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Årsredovisning 2016 för Bohus Räddningstjänstförbund, BORF
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen upprätta en
årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska överlämnas till förbundets
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår.
Revisorerna föreslår att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Bohus
Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för verksamhetsåret 2016.
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Årsredovisning för verksamhetsår 2016
Revisionsberättelse
Granskningsrapport revisorer PWC
Protokoll direktionssammanträde 2017-02-28 § 6/2017
Tjänsteutlåtande 2017-02-17 Dnr 2016/000041-4020

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Bohus Räddningstjänstförbund
Ekonomichef
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Bakgrund
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale
och Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet är 40% och Kungälvs kommun är
60%.
I Bohus Räddningstjänstförbunds förbundsordnings § 6 står att: Direktionen ska bestå av fyra
ledamöter och fyra ersättare. Ale och Kungälvs kommuner väljer vardera två ledamöter och två
ersättare samt utser ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande
mellan förbundsmedlemmarna i två-årsintervaller.
För 2016 var verksamhetens intäkter 70 356 tkr och verksamhetens kostnader 63 704 tkr. Efter
finansiella intäkter och kostnader redovisas ett positivt resultat om 2 171 tkr. Bortsett från
ökningen av förbundsbidraget på 2 200 tkr så har de övriga intäkterna ökat med 100 tkr jämfört
med 2015. Detta trotts att samarbetet med Mimers gymnasium upphört. Ökningen av de övriga
intäkterna förklaras av kursavgifterna för företagsutbildning och indexuppräkningen av
falsklarmsavgiften. Kostnaderna resulterade även i ett överskott då kostnaderna inte ökat i samma
takt som intäkterna vilket förklaras av framförallt personalvakans. Utöver detta har avskrivningarna
och de finansiella kostnaderna minskat mellan åren.
Det ingående egna kapitalet var vid årsskiftet 2015/2016 1 908 tkr. Det utgående egna kapitalet har
ökats med årets resultat och är per 31 december 2016 4 079 tkr.
Förbundet bedriver verksamhet enligt Handlingsprogram 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 verksamhetsuppgifter som är beslutade
i förbundsordningen.
Det totala antalet utryckande uppdrag har minskat jämfört med 2015 till 870 (900) st. Av dessa har
526 (583) st utförts i Kungälvs kommun, 288 (259) st utförts i Ale kommun och resterande 58 (58)
st utförts i andra kommuner. Ale kommuns andel av utryckningar har därmed ökat till 33 (29)
procent.
Revisionsberättelse har upprättats och skrivits under av utsedda revisorer.
Förvaltningens bedömning och motivering
Verksamheten har bedrivits i enlighet med verksamhetsplan och inom givna ekonomiska ramar.
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än revisorerna och föreslår att Bohus
Räddningstjänstförbunds direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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