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BORF redan en tvååring

Direktionen har ett ansvar för att tilldelade ekonomiska 
resurser från Ale och Kungälv används och räcker till på 
bästa sätt för kommunernas invånare. Det här klarar vi 
inte utan engagerad personal, oavsett om de är heltids- 
eller deltidsanställda. 

Ett stort tack till alla anställda, som bidrar till att för-
bundet löser sina uppgifter! Dessa har bland annat 
innefattat släckning av bränder, förebyggande arbete 
med tillsyn för att förhindra stora katastrofer, arbete 
med barn och ungdomar för att öka deras kunskap och 
förståelse för hur man ska agera i olika situationer samt 
underhåll och vård av utrustning och fordon.

Direktionen består av två ordinarie ledamöter och två 
ersättare från de båda medlemskommunerna. I och med 
valet som var 2014 kommer en ombildning av direk-
tionen att ske under 2015. I stadgarna står det att ord-
förandeskapet ska rotera mellan våra kommuner, vilket 
gör att ordförandeskapet nu går över från Kungälv till 
Ale under de nästkommande två åren. De ordinarie  
ledamöterna i direktionen är omvalda för nästa mandat- 
period men ersättare för de båda kommunerna är ny-
valda.

ViktigaStE hänDElSERna i mina ögOn!
Under 2014 har vår brandstation på Koön uppgrade-
rats med nya omklädningsrum så att även kvinnliga 
medarbetare ska kunna anställas. Övernattningsrum 
har byggts om och till för att stationen ska kunna be-
mannas året om. 

Vi har lånat ut personal till den stora skogsbranden 
som rasade i Västmanland under sommaren. Våra egna 
skogar klarade sig bra, trots den delvis torra sommaren. 

När vi ändå nämner skogen 
kan jag inte låta bli att prata 
om motorsågskörkortet, en 
utbildning som nu pågår för 
fullt. Under stormen Egon 
blev jag, som privatperson, 
tvingad att bryta mot den 
nya lagen när en stor björk 
blockerade vägen för mina 
80-åriga grannar. Vägen var 
tvungen att röjas och jag hade inte en tanke på att jag 
befann mig hundra meter utanför min egen mark. Det 
är av yttersta vikt att ni anställda utbildas och tar det 
nya motorsågskörkortet så att ni inte hamnar i en lik-
nande situation.

Jag ser med oro på att vi inom förbundet fortsätter att 
göra insatser mot anlagda bränder. Vår viktigaste upp-
gift 2015, anser jag är att arbeta förebyggande för att 
minska dessa insatser.

Ett stort tack för 2014.

Ove Wiktorsson
Förbundsdirektionens ordförande 
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Året 2014

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunal-
förbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale- och 
Kungälvs kommun. Ale kommuns andel av förbundet 
uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel upp-
går till 60%. Räddningstjänstförbundet redovisar 2014 
ett nollresultat. Ale kommuns driftbidrag 2014 till för-
bundet var 25 300 Tkr och Kungälvs kommuns drift-
bidrag var 38 000 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 ytterligare beslutade uppgifter enligt för-
bundsordningen.

2014 har präglats av ett stort arbete med att utveckla 
administration, organisation och verksamhet att fungera 
i den nya organisationsformen som ett räddningstjänst-
förbund innebär. I slutet av året var även utredningen 
avseende nytt verksamhetssystem klar och i skrivande 
stund pågår upphandling, med målet att få systemet i 
drift 2015.

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 prioriterade 
grupper som huvuddelen av vårt utbildnings- och in-
formationsarbete inriktas emot. Nämnas bör att vi un-
der 2014 har utbildat 1346 personer att jämföra med 
921 stycken under 2013. Att detta gör skillnad avse-
ende minskning av uppkomna händelser samt effekten 
av bränder/olyckor är jag övertygad om.  

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 vid två tillfällen då vi under några timmar drabba-
des av kraftiga översvämningar i samband med skyfall. 
Detta inträffade i slutet av maj då Surte och Bohus i 
Ale drabbades extra hårt samt liknande effekter första 
veckan i juni då Ytterby och en del fastigheter väster 
om samhället översvämmades. Totalt resulterade dessa 
två tillfällen i ett 50-tal akuta räddningsinsatser och 
mycket efterarbete.

Under sommaren 2014 drabbades Västmanland av en 
stor skogsbrand. Branden utvecklades till att bli en na-
tionell angelägenhet och jag kan med stolthet konsta-
tera att vårt förbund kunde bidra med hjälp att släcka 
densamma. Under två veckor bistod vi våra kollegor i 
Västmanland både med personella och materiella resur-
ser med gott resultat.
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2014 var året då förbundet invigde brandstationen på 
Koön vilken byggts om för att uppfylla dagens krav gäl-
lande arbetsmiljö, funktionalitet och trivsel. I maj togs 
brandstationen i full drift och efter utvärdering i slutet 
av året så är jag mycket nöjd med effekten och resul-
tatet.

Förbundet har även under 2014 arbetat med nyrekry-
tering av både operativ och administrativ personal. Vi 
lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om 
risker och hur man hanterar dessa, vilket gör att arbe-
tet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För 
att möta framtiden utvecklas kompetensen hos medar-
betarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs 
både externt och internt. 

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

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.

Detta arbete, som kommer att fortsätta 2015, syftar till 
att förbundet skall fortsätta att vara en viktig kugge i att 
bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart sam-
hälle, med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef

Invigning med öppet hus av ombyggda brandstationen på Koön.
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Samhällsskydd

FöREBYgganDE 
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 rädd-
ningstjänstlagstiftning).

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

tillSYn (lSO & lBE)
Under det gångna året har avdelningen genomfört till-
syner utifrån tillsynsplanen för 2014. Planen har efter-
levs till ca 70%. Under 2014 har tillsynsplanen bland 
annat omfattat flerbostadshustillsyn, med syfte och mål 
att ge förutsättningar för att skapa säkrare boendemiljöer 
samt underlag för effektivare insatsgenomföranden vid 
brand. Under 2014 avslutades ett tillsynsföreläggande 
som berörde ett beslut som räddningstjänsten fattade  
redan 2010. Ärendet har överklagats av objektsägaren 
i flera instanser, där högsta förvaltningsrätten slutligen 
gick på Kammarrättens avgörande, vilket medförde att 
bristerna ska åtgärdas enligt räddningstjänstens första 
beslut.  

Tillsyn på bensinstation enligt LBE.
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UtBilDning/ SkOlaktiVitEtER
Förbundet har under året delvis genomfört den avta-
lade brandskydds- och HLR -utbildningen för kom-
munerna. Förbundet har även genomfört andra utbild-
ningar för kommunen, ideella föreningar samt privata 
företag.

För medborgarna har det erbjudits och genomförts 
utbildningar i bl.a. Heta Arbeten (HA) och Systematiskt 
Brandskydds Arbete (SBA).

Samtliga av Kungälvs kommuns kommunala skolor, 
åk 2 har under 2014 fått utbildning av brandpersonal 
enligt ett koncept kallat ”Barn på buss”, samt även ge-
nomfört ett studiebesök på brandstationen i Kungälv.

Ett uppdrag finns även kring utbildning av elever från 
”Omvårdnadsprogrammet-Räddning” (OVP-R). Under 
året har 36 elever från detta program utbildats en dag 
per vecka.

Förbundet har genom skiftgående personal, dagtids-
personal/ insatsledare m.fl. under året utbildat ca 1350 
personer.    

myndighetsutövning 2012 2013 2014
Tillsyn LSO 47 50 57
Tillsyn LBE 17 17 16
Remisser/yttranden, tot 189 184 179
Plan- och byggärenden 130 110 123
Övriga (Polis, tillstånd etc) 59 74 56
tillståndsansökningar
Brandfarlig vara och Explosiva varor 27 20
Egen sotning  15 9

Externutbildningar/information  2013 2014
Utbildade totalt  921 1346
Brandskydd + HLR – kommuner  464 514
Brandskydd – övriga   135 121 
(Heta arbeten, SBA etc)  
Årskurs två  321 561
Skolelever etc.  30 150

Plan- OCh BYggäREnDEn
Som brandsakkunniga i plan- och byggfrågor har för- 
bundet yttrat sig och deltagit i ärenden i de båda 
kommunerna. Några exempel på ärenden där BORF 
medverkat är detaljplan Eriksberg, Handelsplats Älv- 
ängen samt Chauffören (flerbostadshus), Ny lokal trafik-
föreskrift för transport av farligt gods Ale, Ombyggnad 
av Nödingeskolan & Kyrkbyskolan samt Nödinge-
Stommen (flerbostadshus). 

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

Förbundet har under året yttrat sig åt polisen i ärende 
rörande offentliga tillställningar i form av dans- och 
cirkusföreställningar, Stena Match Cup, m.fl. BORF 
yttrar sig även i socialförvaltningens tillståndsgivning 
för alkoholservering för ett flertal restauranger och eve-
nemang. Förbundet handlägger ansökningar om egen-
sotning för medelemskommunerna. Handläggningen 
av egensotningsärenden görs i samverkan med sotaren. 

Orienteringsövning i bostadsområde.
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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 2014 har lastväxlarsystemet byggts ut på statio-
nerna i Kungälv och Kode. Syftet är att kunna växla 
funktionalitet på förbundets vattenenheter till andra 
applikationer såsom tung räddning, hantering av far-
liga ämnen, transport av bandvagn etc. Förbundet har 
också under året köpt in två moduler i det gemensamma 
system som växt fram i regionen för oljeskyddsutrust-
ning vilket främjar möjligheten till en god samverkan 
vid större oljeskadehändelser. Förbundet har också varit 
delaktigt i arbetet med oljeskyddsplan för Ale och 
Kungälvs kommun som slutförts under året. 

En större fråga under 2014 har varit förbundets roll 
att bistå den prehospitala vården innan en ambulans 
är framme hos patienten. I Marstrand upphörde för-
bundet, efter politiskt beslut, att åka på s.k. IVPA-larm  
(I väntan på ambulans) från den 1 januari av ekonomiska  
skäl, då detta låg utanför uppdraget. Den 20 januari 
kunde vi åter starta denna förmåga då ersättningsfrågan 
hade lösts. Samtidigt beslöts att förbundet vid samtliga 
stationer skulle införa dubbellarm med sjukvården vid 
befarade hjärtstopp. Detta gjordes inom ramen för det 
nationella SAMS-projektet (SAMS – SAving More Lives  
in Sweden). Avtal med Västra Götalandsregionen 
(VGR) undertecknades vid årsskiftet. Målsättningen 
med projektet är att med hjälp av s.k. dubbellarm öka 
överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Med dub-
bellarm menas att vid bevittnade misstänkta hjärtstopp 
larmas räddningstjänst och/eller polis parallellt ut med 
ambulans. Därigenom kan de viktiga responstiderna 
att nå den nödställde minskas. Biståndet till sjukvår-
den baseras på befintliga beredskapsresurser och under 
förutsättning att räddningstjänst inte pågår samtidigt. 

Efter införskaffande av utrustning och utbildning av 
samtlig operativ personal kunde stationerna i Kungälv 
och Kode starta den 15 juli och Nol och Surte den 3 
november. Marstrand var då sedan den 20 januari redan 
i gång.

För förbundet var det naturligt att bistå vid den stora 
skogsbranden i Västmanland när förfrågan kom i mitten  
av augusti. Tillsammans med räddningstjänsten Stor-
göteborg bemannades en taktisk modul med vatten-
enhet under en vecka och därefter bistod förbundet 
med ledningsresurser. Statlig ersättning för biståndet 
har utbetalats.

öVningaR/UtBilDningaR
Exempel på områden som övats 2014 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 som kan 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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Livräddningsövning i svår terräng.



RäDDningSinSatSER

Under 2014 har totalt 819 utryckande uppdrag genomförts i förbundet. Ca 60 % av dessa har bedömts som kom-
munal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. De 819 uppdragen har fördelats som rädd-
ningsuppdrag inom förbundsområdet (86%), insatser som stöd till andra myndigheter (ca 8%) och räddningsuppdrag i 
andra kommuner enligt avtal (ca 6%).

 kungälvs kommun ale kommun andra kommuner totalt
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Totalt antal 
händelser

556 507 225 265 50 46 832 819

varav
Kommunal 
räddningstjänst

302 275 159 183 43 39 504 497

Statlig räddningstjänst 2 0 0 0 0 0 2 0
Ej räddningstjänst 206 211 63 79 7 7 276 297

Räddningsuppdrag inom förbundsområdet 

 kungälvs kommun ale kommun totalt inom BORF
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Brand i byggnad 29 31 20 26 49 57
Brand, ej i byggnad 79 39 73 49 152 88
Trafikolycka 77 94 46 49 123 143
Utsläpp farligt ämne 22 24 4 7 26 31
Drunkning, tillbud 3 3 0 1 3 4
Nödställd person 10 3 3 2 13 5
Nödställt djur 3 0 0 2 3 2
Stormskada 4 4 1 1 5 5
Översvämning, annan vattenskada 15 46 7 41 22 87
Automatlarm ej brand/gas 150 138 34 48 184 186
Förmodad brand 60 26 13 14 73 40
Falsklarm brand/räddning 2 1 0 1 2 2
Förmodad räddning 10 6 5 2 15 8
Övrigt 24 38 19 22 43 60
totalt 488 453 225 265 713 718
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Räddningsuppdrag i andra kommuner enligt avtal

 göteborg Stenungsund lilla Edet

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Brand i byggnad 2 1 1 0 0 0
Brand ej i byggnad 4 4 4 3 0 0
Trafikolycka 27 26 5 3 0 1
Utsläpp av farligt ämne 1 1 0 0 0 0
Förmodad brand 0 3 3 0 0 0
Förmodad räddning 0 4 0 0 0 0
Annat 1 0 2 0 0 0
totalt 35 39 15 6 0 1

insatser som stöd till andra myndigheter inom förbundsområdet

kungälvs kommun ale kommun totalt inom BORF

2013 2014 2013 2014 2013 2014

IVPA (I väntan på ambulans) 
och SAMS

49 34 0 5 49 39

Hjälp till ambulans 18 20 4 3 22 23
Hjälp till polis 1 1 0 2 5 3
totalt 68 55 4 10 76 65

En av vårens gräsbränder.



Jämfört med 2013 har det totala antalet uppdrag mins-
kat med i storleksordningen 10%, vilket anses utgöra 
en normal fluktuation. Det är svårt att genom statisti-
ken dra några djupare slutsatser, men det är tydligt att 
mängden brand ej i byggnad har minskat. Det beror på 
att gräs- och skogsbrandssäsongerna 2014, trots en torr 
sommar, inte var lika intensiva som 2013 då det fram-
för allt var mycket gräsbränder. Byggnadsbränderna har, 
efter en liten nedgång 2013, under 2014 återgått till 
ungefär samma nivå som rådde 2012. För trafikolyckor 
som haft en uppåtgående trend de senaste åren, men där 
2013 innehöll en svag minskning, så har 2014 åter inne-
burit en svag ökning av de händelser där räddningstjäns-
ten larmats (+16%). Återkommande är händelser som 
beror på oväder i någon form. Under 2014 har detta  
betytt en relativt stor mängd händelser med översväm-
made fastigheter, främst på grund av skyfallsregn. Jäm-
fört med 2013 så ligger antalet cirka fyra gånger högre 
2014, främst beroende på ett antal larm vid händelser 
den 19 maj (50 st), 6 juni (11 st), 19 augusti (9 st) och 
25 oktober (9 st). Det bör noteras att samtliga dessa hän-
delser inte bedömts som kommunal räddningstjänst och 
att åtgärder inte alltid satts in av förbundet. Väderhän-
delserna har också slagit lite olika mellan kommunerna 
då effekterna ibland varit mycket lokala.

OlYCkSUtREDning
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna 
när en räddningsinsats är avslutad, ska se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna 
till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har ge-
nomförts. Detta sker genom ifyllande av insatsrappor-
ter samt vid behov fördjupade olycksutredningar. Det 
arbete som utförs har fokus på utvärdering av rädd-
ningsinsatsens genomförande men kan även inriktas 
på t.ex. det förebyggande brandskyddet, olycksförlopp  
eller orsak eller andra omständigheter kring olyckan. 
Utredningarna uppskattas mycket av samverkande parter 
och är viktigt för lärandet i den egna organisationen. 
Under året har tre 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 strategiska 
beslut gällande förebyggande åtgärder och förbättra  
genomförandet av våra räddningsuppdrag.



Drift

aRBEtSÅREt 2014
Arbetsåret 2014 har inneburit många nya inspirerande,  
spännande och arbetskrävande utmaningar för vår drifts- 
organisation. Vår organisation fungerar i stort som pla- 
nerat med reservation för brist på projektledare då många 
projekt är igång samtidigt.

Vi arbetar i arbetsgrupper som tar fram förslag eller 
hela koncept från behov till användning med fokus lagt 
på våra kunder och arbetsmiljön samt kostnad/nytta.

Samtliga projekt har utförts i samverkan med andra  
aktörer. Som exempel kan nämnas kommunernas miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen samt dess upphandlings-
enheter.

laStVäXlaRgRUPPEn
Omställning till ”flakväxlarsystem” är idag genomförd 
i Kungälv och Kode. Efter första leverans som gick till 
Kungälv har systemet övats, prövats samt utvärderats 
under åren 2013 och 2014 med mycket nya och spän-
nande utmaningar.

Följande flak finns idag i förbundet:
• 2st vatten/skum flak 9,000/1,000 pump 3000 l/m
• 1st vattenflak 10,000 pump 3000 l/m
• 1st Modul för Tungräddning/ kem/ restvärde/ and-
 ningsskydd 
• 1st maskinflak till bandvagnen i Kungälv
• 1st maskinflak med flyttbara lämmar
• 1st flak för miljöräddning 

kOmmanDE Flak
Övningsmodul för taksäkring/höghöjdssäkring.

SkOgSBRanDSgRUPPEn
Under året har gruppen arbetat med att ta fram lättare 
material för snabb insats mot skogsbrand. Ett koncept är 
framtaget med 25- och 42 mm slang och armatur m.m.  
i ryggsäckar samt lätta bärbara pumpar.  

Utbildning av samtlig personal har genomförts.

kaRtStöDSgRUPPEn
Ett arbete med användarperspektiv på navigation samt 
kartstöd har med start under 2013 fortsatt under 2014. 
Gruppen arbetar med teknik, taktik samt metod.

Ett koncept för ett renodlat användarvänligt system-
tänk har arbetats fram där man infört nya kartstöd och 
larmskärmar på våra stationer, enhetliga skärmar i for-
donen samt Rakel stöd för navigeringen.

aRBEtSmilJögRUPP 
En grupp för bättre arbetsmiljö genom mindre expone-
ring för kontaminerat material och dess olika hälsoris-
ker har startats upp under 2013 och är ett fortgående 
arbete.

Gruppen har under året gjort en större omvärlds-
analys genom studiebesök på plats eller genom virtuella 
besök som mynnat ut i flertalet förslag som skall utvär-
deras och igångsättas under 2014 och 2015.

Som första steg har följande införts på samtliga stationer:
• Klädbyten utförs på skadeplats innan hemtransport
• Kontaminerade kläder transporteras och hanteras i 

slutna förpackningar
• Ökad användning av andningsskydd och filtermasker
• Tvättmaskiner för larmkläder har köpts in till Kung-

älv och Kode
• Tvättmaskiner för underställ/arbetskläder har köpts 

in till samtliga stationer
• Tvättmaskin för andningsskydd och utrustning har 

köpts in till Kungälv

Framtagning av förslag till ombyggnationer av brand-
stationerna har påbörjats, för rätt flöde av kontaminerat 
material i byggnaderna.

Samtliga utrymmen för larmkläder har fått dörrar och 
ökad ventilation.

Framtagning av underlag till inköp av ny slangtvätt och 
rökskyddstvätt har genomförts under 2014 och skall 
upphandlas under våren 2015.
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RakEl
Driftsättning av Rakel och navigation samt utfasning 
av tidigare system Mobitex och Performit har genom-
förts under 2013 med komplettering under 2014 och 
kommer att slutföras under 2015. Arbetsgrupp ”RAKEL” 
har genomfört informationsinhämtningar samt utbild-
ning för all personal.

Ett koncept för följande har införts:
• Omprogrammering av samtliga RAKEL enheter för 

enhetligt handhavande
• Enklare handhavande navigation/RAKEL/ tilldelad 

RAPS m.m.
• Kompletterande utbildningar genomförs under 2015

FORDOn
Fordonsgruppen har tagit fram koncept, upphandlat, 
levererat samt utbildat på ny ledningsbil till IL funktio-
nen. Den ”gamla” IL bilen blev ny Rcb bil.

Fordonsgruppen har tagit fram en ny konceptbil för 
BORF med alternativt släcksystem ”skärsläckare” Klara 
för upphandling under första tertialen 2015.

maRStRanD/kOön
Om- och tillbyggnad av Koöns brandstation har fär-
digställts under 2014. Resultatet av detta projekt är 
mycket positivt.

it
En arbetsgrupp, avbrottsäkra stationer har säkerställt 
driften av samband och it-nät samt säkerställt in- och 
utlarmning.

UtmäRkning
Komplettering av stationerna med skyltar mm genom-
fördes under 2014. 

inSatS OCh FöREBYgganDE StöD
Utöver ovanstående har sedvanligt stöd och support  
genomförts för de operativa och förebyggande avdel-
ningarna, såväl under larm som normaldrift.

Klart för nästa räddningsuppdrag.
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Verksamheten 2014

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 6 tillfällen 
och bland annat beslutat om: 
• Finansiella mål för förbundet
• Driftbudget samt investeringsplan för 2015
• 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 förbun-
det fritt att använda i händelse av räddningsinsatser där 
miljön blir utsatt.

Projekt med mål att identifiera och genomföra ytterli-
gare miljöförbättringar vid förbundets övningsfält på-
går.

aRBEtSmilJö
Dialog om arbetsmiljöfrågor pågår kontinuerligt i för-
bundet. Succesivt har det arbetats fram system med till-
budsrapportering och skyddsronder med mera. Arbetet 
med att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
kommer att intensifieras under våren 2015 då en lokal 
skyddskommitté kommer att bildas. 

DHLR – hjärtlungräddning med defibrilator.
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Den enskilt viktigaste förbättringen av den fysiska ar-
betsmiljön i förbundet är idrifttagandet av den om- 
och tillbyggda brandstationen på Koön. Därtill fortsät-
ter likaså arbetet kring hantering av röksmittade kläder 
efter bränder. I detta arbete förs även diskussion om ny 
hantering av röksmittad och smutsig övrig utrustning.

Förbundet har, via hängavtal med Kungälvs kommun, 
fått en ny företagshälsovård. Under året som gått har all 
personal genomgått de lagstadgade undersökningarna 
och samarbetet med den nya företagshälsovården fung-
erar bra. Möjligheten till att få extern hjälp avseende 
akuta frågor rörande personalvård och krisstöd kvar-
står, även denna för alla medarbetare i förbundet.

SamVERkan
Nätverk för operativa samverkansfrågor omfattar hela 
Västra Götalands län. Länsstyrelsen är sammankallande  
till samverkansmöte som hålls några gånger per år. 
Räddningschefen i förbundet representerar på dessa 
möten. En gång varje höst träffas alla räddningschefer 
för att diskutera samverkan och revidera avtal. 2014 
skedde denna träff i Borås kommun.

GR-regionens kommuner och förbund samverkar vi-
dare inom områdena utbildning och erfarenhetsåter-
föring efter olyckor. Därtill är förbundet delaktig i den 
konstellation, Fyrklövern, vilken bildats av länets fyra 
största räddningstjänstförbund. 

Samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst.

Under 2014 har 143 utryckningar gällande
trafikolyckor genomförts.
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Målet med Fyrklöverns bildande är att föra fram länets 
räddningstjänsters åsikter nationellt för att kvalitets-
säkra framtidens räddningstjänst och dess uppdrag. 
Fyrklövern tittar även på områden, vilka kan ge ökad 
effektivitet vid samverkan.

Förbundet har varit aktiv i olika grupper där syftet är 
att mildra konsekvenserna vid översvämningar och 
skred invid Göta- och Nordre älv.

Förbundet deltar även aktivt i arbetet med att analysera 
och förebygga ras och skred inom förbundets geogra-
fiska 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 samt dess förvaltningar och bolag. Den är en 
grundförutsättning för att det olycksförebyggande ar-
betet skall vara framgångsrikt.

Stort arbete läggs ner på att integrera samarbetet mel-
lan 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 där trygghet 
och säkerhet är ledord och en självklarhet.

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

Lokalt i Kungälvs kommun arbetar förbundet i grup-
pen avseende ”Äldresäkerhet”. Gruppen träffas kon-
tinuerligt och effekten av dessa möten är att mycket 
information om säkerhet når ut till våra äldre medbor-
gare samt att man fysiskt träffar denna målgrupp vid 
seminarier och andra tillfällen.

StYRDOkUmEnt OCh RUtinER
De viktigaste politiska dokument som styr förbun-
dets verksamhet är, förutom gällande lagstiftning, För-
bundsordningen, reglementen för direktionen och revi-
sorerna 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. 

Arbete har även påbörjats med att genomföra en Risk- 
och olycksanalys vilken skall ligga till grund för framta-
gande av förbundets handlingsprogram enligt ”Lag om 
skydd mot olyckor”.

OlYCkSUtREDning
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna 
ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats. 
Denna uppgift genomförs av förbundets olycksutredare. 
Det arbete som utförs med utvärdering av räddningsin-
satsens genomförande samt övriga omständigheter kring 
olyckan uppskattas mycket av samverkande parter och 
den egna organisationen. 

Under året har tre olycksutredningar genomförts. Resul-
taten av utredningarna har delgivits berörda organisa-
tioner 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. Nätverket 
för utredare i Västra Götaland, RCO, samlar information 
från utredningarna för att vi i regionen ska kunna se tren-
der och få stöd för strategiska beslut gällande förebyg-
gande åtgärder.



inSatSPlanERing
Under året har arbete med förberedelse för räddnings-
insatser fortsatt med insatsplanering i hela förbunds-
området. 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. 
Förbundet använder idag det nationella radiokommu-
nikationssystemet RAKEL vid alla räddningsinsatser. 

Förbundet har även utvecklat sin teknikplattform vad 
det gäller larmmottagning och utalarmering av auto-
matiska brandlarm.

Arbetet med att koppla räddningsinsatser automatiskt 
till ett positioneringssystem fortsätter att utvecklas i 
hela förbundet.

inFORmatiOn, RÅD OCh StöD
Förbundets egen hemsida www.borf.se används i första 
hand för att vara en informationskanal för alla frågor 
vilka rör räddningstjänstens uppdrag. På hemsidan står 
att läsa om förbundets verksamhet samt övriga aktuella 
händelser och information. Förbundets hemsida är väl-
besökt och man kan tydligt se besökstoppar i samband 
med bland annat eldningsförbud och större räddnings-
insatser. Förbundet har under året följt MSB:s infor-
mationskampanj ”Aktiv mot brand”, där bland annat 
informationsaktiviteter i samhället genomförts vid cirka 
15 tillfällen under året.
 

Under året 2014 har BORF deltagit på ca 15 st evene- 
mang/händelser och gett allmänheten råd och stöd. 
Några av dessa är Skepplandadagen, Komarkens dag, 
Nationaldagen (Kungälv), Sommarstart (Kungälv), 
Kungälvsmässan samt Stena Match Cup där även en 
uppvisning genomfördes. I samband med julen har ak-
tiviteter genomförts med budskap om vikten av fung-
erande brandvarnare. 

Informationsaktiviteter har genomförts i samverkan 
med systembolagen i de bägge kommunerna. Förbun-
det har under året varit en aktiv aktör i kommunernas 
arbete gällande äldresäkerhet, genom arbetsgrupper, 
föreläsningar etc. Under året har ca 4000 personer fått 
ta del av information genom möten med förbundets 
personal. 

Swedish Match i Marstrand 2014
– tillfälle att ge allmänheten information och rådgivning.
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Ovanstående personal är fördelade på förbundets fem 
brandstationer. Av förbundets 134 medarbetare arbetar 
128 stycken med räddningsinsatser i olika omfattning 
och i olika funktioner. Övrig tid arbetar dessa med an-
dra arbetsuppgifter vilka åligger förbundet. 

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 frisk-
vårdsbidrag så finns det även schemalagd fysisk träning på arbetstid. Därtill är varje sta-
tion utrustad med löpband och roddmaskiner. Det finns även, i olika omfattning, tillgång 
till styrketräningsutrustning och gymnastikhall på stationerna vilka får disponeras fritt på 
fritid.

Personalredovisning

Personalsammanställning BORF

 2014 2013

 hel och deltids- Räddningspersonal hel och deltids- Räddningspersonal
 anställda  i beredskap anställda i beredskap

Personal 42 92 43 93 
Kvinnor 5 3 4 1
Män 37 89 39 92

Personal fördelat  
på ålder, antal
29 år och yngre 1 24 3 22
30–49 år 24 51 22 51
50 år och äldre 17 23 18 21

Personalens  
medelålder, år 46,6 38,3 45,5 38,3

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid

% 2014 2013
Total sjukfrånvaro 5,9 3,3 

Total sjukfrånvaro, åldersindelat
29 år och yngre 23,1 0,6
30–49 år 4,7 2,6
50 år och äldre 6,0 4,8

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 
i förhållande till total sjukfrånvaro 56,0 23,2

Totalt arbetar sex personer med administration, före-
byggande arbete, teknik eller liknande. Av förbundets 
åtta kvinnliga medarbetare arbetar fem stycken med 
operativ räddningstjänst. 
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Förbundet har även 2014 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 arbete har i Kung-
älv varit Trygga Ungdomsmiljöer samt polismyndig-
heten. Detta arbete har under 2014 även implemente-
rats i Ale kommun och kommer att intensifieras under 
2015. 

Förutom ett administrativt deltagande i olika grupper 
så arbetar förbundet mycket med att möta ungdomarna. 
Förbundet är bland annat aktiva med att besöka fri-
tidsgårdar samt stödja och deltaga i idrottsevenemang. 
Att tillsammans med ungdomarna planera för trygga 
och säkra miljöer i anslutning till helgdagar/långhelger/
skollov och övriga evenemang är en självklarhet i det 
dagliga förebyggande arbetet. Förbundet har även bju-
dit in ungdomar till brandstationerna för att vid dessa 
tillfällen informera, utbilda samt knyta goda relationer.

Trygga ungdomsmiljöer

Gemensam träning med FC Komarken.
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Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013

Verksamhetens intäkter, not 1 67 121,3 65 615,0 65 857,7
Verksamhetens kostnader, not 2 -61 940,7 -59 838,0 -59 160,4
Avskrivningar -4 564,5 -4 800,0 -4 658,4
Verksamhetens nettokostnad 616,1 977,0 2 038,8
Finansiella intäkter, not 3 22,3 0,0 36,0
Finansiella kostnader, not 4 -643,2 -977,0 -993,3
ÅREtS RESUltat -4,8 0,0 1 081,5

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

tillgÅngaR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, not 5 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 340,2 2 376,2
Maskiner och inventarier 26 632,0 25 791,0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 972,2 28 167,2
Summa anläggningstillgångar 28 972,2 28 167,2

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar, not 6 6 525,9 14 648,9
Summa omsättningstillgångar 6 525,9 14 648,9

SUmma tillgÅngaR 35 498,1 42 816,1

EgEt kaPital, aVSättningaR OCh SkUlDER 
Eget kapital, not 7 
Eget Kapital 1 076,7 1 081,5
Varav årets resultat -4,8 1 081,5
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner, not 8 2 158,0 1 419,0
Skulder 
Långfristiga skulder, not 9 16 864,1 20 461,2
Kortfristiga skulder, not 10 15 399,2 19 854,4
Summa skulder 32 263,3 40 315,5

SUmma EgEt kaPital, 

aVSättningaR OCh SkUlDER 35 498,1 42 816,1
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter not 11 Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

DEn löPanDE VERkSamhEtEn 
Årets resultat, not 7 -4,8 1 081,5
Avskrivningar och nedskrivningar, not 5 4 564,4 4 658,4
Förändring avsättningar, not 8 739,0 1 419,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,0 0,0
medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapitalet 5 298,6 7 158,9

Förändring kortfristiga fordringar, not 6 1 351,0 -4 984,2
Förändring kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder, not 10 -4 455,2 19 854,4
kassaflöde från den löpande verksamheten 2 194,4 22 029,1

inVEStERingSVERkSamhEtEn 
Ökning/minskning värdepapper 0,0 0,0
Investering i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, not 5 -5 369,4 -32 825,6
Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, not 5 0,0 0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
kassaflöde från investeringsverksamheten -5 369,4 -32 825,6

FinanSiERingSVERkSamhEtEn 
Upplåning, not 10 0,0 0,0
Amortering, not 10 0,0 0,0
Förändring kortfristig del, not 10 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder, not 10 -3 597,1 20 461,2
kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 597,1 20 461,2
 
Årets kassaflöde -6 772,1 9 664,7
Likvida medel vid årets början 9 664,7 0,0
likViDa mEDEl ViD ÅREtS SlUt 2 892,6 9 664,7
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Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Förbundsbidrag Ale kommun 25 300,0 21 956,0
Förbundsbidrag Kungälvs kommun 38 000,0 40 775,0
Automatlarm 1 576,2 1 616,5
Utbildning 536,7 536,7
Avgift brandsyn 212,7 169,4
Granskningsavgifter 73,9 138,8
Övriga intäkter 1 421,8 665,3
Summa 67 121,2 65 857,7

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Personalkostnader 41 994,1 38 774,1
Hyra 7 418,1 6 939,5
Släckvatten 1 900,0 1 900,0
Övriga kostnader 10 628,5 11 546,8
Summa 61 940,6 59 160,4

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Ränteintäkter 22,3 36,0
Summa 22,3 36,0

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Räntekostnader 612,2 845,3
Ränta, pensionsskuld 27,0 148,0
– varav sänkning av diskonteringsränta 2013 0,0 137,0
Summa 643,2 993,3

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 2014 Bokslut 2013

mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 2 479,6 2 479,6
Årets anskaffningar 70,9 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningar 2 550,5 2 479,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -103,4 -34,5
Årets avskrivningar -106,9 -68,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -210,3 -103,4

Utgående planenligt restvärde 2 340,2 2 376,2

maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 30 346,0 26 941,5
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar 5 298,5 3 404,5
Utgående ackumulerade anskaffningar 36 644,5 30 346,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 555,1 -1 524,3
Årets avskrivningar - 4 457,5 -3 030,8
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 012,6 -4 555,1

Utgående planenligt restvärde 26 632,0 25 791,0

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Kundfordringar 838,1 441,4
Fordran mervärdesskatt 1 242,0 2 698,3
Koncernkonto 2 892,7 9 664,7
Övriga kortfristiga fordringar 1 553,1 1 844,5
Summa 6 525,9 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 2014 Bokslut 2013

Ingående eget kapital 1 081,5 0,0
Årets resultat -4,8 1 081,5
Summa 1 076,7 1 081,5

nOt 7 – EgEt kaPital

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Pensionsförpliktelser 
Ingående avsättning 1 419,0 0,0
Pensionsutbetalningar 0,0 0,0
Aktualiseringar 0,0 0,0
Nyintjänad pension 578,0 1 032,0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 27,0 11,0
Förändring av löneskatt 416,0 248,0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0
Övrigt -5,0 -9,0
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 137,0
total pensionsavsättning 2 435,0 1 419,0

Avsatt till pensioner 1 736,0 1 142,0
Löneskatt 422,0 277,0
Summa pensionsåtagande 2 158,0 1 419,0
Återlånade medel 2 158,0 1 419,0

Pensioner som avsättning 2 158,0 1 419,0
Pensioner som ansvarsförbindelse 0,0 0,0
Summa pensionsåtagande 2 158,0 1 419,0
Återlånade medel 2 158,0 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 2014 Bokslut 2013

Reverslån Ale kommun 6 434,0 7 883,5
Reverslån Kungälvs kommun 10 430,1 12 577,7
Summa 16 864,1 20 461,2

nOt 9 – lÅngFRiStiga SkUlDER

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

Kortfristig del av reverslån Ale kommun 1 449,4 1 655,3
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun 2 147,7 2 628,4
Leverantörsskulder 5 537,3 9 679,9
Upplupna semesterlöner 1 145,8 1 095,8
Upplupen övertidsersättning 145,0 105,7
Övriga kortfristiga skulder 4 974,0 4 689,3
Summa 15 399,2 19 854,4

Belopp i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013

 Inga Inga

nOt 10 – kORtFRiStiga SkUlDER 

nOt 11 – anSVaRSFöRBinDElSER OCh StällDa SäkERhEtER 

Belopp i tkr Budget 2014 Bokslut 2014 avvikelse

Investeringar beviljade 2013  3 539,0 -3 539,0
Fordon 2 900,0 1 026,9 1 873,1
Räddningstjänstutrustning 575,0 419,8 155,2
Samband- och larmutrustning 150,0 225,4 -75,4
Övrigt 2 245,0 158,3 2 086,7
Summa 5 870,0 5 369,4 500,6

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. Under år 2014 har vi inte tillämpat 
komponentavskrivningar.
Avskrivningstider År

Byggnader 20-33
Fordon 4-20
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 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 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 2015, 
har bokats upp som kortfristig skuld i 2014 års bokslut.

Inga medel finns placerade för att möta framtida pen-
sionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns för per-
soner i ledande ställning eller direktionen. Under 2014 
har 245 Tkr av pensionsförpliktelsen tryggats genom 
utbetalning till försäkringsbolag varvid Bohus rädd-
ningstjänstförbunds pensionsåtagande har minskat 
med motsvarande.

ÅREtS RESUltat

Årets resultat för Bohus räddningstjänstförbund är ett 
nollresultat. Under verksamhetsåret har förbundet varit 
förskonade från större räddningsinsatser. Detta tillsam-
mans med mycket återhållsamhet avseende övriga kost-
nader resulterar i att förbundet når budgeterat resultat.
 

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 rä-
kenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resul- 
tatet regleras och återställas under de närmaste tre åren. 
Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav är 
resultatet ett nollresultat. Bohus räddningstjänstför-
bund kan därför anses uppfylla de krav som ställs för 
god ekonomisk hushållning.

investeringar 
Den beslutade investeringsbudgeten 2014 har uppgått 
till 5 870 Tkr. Investeringsutfallet blev 5 369,4 Tkr, 
vilket innebär att 91 procent av de totala investerings-
medlen har upparbetats. De återstående medlen kom-
mer att användas under första kvartalet 2015 och avser 
miljöförbättrande åtgärder.

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 67 121,2 Tkr och 
består huvudsakligen av förbundsbidrag från Ale och 
Kungälv kommun, totalt 63 300,0 Tkr. Verksamhetens 
kostnader uppgår totalt till 66 505,1 Tkr, varav av-
skrivningar om 4 564,4 Tkr. Den största kostnaden är 
personalkostnaderna som inklusive pensionerna upp-
går till 44 152,1 Tkr eller 69 procent av de totala kost-
naderna om man inkluderar kostnaderna för av- och 
nedskrivningar. 

Finansnettot
Finansnettot är summan av finansiella intäkter och 
kostnader. Finansnettot uppgår till 620,9 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 28 972,2 Tkr.  
Under året har investeringar skett med 5 369,4 Tkr.

Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncern-
kontosystem där Kungälvs kommun och övriga kom-
munala bolag ingår. Förbundet hade ett överskott på 
totalt 2 892,7 Tkr på koncernkontot per balansdagen.

Eget kapital 
Det ingående värdet för det egna kapitalet är 1 081,5 Tkr.  
Årets resultat på – 4,8 Tkr ger ett utgående saldo på 
1 076,7 Tkr.

avsättningar för pensioner
Bohus räddningstjänstförbund redovisar en avsättning 
för pensioner inklusive löneskatt på 2 158 Tkr. Varje 
år bokförs förändringen (ökningen/minskningen) av 
skulden mot årets resultat.

Skulder 
Förbundets långfristiga skulder uppgår till 16 864,1 Tkr. 
Skulden avser två reverslån till Ale respektive Kungälvs 
kommun. Vid förbundets bildande skedde ett överta-
gande av anläggningstillgångar från medlemskommu-
nerna. Detta övertagande finansierades genom ett revers- 
lån mot respektive kommun. Reverslånen amorteras i takt  
med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är 
den rekommenderande internräntan som Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) fastställer. Räntan för 2014 
är tre procent.

Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redo-
visas som en kortfristig skuld. Denna del uppgår totalt 
till 3 597,1 Tkr.

Soliditet och förpliktelser 
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet to-
tala resurser som finansieras med eget kapital. År 2014 
uppgick soliditeten till 3 procent

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

Vi har översiktligt intervjuat samtliga stationsansva-
riga och flera av enhetschefer inom räddningstjänsten. 
När det gäller verksamhetsplanens mål kommer upp-
följningar av angivna mål att fördjupas. Vi kan notera 
att en utmaning blir att erbjuda samtliga elever i en 
årskull i bägge kommunerna samma information från 
räddningstjänsten, vilket vi tror är betydelsefullt när 
det gäller att tala om för kommande elever vad rädd-
ningstjänsten står för. En särskild jämställdhetsplan 
finns ännu ej upprättad. 

En fråga som aktualiserats från några håll är hur de 
ingående kommunerna i BORF själva ställer upp med 
att erbjuda deltidsanställda brandmän arbete i den kom- 
munala verksamheten, vilket vi anser är en fråga som 
direktionen bör adressera respektive medlemskommun.  

Vi har förutom intervjuer ute i verksamheten och 
egna granskningar biträtts av PwC, som avgivit följande 
rapporter/ utlåtanden. Dessa är
• Intern kontroll avseende utbetalning av löner
• Utlåtande avseende delårsrapport 2014-08-31
• Granskning av eventuell reglering av eget kapital
• Årsredovisning inkl balans- och resultaträkning 
 för 2014

Revisonsberättelse för 2014

Även om anledningen till det egna kapitalet i förhållande  
till balansomslutningen ligger lågt, 3% för BORF i 
jämförelse med de av oss jämförda räddningstjänstför-
bunden (17 stycken med ett snitt på 20%) vill vi upp-
märksamma betydelsen av att BORFs egna kapital tillåts 
komma upp till en nivå som gör att direktionen och 
förbundschefen får en tillräcklig soliditet för att klara 
naturliga variationer i verksamheten framöver utan att 
ägarkommunerna behöver täcka eventuella underskott.

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 2014 varför 

dessa inte kan bedömas.

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

Kungälv den 1 mars 2015

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

www.bohusräddningstjänstförbund.se

G
ra

fis
k 

p
ro

d
uk

tio
n:

 C
on

te
xt

us
 M

ed
ia

te
kn

ik
 A

B
 2

01
5


