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BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 

Plats och tid: Orsa brandstation, 2022-09-28 kl. 13:00-16.30 

Beslutande: Anna Hed (C) Mora 
Viktor Zakrisson (S) Leksand 
Mikael Thalin (C) Orsa 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Stina Munters (C) Vansbro 

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S) Mora 
Utses att justera: Mikael Thalin 

Justeringens 
plats och tid: 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Emma Gråd, sekreterare 

Paragraf 19 - 24 

 ______________________________________ 

Anna Hed, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: BRAND - 
Direktionen 
Brandkåren 
Norra Dalarna 

Sammanträdesdatum: 2022-09-28 

Överklagningstid: 2022-10-14 - 2022-11-04 

Anslaget sätts upp: 2022-10-14 Anslaget tas ner: 2022-11-07 

Förvaringsplats för protokollet: 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Sammanträdesplan 2023 3 

Budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024-2025 4 

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 6 

Informationsärenden 8 

Delegationsbeslut 8 

Delgivningar 8 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 19 RF BRAND 2022/00044-1 

 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Direktionen fastställer föreslagen sammanträdesplan för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för direktionen Brandkåren Norra Dalarna samt därtill hörande 
beredande sammanträden har upprättats för år 2023.  
 
 

Beslutsunderlag 
[Löpande text] 

Förslag till beslut 
Direktionen fastställer föreslagen sammanträdesplan för år 2023 

Sändlista 
Medlemskommunerna 
Direktionen 
Revisorer 
 

  

Ärenden enligt plan Beredning 
9-10 

Direktion 
13-16 

Plats 

Internkontrollplan 2023, 

Uppföljning interkontrollplan 2022, 

prel. resultat 

26 januari 9 februari Stationsbesök 

Budgetplanering 2024, prel. taxor 

och avgifter, årsredovisning 

Ägarråd 

Budgetplanering, medlemsbidrag 

9 mars 23 mars 

 

 

Mora 

brandstation 

Beslut taxor/avgifter, VUP1, 

kommentarer till revisionsberättelse 

4 maj 25 maj Stationsbesök 

VUP2/delårsrapport, 

sammanträdesplan, budget 2024 

och verksamhetsplan 2024 

14 september 28 september Stationsbesök 

 

Ägarråd 

Uppföljning och framtida behov 

9 november 23 november 

 

Mora 

brandstation 
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§ 20 RF BRAND 2022/00045-1 

 

Budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024-
2025 

Beslut 
På grund av oklarhet kring pensionskostnader kommer beslut att tas på nästa 
direktion. Kommunernas ekonomichefer utreder frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
 Enligt förbundsordningen ska direktionen fastställa budget för nästkommande år före 
september månads utgång samt även plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. En ekonomisk plan för den kommande treårsperioden ska fastställas.  
 
I förslaget till budget 2023 har följande beaktats: 
 

• Uppräkning med 1000 tkr för att utöka organisationen med en ny funktion med 
arbetsuppgifterna: 
- Ekonomichef i förbundet – 50%  
- Sotningsfrågor – 25% 
- Andra administrativa uppgifter 25% 

• Uppräkning med 1000 tkr för nytt pensionsavtal AKAP-KR.  
 
Uppräkningen för en ny funktion har beretts i samförstånd på ägarrådet 2022-03-31 
och är ett led i att effektivisera förbundets ekonomihantering.  
Funktionens arbetsuppgifter är; ekonomichef 50%, ansvara för uppföljning, kontroll 
samt utveckling av sotningsfrågor gentemot sotningsentreprenörer 25% samt andra 
administrativa uppgifter 25%. I begreppet andra administrativa uppgifter innefattas 
delar av de administrativa uppgifter förbundet ska utföra enligt det avtal som tecknats 
med värdkommunen.  
 
I plan för verksamheten återfinns de av direktionen fattade verksamhetsmålen som 
återfinns i handlingsprogram för skydd mot olyckor, vilket är direktionens långsiktiga 
styrdokument för Brandkåren Norra Dalarna. 
 

Beslutsunderlag 
- Budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024-2025. 

Förslag till beslut 
Direktionen fastställer budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024- 2025.  
 

Yrkande 
Anna Hed (C) yrkar beslut ändras till: På grund av oklarhet kring pensionskostnader 

kommer beslut att tas på nästa direktion. Kommunernas ekonomichefer utreder 

frågan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Anna Hed (C) förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på sitt eget 

yrkande, vilket förklaras bifallet. 

Sändlista 
Förbundsdirektör 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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§ 21 RF BRAND 2022/00048-1 

 

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

Beslut 
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 

uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna 

träder i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 

brandskyddskontrolltjänster börjar gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna omfattar sedan 2019-01-01 kommunerna Mora, Leksand, Vansbro, 

Orsa och Älvdalen. Sotningsväsendet inom kommunerna har skillnader som 

sotningsutredningen som gjordes under 2020 påvisade. Dessa skillnader behöver likriktas. 

3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anger att en kommun skall meddela 

föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. Föreskriftsrätten är kopplad till 

normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett kommunalförbund eftersom ett sådant 

i lagens mening inte är en kommun. BRAND ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor inom medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för sotning och 

föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll.  

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. En viss 

utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett sedan dess 

samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister saknar dessutom viktiga 

undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. I tillägg bör kravställning utifrån 

bebyggelsemiljö möjliggöras vilket inte har varit möjligt tidigare. 

BRAND genomför för närvarande ett omfattande arbete för att likrikta sotningsverksamheten 

inom förbundet och medlemskommunerna. Detta för att råda bot på de oklarheter som funnits 

sedan förbundet bildades och därigenom tydliggöra gentemot medlemskommunerna, 

förbundet, sotningsentreprenörer och kommuninvånare hur sotningsverksamheten är ordnad 

inom förbundet. I samband med arbetet kommer också upphandling av sotningsleverantörer 

ske.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd 
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). I dessa finns förslag på hur 
frister kan sättas för olika typer av eldstäder och imkanaler. Dessa rekommendationer är inte 
tvingande men bör i utgångspunkt nyttjas för att skapa likhet mellan kommuner. I nedan 
angivna förslag har denna rekommendation följts i tillämpliga delar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige. 

- Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för respektive medlemskommun. 

- Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för respektive 

medlemskommun. 

- Taxa sotning och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut 
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 

uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna bör 

träda i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 

brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är möjligt. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar att beslutet ska ändras till: BRAND rekommenderar 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och uppdaterade frister, 

föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna träder i kraft samtidigt 

som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Mikael 

Thalins yrkande, vilket förklaras bifallet. 

Sändlista 
- Medlemskommuner 
- Revisorer 
- Förbundsdirektör 
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§ 22  

 

Informationsärenden 

Förbundsdirektören informerar om 

- Förändrad förmåga i Vansbro 

- Nytt handlingsprogram 

- Delårsrapport och prognos 2022 

 

 

§ 23  

 

Delegationsbeslut 

1. Avgångsanmälan RF BRAND 2022/00033-1 

2. Anställningsavtal RF BRAND 2022/00034-1 

3. Avgångsanmalan RF BRAND 2022/00037-1 

4. Anställningsavtal RF BRAND 2022/00038-3 

5. Avgångsanmälan RF BRAND 2022/00047-1 

 

 

 

 

§ 24  

 

Delgivningar 

   

 

 

 


