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Dnr KS.2015.149

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Margareta Kindberg
Chef budget- och controllerenheten
Tel: 0303-330208
E-post: margareta.kindberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Bohus Räddningstjänstförbund BORF
Årsredovisning 2014
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen upprätta
årsredovisning med förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till förbundets
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Bohus
Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för verksamhetsåret 2014.

Björn Järbur
Kommunchef

Håkan Spång
Administrativchef

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-04-16
Årsredovisning för verksamhetsåret 2014, protokoll direktionssammanträde
2015-02-24 § 6 samt tjänsteutlåtande Dnr 214/000134-00 2015-02-13

Ärendet expedieras efter beslut till:
Alexandra von Schéele

För kännedom
Bohus Räddningstjänstförbund BORF
Ekonomichef
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Bakgrund
I Bohus Räddningstjänstförbubds förbundsordnings § 7 står att: Direktionen ska bestå av fyra
ledamöter och fyra ersättare, varav Ale kommuns kommunfullmäktige utser två ledamöter och
två ersättare och Kungälvs kommuns kommunfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare.
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande i direktionen. Ordförandeskapet
ska vara roterande i två-årsintervaller.
Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 616,1 tkr. Det ingående
egna kapitalet var årsskiftet 2013/2014 1 081,5 tkr. Verksamhetsårets resultat är - 4,8 tkr. Det
utgående egna kapitalet per den 31 december 2014 är 1 076,7 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
vilka som är angivna i förbundsordningen.
Huvudprocesserna är olycksförebyggande arbete och skadeavhjälpande arbete räddningstjänst.
Revisionsberättelse har upprättats och skrivits under av utseddad revisorer.

Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Bohus Räddningstjänstförbunds
direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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