
ning samt information. Syftet med det olycksförebyg-
gande arbetet är att ge människor, egendom 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 förbun-
det arbetar även aktivt i det olycksförebyggande arbe-
tet. Detta genom teknik- och metodutveckling samt 
genomförande av olycksundersökningar. Målet för det 
skadeavhjälpande arbetet är att räddningsinsatser skall 
planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt utifrån rådande risk-
bild.

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

DIrEkTIONEN
Direktionen har under året sammanträtt vid 7 tillfällen 
och bland annat beslutat om: 
• Drift- och investeringsbudget 2019 samt investe-

ringsplan 2019-2023.
• 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. 

Avtal finns skrivna, av respektive medlemskommun, 
med privata saneringsfirmor. Dessa avtal står förbundet 
fritt att använda i händelse av räddningsinsatser där mil-
jön blir utsatt. Förbundet källsorterar även allt avfall.

arBETsMILJö OcH arBETsMETODIk
Dialog om arbetsmiljöfrågor pågår kontinuerligt i för-
bundet. Olika grupper har gemensamt arbetat under 
året för att förbundet skall bibehålla en god arbetsmiljö 
och på vissa områden förbättra densamma. Förslag i 
form av hela koncept arbetas fram utifrån verksamhets-
plan eller uppkomna situationer med fokus på arbets-
miljön, användarna samt kostnads- och nyttoeffektivi-
sering. Förtroendevalda skyddsombud deltar i, eller får 
information om, samtliga projekt. Företrädare för de 
olika fackförbunden deltar vid behov. 

Belysningen inomhus och runtom stationen i Kung-
älv har bytts ut mot energisnålare alternativ. En be-
hovsanpassad uppgradering av kontorsmöbler har ut-
förts på våra stationer. Nytt möblemang i lektionssalen 
”Stora Bohus” har köpts in. Ny inredning och utrust-
ning för effektivare ledning är monterad i lektionssa-
larna ”Stora Bohus och Lilla Bohus”.

Ett nytt digitalt system för rapportering av tillbud, 
olyckor samt övriga avvikelser har implementerats i 
förbundet under året. Detta gör det lättare och säkrare 
att förebygga samt följa upp inträffade händelser.

Genomförande av skyddsronder följer ett planerat 
schema. Den lokala skyddskommittén sammanträder 
enligt mötesordning och är representerad av skydds-
ombud från varje fackförening samt arbetsgivarrepre-
sentanter från varje avdelning. 

Förbundets företagshälsovård har under året genom-
fört samtliga lagstadgade undersökningar. Därtill har 
företagshälsovården använts till andra uppdrag såsom 
utbildning av medarbetare i ”systematiskt arbetsmiljö- 
arbete”, vaccinationer samt speciella utredningar. Möj-
ligheten till att få extern hjälp avseende akuta frågor  
rörande personalvård sker genom avtal med Falck 
Healthcare.
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En medarbetarenkät genomfördes i december 2018. 
Resultatet av densamma är ännu ej färdigt men skall 
presenteras första kvartalet 2019.

saMVErkaN
Utvecklingen gällande samarbetet mellan räddnings-
tjänstorganisationerna i Göteborgsregionen har fort-
gått under 2018. I april genomfördes ett första steg 
med inkoppling till larmcentralen vid räddningstjäns-
ten i storgöteborg. Under december månad kopplades, 
som sista organisation, Öckerö till samma central vil-
ket innebar att samtliga räddningstjänstorganisatio-
ner i Göteborgsregionen nu hanteras av en gemensam 
larmcentral.

Steg 2 i projektet är att samtliga organisationer 
framledes skall ha en gemensam systemledning. Målet 
för detta projekt är att det skall vara i drift 2019-10-01.

Syftet med samverkan för gränslös räddningstjänst 
är att de samlade resurserna ska användas oavsett kom-
mun och organisationstillhörighet, för att uppnå en så 
effektiv räddningstjänst som möjligt för samhället. Syf-
tet med samverkan och samarbete beträffande gemen-
sam ledning av operativ verksamhet, är även att säker-
ställa att räddningsorganisationerna har en tillräcklig 
förmåga att hantera omfattande och komplexa rädd-
ningsinsatser eller flera samtidigt pågående räddnings-
insatser 

Förbundet deltar i nätverk för operativa samverkans-
frågor vilka omfattar hela Västra Götalands län, Rädd-
ningssamverkan Västra Götaland. Länsstyrelsen med-
verkar i dessa samverkansmöten vilka genomförs några 
gånger om året. Räddningschefen i förbundet, tillsam-
mans med direktionens ordförande och vice ordförande, 
representerar vid dessa möten. 

Räddningssamverkan Västra Götaland består av länets 
samtliga kommuner med tillhörande räddningstjänster 
oavsett organisationsform. Målet med Räddningssam-
verkan Västra Götaland är att föra fram länets rädd-
ningstjänsters åsikter nationellt för att kvalitetssäkra 
framtidens räddningstjänst och dess uppdrag. Rädd-
ningssamverkan Västra Götaland tittar även på andra 
områden vilka kan ge ökad effektivitet vid samverkan.

Göteborgsregionens kommuner och förbund sam-
verkar vidare inom områdena utbildning och erfaren-
hetsåterföring efter olyckor. 

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 samt dess förvaltningar och bolag. Den är 
en grundförutsättning för att det olycksförebyggande 
arbetet skall vara framgångsrikt. Samverkan sker även 
inom Göteborgsregionen avseende förebyggande frå-
gor såsom tolkning av lagtext samt utövande av tillsyn 
och givande av tillstånd.

Stort arbete läggs ner på att integrera samarbetet 
mellan kommunerna, polisen och räddningstjänsten 
för att motverka oro och anlagda bränder. Förbundet 
arbetar mycket aktivt med att träffa de grupper som 
behöver extra stöd för att integreras i ett samhälle. Vid 
dessa möten är trygghet och säkerhet de ledord förbun-
det jobbar efter. 

Lokalt i Kungälv och Ale arbetar förbundet i grup-
per avseende individanpassat brandskydd för utsatta 
grupper, främst äldre. Grupperna träffas kontinuerligt 
och effekten av dessa möten är att mycket information 
om säkerhet når ut till våra äldre medborgare samt att 
man fysiskt träffar denna målgrupp vid seminarier och 
andra tillfällen. Under året har förbundet deltagit vid 
12 möten. Under 2019 kommer arbetet fortsättas och 
prioriteras.

Några tillfällen där förbundet representerat och del-
tagit är:
• Brandskyddsinformation till cirka 40 medlemmar i 

PRO i Hermansby.
• Seniorgymsevent i Älvparken.
• Utflykt med frivilligverksamheterna Budbärare och 

Hemfixare.
• Seniordagen i Mimers Hus. 
• Brandskyddsinformation på Kvarnkullen för 60 

medlemmar i PRO från Kungälv.
• Jullunch med blomma som tack för 2018 till Bud-

bärare/Hemfixare som arbetar ideellt för Kungälvs 
kommun.

• Brandskyddsinformation för hemlösa och personer 
med missbruksproblem. 
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VErksaMHETssTöD
2018 har inneburit många nya arbetskrävande, men 
spännande utmaningar att hantera. Förutom att un-
derhålla och sköta driften av förbundets fem brand-
stationer med tillhörande fordon och materiel har en 
rad projekt och investeringar genomförts. Nya rädd-
ningsfordon och materiel har upphandlats och tagits i 
drift. Det har krävts mycket arbete för att övergången 
från SOS larmcentral till larmcentralen vid räddnings-
tjänsten storgöteborg, RSG, skulle gå så smidigt som 
möjligt. Inkopplingen gjordes i april och resultatet var 
mycket bra, endast smärre tekniska justeringar har be-
hövt göras. Nu har projektet övergått i drift och när-
mast följer utveckling av gemensam hantering av de 
automatiska brandlarmanläggningarna som enligt avtal 
är kopplade till räddningstjänsten.

sTYrDOkUMENT OcH rUTINEr
De viktigaste politiska dokument som styr förbundets 
verksamhet är, förutom gällande lagstiftning, förbunds-
ordningen, reglementen för direktionen och revisorerna 
samt handlingsprogram till skydd mot olyckor.

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

VErksaMHETsPLaNEN
Den gemensamt framtagna verksamhetsplanen för hela 
förbundet är ett naturligt arbetsverktyg och har kom-
mit att medföra en högre effekt och noggrannhet i ut-
förandet av projekt och övriga arbeten Därtill bedöms 
verksamhetsplanen att vara ett bra verktyg för uppfölj-
ning. Verksamhetsplanen är reviderad inför 2019 som 
är sista året i det gällande handlingsprogrammet. 

Nytt handlingsprogram är under framtagande och 
dess innehåll skall beslutas vid direktionsmöte senast 
i december 2019. Detta ersätter då nu gällande hand-
lingsprogram.

OLYcksUTrEDNING
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna 
ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsin-
sats. Denna uppgift genomförs av förbundets olycks-
utredare. Det arbete som utförs med utvärdering av 
räddningsinsatsens genomförande och övriga omstän-
digheter kring olyckan är viktig för samverkande parter 
och den egna organisationen. 

Under året har två större olycksutredningar genom-
förts. Dock undersöks varje enskild räddningsinsats i 
mindre omfattning efter en upprättad mall. Resultaten 
av utredningarna har delgivits berörda organisationer 
för att med denna kunskap förbättra hanteringen av 
liknande framtida olyckor. Resultatet ligger även till 
grund för intern metod- och teknikutveckling samt 
sätter sin prägel på kommande utbildningsområden. 

INsaTsPLaNErING
Under året har arbete med förberedelse för räddnings-
insatser fortsatt med insatsplanering i hela förbundets 
område. Insatsplanerna växer i antal och utgör nu en 
god grund för förbundets hantering av räddningsinsat-
ser vid dessa objekt. 

TEkNIk
Arbete med att använda och utveckla teknik fortgår 
kontinuerligt. Målet med utökning av tekniska hjälp-
medel och system fokuseras hela tiden mot att det skall 
ge medborgarna en effektivare service oavsett uppdrag. 

Stort arbete har lagts ned på att förbereda tekniken 
att fungera då inkoppling till ledningscentralen vid 
räddningstjänsten i Göteborg skulle ske det andra kvar-
talet 2018.

Som ett led i arbetet med kartstöd, navigation samt 
insatsinformation, har Daedalos mobil och andra app-
likationer prövats. Utveckling och anpassning till led-
ningscentralen pågår fortlöpande. Utgångsläget är att i 
största möjliga mån använda Daedalos som vårt nuva-
rande verksamhetssystem.

Ny uppgradering av RAKEL-systemet för kommu-
nikation vid nationella händelser startade under 2018 
och pågår under 2019. Radiosystem för rök och kem-
dykning vid stora händelser har utvecklats.
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fOrDON
Nytt transportfordon, i en serie om tre, av samma in-
terna utförande som tidigare inhandlade är levererad 
och driftsatt i Nol. De övriga är sedan tidigare place-
rade i Kungälv och Kode.

Nols utbytta transportfordon får efter en ny bedöm-
ning förlängd livslängd verka som fordon för den nyli-
gen inrättade täckstyrkan.

Ny lastväxlare i en serie om tre av samma interna 
utförande är levererad och driftsatt i Nol. De övriga är 
sedan tidigare placerade i Kungälv och Kode.

Upphandlingen av nytt höjdfordon med placering i 
Kungälv har startats under 2018, fordonet har en pla-
nerad leverans sent 2019.

INfOrMaTION, rÅD OcH sTöD
Förbundets egen hemsida www.borf.se används i första 
hand för att vara en informationskanal för alla frågor 
som rör räddningstjänstens uppdrag. Förbundets hem-
sida är välbesökt. På hemsidan står även att läsa om 
förbundets verksamhet samt övriga aktuella händelser 
och information.

Förbundets Facebook-sida har en stor genomslags-
kraft och utveckling av densamma sker genom en kom-
munikationsgrupp.

Öppet Hus 1:a advent på Kungälvs brandstation.

Förbundet har under året följt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps informationskampanj ”Ak-
tiv mot brand”, där bland annat informationsaktivite-
ter i samhället genomförts under året. I samband med 
julen har aktiviteter genomförts med budskap om vik-
ten av en fungerande brandvarnare. 

Öppet hus har genomfördes på alla brandstationer 
utom stationerna i Marstrand första advent enligt tradi-
tionen, totalt kom det cirka 1000 besökare. Därutöver 
har en rad informationsaktiviteter genomförts bland 
annat deltagande på julmarknader i Ale, Skepplanda-
dagen, Komarkens dag tillsammans med Stiftelsen 
Kungälvsbostäder, aktiviteter tillsammans med hyres-
gästföreningen samt många fler tillfällen där naturliga 
möten med medborgare har skapats. Under julen har 
förbundet i samverkan med Systembolaget båda kom-
munerna haft information till kunder med syfte att på-
minna om behovet av en fungerande brandvarnare. 

Förbundet har under året varit en aktiv aktör i kom-
munernas arbete gällande äldresäkerhet, genom arbets-
grupper, föreläsningar och dylikt.

Även år 2018 uppskattar vi att cirka 5000 personer 
fått ta del av information genom möten med förbun-
dets personal.
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Ovanstående personal är fördelad på förbundets fem 
brandstationer. Av förbundets tolv kvinnliga medarbe-
tare arbetar 10 stycken med operativ räddningstjänst. 
Andelen kvinnor i operativ tjänst är fortfarande lågt 
utifrån förbundets målsättning, men hög i förhållande 

Sjukfrånvaron har ökat beroende på långtidsfrånvaro av 4 medarbetare i operativ tjänst. 
Samtliga har genomgått operationer med efterföljande lång rehabilitering. 

Personalredovisning

Personalsammanställning BOrf

 2018 2017

 Hel och deltids-  räddningstjänst- Hel och deltids- räddningstjänst-
 anställda personal anställda personal
   i beredskap  i beredskap

Personal 41 103 39 92 
Kvinnor 6 6 4 4
Män 35 97 35 88

Personal fördelat  
på ålder, antal
29 år och yngre 4 17 2 17
30–49 år 21 63 20 54
50 år och äldre 16 23 17 21

Personalens  
medelålder, år 45,4 40,5 47,4 40,2

sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid

% 2018 2017 2016 2015
Total sjukfrånvaro 5,8 3,5 3,1 4,5 

Total sjukfrånvaro fördelat på ålder
29 år och yngre 12,7 1,6 1,0 13,7
30–49 år 5,6 2,0 3,0 2,7
50 år och äldre 5,1 1,7 3,4 5,7

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 
i förhållande till total sjukfrånvaro 49,8 33,5 25,4 55,1

resten av Sverige. Andel heltidsanställda kvinnor i ope-
rativ tjänst är 10,8% i förbundet, detta jämfört med 
4,5% i riket. Andel deltidsanställda kvinnor i operativ 
tjänst är 5,9% vilket är samma som riket. 
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Förbundet har även 2018 varit i arbete med att nå ut 
till ungdomar för att skapa en god relation samt verka 
proaktivt i hopp om att detta skall resultera i minskade 
antal olyckor. En viktig samverkanspartner i detta ar-
bete har i Kungälv varit Trygga Ungdomsmiljöer samt 
polismyndigheten. 

Förutom ett administrativt deltagande i olika grup-
per så arbetar förbundet mycket med att möta ung-
domarna. Förbundet är bland annat aktiva genom 
att besöka fritidsgårdar i både Kungälv och Ale samt 
stödja och delta i idrottsevenemang. Att tillsammans 
med ungdomarna arbeta för trygga och säkra miljöer i 
anslutning till helgdagar/långhelger/skollov och övriga 
evenemang är en självklarhet i det dagliga förebyggan-
de arbetet. Förbundet har även bjudit in ungdomar till 
brandstationerna för att vid dessa tillfällen informera, 
utbilda samt knyta goda relationer. 

Några aktiviteter redovisas nedan:
• Deltagit i Kungälvs kommuns möten om integra-

tion varje månad. 
• Deltagit i Barnens dag på Komarken.
• Deltagit ”Sommarstart” – Kungälv, vid vårens skol-

avslutning.

• Deltagit i Öppet Hus vid Kungälvs idrottshall, vid 
högtiderna påsk, midsommar, jul och andra helger 
då andra lokaliteter är stängda. 

• Tillsammans med Polisen, Kungälvsbostäder, Hyres-
gästföreningen, Närhälsan, Ikano Bostad, Kungälvs 
kommun, Medborgarskolan, Trygga ungdomsmil-
jöer under 2018 ingått i ”Nätverk Komarken” för att 
utveckla vissa bostadsområden. 

• Deltagit i Ale Brottsförebyggande samverkansgrupp 
tillsammans med kommunen, Alebyggen, Polisen, 
Securitas och Balder Fastigheter. Samverkansgrup-
pen har möte varje kvartal om lägesbilden i Ale.

• Deltagit i trygghetsvandringar och informationsak-
tiviteter i Skepplanda, Bohus och Nödinge.

• Bedriver kontinuerligt samarbete med övriga för-
valtningarna till exempel Parken, Alebyggen, Väst-
trafiks pendelparkeringar i syfte att motverka anlagd 
brand.

• Varit deltagande i Ale outdoor vars syfte är att få 
människor att testa på aktiveter och sporter

• Varit och informerat vid vår-, höst- och julmarkna-
der i Ale.

Trygga ungdomsmiljöer

Målet är att skapa en intern värdegrund där samtliga 
medarbetare inser att om räddningstjänsten framledes 
skall kunna fullgöra sitt uppdrag så är det mycket vik-
tigt att öka antalet kvinnor och personer med annan 
etnisk bakgrund än svensk i operativ tjänst. Denna 
värdegrund skall grundas på acceptans, legitimitet och 
förtroende men även genom utbildning som ger kun-
skap över den verksamhetsnytta som en bredare perso-
nalsammansättning för med sig. 

Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår konti-
nuerligt. Under året har förbundet även deltagit i sam-
verkan gällande jämställhetsarbetet inom Göteborgsre-
gionens räddningstjänster. Förbundet är även medlem 
i Nätverket för jämställd räddningstjänst och tar del av 
det nationella arbetet som detta nätverk genomför.

Jämställdhet och mångfald
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Utfall

För 2018 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett po-
sitivt resultat på 3 617 tkr. För året är ett nollresultat 
budgeterat, prognostiserat resultat i delårsrapporten 
var ett överskott på 500 tkr. Resultatet för 2017 var ett 
överskott på 2 761 tkr. 

Intäkterna har totalt sett ökat med 4,7 mkr jämfört 
med 2017, 2,5 mkr av det består av det ökade för-
bundsbidraget, utöver det så har övriga intäkter ökat 
med 1,6 mkr jämfört med föregående år. Övriga in-
täkter har främst ökat eftersom förbundet har fått en 
stor intäkt för en släckinsats vid en skogsbrand i Ale 
kommun. Övriga kostnader överskrider budget, detta 
främst på grund av stora bränder under sommarhalv-
året, främst den i Ale kommun som möts av motsva-
rande intäkt enligt notering ovan. Avskrivningarna un-
derstiger budget på grund av att investeringar dröjt till 
följd av långa leveranstider. 

Personalkostnader understiger budget, det beror främst 
på att pensionsavsättningen har minskat istället för ökat.  
Förväntad ökning av avsättningen var ungefär 1,9 mkr 
för 2018, istället blev det en minskning med 1,1 mkr. 
Detta innebär en skillnad i förväntad kostnad på 3 mkr 
jämfört med faktiskt utfall. Orsaken till detta är att ett 
antal anställda inte längre har rätt till avtalspension en-
ligt KPAs besked och därmed har antalet personer som 
ligger till grund för KPAs beräkning minskat och där-
med även avsättningen. 

Upplupna personalkostnader i form av semesterskuld, 
upplupna timlöner och övertid ligger på ungefär sam-
ma nivå som 2017. 

Finansnettot visar på högre kostnader än förväntat, det 
beror främst på att räntan för pensioner är lite högre än 
budgeterat. 

Investeringsutfallet är 6,4 mkr jämfört med budgete-
rat belopp på 9,9 mkr. Avvikelsen beror främst på att 
den största investeringen, ”vatten- och skumenhet till 
Marstrand” kommer att levereras under våren 2019. 
Därtill kunde beslutad investering avseende ”Mindre 
släck- och räddningsbil” ej genomföras med anledning 
av ändrade budgetdirektiv från ägarkommunerna som-
maren 2018.

BaLaNskraV OcH NYckELTaL
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst rä-
kenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resul-
tatet regleras och resultatet återställas under de närmast 
följande tre åren. Balanskravet är uppnått då förbundet 
redovisar ett positivt resultat. Förbundets soliditet upp-
går till 24%, vilket är god soliditet. Likviditeten där-
emot är svagare, endast 17%, dock så säkras betalnings-
förmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet 
ingår i Kungälvs kommuns koncernkontosystem där 
Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja 
en checkräkningskredit. Såväl soliditet som likviditet 
har stärkts jämfört med 2017.

fINaNsIELLa MÅL
Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, 
det vill säga ett resultat på 0 eller bättre, det målet upp-
fylls under 2018.
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Resultaträkning
Belopp	i	tkr	 Bokslut	2018	 Budget	2018	 Bokslut	2017

Verksamhetens	intäkter,	not	1	 77	619	 74	500	 72	903
Personalkostnader, not 2 -44 294 -46 938 -42 952
Övriga verksamhetskostnader, not 2,3 -24 721 -21 762 -22 337
Verksamhetens	kostnader	 -69	015	 -68	700	 -65	289
Avskrivningar -4 624 -5 500 -4 509
Verksamhetens	nettokostnad	 3	980	 300	 3	105
Finansiella intäkter, not 4 0 0 2
Finansiella kostnader, not 5 -363 -300 -346
ÅRETS	RESULTAT	 3	617	 0	 2	761

Balansräkning
Belopp	i	tkr	 2018	 2017

TiLLgÅngAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, not 6
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 913  2 019
Maskiner och inventarier 37 131  35 231
Summa materiella anläggningstillgångar 39 044  37 250
Summa	anläggningstillgångar	 39	044		 37	250

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar, not 7 4 802  3 603
Kassa och bank 0 0
Summa	omsättningstillgångar	 4	802		 3	603

SUmmA	TiLLgÅngAR	 43	846		 40	853

EgET	KAPiTAL,	AVSÄTTningAR	OCH	SKULDER	
Eget kapital, not 8 
Eget Kapital 10 457  6 840
Varav årets resultat 3 617  2 761
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner, not 9 4 432  5 541
Skulder 
Långfristiga skulder, not 10 7 283  9 214
Kortfristiga skulder, not 11 21 674  19 258
Summa	skulder	 28	957		 28	472

SUmmA	EgET	KAPiTAL,	AVSÄTTningAR	OCH	SKULDER	 43	846		 40	853
Ansvarsförbindelser och panter Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

DEN LöPaNDE VErksaMHETEN 
Årets resultat, not 8 3 617  2 761
Avskrivningar och nedskrivningar, not 6 4 535  4 527
Förändring avsättningar, not 9 -1 109  1 306
Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapitalet 7 043  8 594

Förändring kortfristiga fordringar, not 7 -1 199 -899
Förändring kortfristiga skulder, not 11 2 364 -792
kassaflöde från den löpande verksamheten 8 208  6 903

INVEsTErINGsVErksaMHETEN 
Investering i immateriella och materiella  -6 328 -7 892
anläggningstillgångar, not 6 
Försäljning av immateriella och materiella  0 202
anläggningstillgångar, not 6 
kassaflöde från investeringsverksamheten -6 328 -7 690

fINaNsIErINGsVErksaMHETEN 
Förändring övriga långfristiga skulder, not 10 -1 931 -1 902
kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 931 -1 902 

Årets kassaflöde -51 -2 689
Likvida medel vid årets början -5 409 -2 720

LIkVIDa MEDEL VID ÅrETs sLUT -5 460 -5 409
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Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Förbundsbidrag Ale kommun 28 700  27 700
Förbundsbidrag Kungälvs kommun 43 000  41 500
Automatlarm 2 265  2 184
Utbildning 520  125
Avgift brandsyn 263  117
Tillståndsavgifter 175  171
Övriga intäkter 2 696  1 068
summa 77 619  72 903

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Personalkostnader -44 294 -42 952
Hyra -7 442 -7 358
Släckvatten -1 900 -1 900
Övriga kostnader -15 379 -13 079
summa -69 015 -65 289

Framtida minimileasavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal
Förfaller till betalning inom ett år 16 728
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 33 540
Förfaller till betalning senare än fem år 1 985
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 7 442

Noter

NOT 1 – VErksaMHETENs INTÄkTEr

NOT 2 – VErksaMHETENs kOsTNaDEr

NOT 3 – OPEraTIONELLa LEasINGaVTaL

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Ränteintäkter 0 2
summa 0 2

NOT 4 – fINaNsIELLa INTÄkTEr
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Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 2 551  2 551
Utgående ackumulerade anskaffningar 2 551  2 551

Ingående ackumulerade avskrivningar -531 -424
Årets avskrivningar -107 -107
Utgående ackumulerade avskrivningar -638 -531

Utgående planenligt restvärde 1 913 2 019

Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 55 864  49 219
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar 6 328  7 892
Årets försäljningar/utrangeringar 0 -1 247
Utgående ackumulerade anskaffningar 62 192  55 864

Ingående ackumulerade avskrivningar -20 633 -17 258
Årets avskrivningar -4 428 -4 420
Årets försäljningar/utrangeringar 0 1 045
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 061 -20 633

Utgående planenligt restvärde 37 131  35 231

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Kundfordringar 895  665
Fordran Skatteverket  820 278
Fordran mervärdesskatt 690  817
Övriga kortfristiga fordringar 2 397  2 121
summa 4 802  3 603 

NOT 6 – MaTErIELLa aNLÄGGNINGsTILLGÅNGar

NOT 7 – kOrTfrIsTIGa fOrDrINGar

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Räntekostnader -195 -235
Ränta, pensionsskuld -168 -111
summa -363  -346

NOT 5 – fINaNsIELLa kOsTNaDEr
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Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Ingående eget kapital 6 840  4 079
Årets resultat 3 617  2 627
summa 10 457  6 840

NOT 8 – EGET kaPITaL

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Pensionsförpliktelser 
Ingående avsättning 5 541  4 235
Nyintjänad pension 273  1 029
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 110  22
Förändring av löneskatt -217  255
Övrigt -1 275 -8
Total pensionsavsättning 4 432  5 541

Avsatt till pensioner 3 567  4 459
Löneskatt 865  1 082
Summa pensionsåtagande 4 432  5 541
Återlånade medel 4 432  5 541

Pensioner som avsättning 4 432  5 541
Summa pensionsåtagande 4 432  5 541
Återlånade medel 4 432  5 541

Pensioner före 2013 tryggas av Ale- respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som pensions-
åtagande i deras respektive årsredovisning. 
Den negativa posten ”Övrigt” beror på minskning av skuld för ett antal anställda som inte längre har rätt 
till avtalspension. I beräkningen som har tagits fram av KPA har pensionsskulden för anställda med rätt till 
avtalspension minskat och därav har avsättningen minskat under 2018. 

NOT 9 – aVsÄTTNINGar PENsIONEr 

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Reverslån Ale kommun 2 598  3 367
Reverslån Kungälvs kommun 4 685  5 847
summa 7 283  9 214

Räntan på reverslånen uppgår till 1,75%.

NOT 10 – LÅNGfrIsTIGa skULDEr
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Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017

Kortfristig del av reverslån Ale kommun 769 800
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun 1 161 1 233
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun* 5 460  5 409
Leverantörsskulder 6 849  6 625 
Upplupna semesterlöner 1 032  1 084
Upplupen övertidsersättning 206  147
Övriga kortfristiga skulder 6 197  3 961
summa 21 674  19 259

* Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. 
Mellan kommunen och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. 
Skuld på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som en kortfristig skuld till Kungälvs kommun. 
Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr. 

NOT 11 – kOrTfrIsTIGa skULDEr 
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Belopp i tkr Bokslut 2018  Budget 2018

Lastväxlare inkl. vattenskumflak med pump NOL 3 472 0
Vatten- och skumenhet Marstrand 1 269 3 500
Lastväxlarflak 55 650
Bandvagn 0 250
Transportfordon och småbilar 530 550
Släck och räddning mindre 0 2 500
Reinvesteringar 2018 275 350
Kem och rökskydd 2018 0 200
Tvättmaskin Torkskåp RAP 0 200
Motorspruta 186 400
Motorsågar och motorkapar 0 100
Larmställ o höghöjdsskyddshjälmar 212 250
Värmekamera 2018 44 50
Brandslang och armatur skogsbrand 82 100
Sambands- och utalarmeringsutrustning 2018 88 100
Rakel 2018 0 75
Navigation 2018 4 150
Rökdykarradiosystem 2018 0 100
Stab och ledningsutrustning 2018 51 250
Möbler och inventarier 177 100
summa 6 445 9 875

Investeringsredovisning
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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 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 
bildande.

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 som åtagande i Ale- 
respektive 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 2019, 
bokats upp som kortfristig skuld i 2018 års bokslut.

Inga medel finns placerade för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns 
för personer i ledande ställning eller direktionen. 

ÅrETs rEsULTaT

Årets resultat för Bohus Räddningstjänstförbund är ett 
positivt resultat på 3 617 tkr. 
 

Finansiell analys

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 anskaffnings-
värde. På de anläggningar som övertogs vid förbun-
dets bildande beräknas internränta på deras bokförda 
värde. SKL:s förslag på internräntesatser används. På 
redan befintliga anläggningstillgångar så har kompo-
nentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaf-
fade maskiner så har en del komponenter bedömts ha 
kortare avskrivningstid och har därför delats upp på 
olika komponenter med olika avskrivningstider. 
Avskrivningstider År

Byggnader 20-33
Fordon 5-20
Räddningstjänstutrustning 5-10
Maskiner och inventarier 5-20
Mark Ingen avskrivning
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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 resultatet 
regleras och återställas under de närmaste tre åren. Vid 
avstämning mot kommunallagens balanskrav är resul-
tatet positivt. Bohus räddningstjänstförbund anses där-
för uppfylla balanskravet samt de krav som ställs för 
god ekonomisk hushållning.

Investeringar 
Den beslutade investeringsbudgeten 2018 har uppgått 
till 9 875 tkr. Investeringsutfallet blev 6 445 tkr, vil-
ket innebär att 65 procent av de totala investerings-
medlen har upparbetats. Avvikelsen beror främst på att 
den största investeringen, ”vatten- och skumenhet till 
Marstrand” kommer att levereras under våren 2019. 
Därtill kunde beslutad investering avseende ”Mindre 
släck- och räddningsbil” ej genomföras med anledning 
av ändrade budgetdirektiv från ägarkommunerna som-
maren 2018. 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 77 619 tkr och be-
står huvudsakligen av förbundsbidrag från Ale och 
Kungälv kommun, totalt 71 700 tkr. Verksamhetens 
kostnader uppgår totalt till 73 269 tkr, varav avskriv-
ningar på 4 350 tkr. Den största kostnaden är perso-
nalkostnaderna som uppgår till 44 254 tkr, vilket utgör  
60 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 363 tkr.

I år har förbundet inga finansiella intäkter. De finan- 
siella kostnaderna består av räntor på de reverslån för- 
bundet har mot Ale och Kungälvs kommun samt finan-
siella kostnader i form av räntor på pensionsskulden.

Tillgångar 
Totalt har Bohus räddningstjänstförbund materiella an-
läggningstillgångar till ett bokfört värde på 39 044 tkr. 
Under året har investeringar skett med 6 328 tkr.

Eget kapital 
Det ingående värdet för det egna kapitalet är 6 840 tkr. 
Årets resultat på 3 656 tkr ger ett utgående saldo på  
10 496 tkr.

avsättningar för pensioner
Bohus räddningstjänstförbund redovisar en avsättning 
för pensioner inklusive löneskatt på 4 432 tkr. Varje 
år bokförs förändringen (ökningen/minskningen) av 
skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen 
minskat. 

skulder 
Förbundets långfristiga skulder uppgår till 7 283 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 rekommenderande internräntan 
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) faststäl-
ler. Räntan för 2018 är 1,75%. Den del av reverslånen 
som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig 
skuld. Denna del uppgår totalt till 1 930 tkr.

Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt kon-
cernkontosystem där Kungälvs kommun och övriga 
kommunala bolag ingår. Förbundet har ett underskott 
på totalt -5 460 tkr på koncernkontot per balansdagen.

soliditet och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet 
totala resurser som finansieras med eget kapital. 2018 
uppgår soliditeten till 24%. Likviditet är ett mått på 
förmågan att betala kortfristiga skulder, den uppgår till 
17%. 

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Sommaren 2018 hjälpte Borf till med  
det stora släkningsarbetet i Trängslet Älvdalen.
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Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i Bohus Räddningstjänstförbund, nedan kallat 
Borf, (organisationsnummer 222000-3004) och 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 förbunds- 
ordningen. Granskningen har genomförts med den in-
riktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har förutom intervjuer ute i verksamheten och 
egna granskningar biträtts av PwC, som avgivit följande 
rapporter/ utlåtanden. Dessa är
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31.
• Årsredovisning inkl balans- och resultaträkning för 

2018.

Revisonsberättelse för 2018

Utöver ovanstående har vi även genomfört en grund-
läggande granskning av verksamheten vilket bland annat  
omfattar samtliga protokoll och handlingsplaner för 
2018 samt fortlöpande kontakter med förbundsled-
ning och verksamheten. Väsentliga områden i vår 
granskning har varit förbundets arbete med intern styr-
ning och kontroll samt arbetsmiljöfrågor.

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.

• Det finansiella målet för 2018 uppnås. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvars-
frihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.

Kungälv den 26 februari 2019

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

www.bohusräddningstjänstförbund.se
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Öppet Hus och Flammy hälsar välkommen.


