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BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 

Plats och tid: Mora brandstation, digitalt, 2021-05-20 kl. 09:00-10:00 

Beslutande: Anna Hed (C) Mora 
Mikael Thalin (C) Orsa 
Viktor Zakrisson (S) Leksand 
Stina Munters (C) Vansbro 
Kenneth Upphagen (SD) Älvdalen 
 

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S) Mora, ej tjänstg. ersättare §§ 12-14 
Henric Helander, förbundsdirektör 
Erik Bloemer, kanslichef Mora kommun 
Emma Gråd, brandman 
 

Utses att justera: Kenneth Upphagen  

Justeringsdag: 2021-06-03 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Erik Bloemer, sekreterare 

Paragraf 12 - 15 

  

______________________________________ 

Anna Hed, ordförande 

 

  

______________________________________ 

Kenneth Upphagen, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: BRAND - 
Direktionen 
Brandkåren 
Norra Dalarna 

Sammanträdesdatum: 2021-05-20 

Överklagningstid: 2021-06-03 - 2021-06-24 

Anslaget sätts upp: 2021-06-03 Anslaget tas ner: 2021-06-25 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Mora kommun 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Revisionsberättelse för Brandkåren Norra Dalarna år 2020 3 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 4 

Verksamhetsuppföljning 1 - VUP 1 2021 Brandkåren Norra Dalarna 5 

Informationsärenden 6 
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§ 12 RF BRAND 2021/00005-6 

 

Revisionsberättelse för Brandkåren Norra Dalarna år 2020 

Beslut 
1. Direktionen tar emot revisionsrapporten. 
2. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att beakta avvikelsen på 389 tkr i 

årets budgetering och resultat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundets lekmannarevisorer har granskat förbundsdirektionens 
verksamhet år 2020 och har avgivit sin revisionsberättelse. Granskningen har utförts 
av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.  
 
Revisorerna konstaterar följande: 
Årsredovisningen är huvudsakligen upprättad i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed med undantag för den 
avvikelse som finns avseende semesterlöneskuld. Med hänsyn taget till avvikelsen hade 
kommunalförbundet redovisat ett resultat som varit 389 tkr lägre. 
 
Kommunalförbundet lever därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans för år 2020 vilket direktionen bör uppmärksamma och beakta vid budgetering 
och redovisning av kommande års resultat. 
 
Revisorerna tillstyrker att: 

• respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2020 

• förbundets årsredovisning för år 2020 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse BRAND 2020 
Rapport – årsbokslut BRAND 2020 

Förslag till beslut 
1. Direktionen tar emot revisionsrapporten. 
2. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att beakta avvikelsen på 389 tkr i 

årets budgetering och resultat. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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§ 13 RF BRAND 2021/00015-2 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
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§ 14 RF BRAND 2021/00016-2 

 

Verksamhetsuppföljning 1 - VUP 1 2021 Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beslut 
Direktionen godkänner verksamhetsuppföljningen för Brandkåren Norra Dalarna, 
januari-april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna redovisar VUP 1 för perioden januari – april 2021. 
Driftredovisningen visar en positiv avvikelse mot budget på 2501 tkr. Att ge en prognos 
för budgetåret 2021 är svårt för närvarande eftersom vi påverkas dels av rådande 
pandemi, dels av utbildningskostnader som fluktuerar över året. Förbundet har till stor 
del ställt om verksamheten och anpassat den till rådande situation genom att införa 
digitala lösningar på exempelvis övningar. Den förebyggande arbetet brukar normalt 
sett innebära en hel del möten med exempelvis skolelever. Även på det området har det 
skett en anpassning mot mer digitala alternativ, bland annat har en film för skolelever i 
årskurs 2 producerats. Den samlade bedömningen är att förbundet trots det osäkra 
läget förväntas uppfylla verksamhetsmålen och att den ekonomiska prognosen för 2021 
motsvarar budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 
VUP 1, daterad 2021-05-18 

Förslag till beslut 
Direktionen godkänner verksamhetsuppföljningen för Brandkåren Norra Dalarna, 
januari-april 2021. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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§ 15  

 

Informationsärenden 

   

Avtal med värdkommunen 

Förbundsdirektör Henric Helander presenterar förslag till avtal om administrativ 

service, med värdkommunen Mora. Avtalet reglerar ansvarsförhållandet mellan 

förbundet och Mora kommun, i enlighet med 26 § i förbundsordningen samt 

direktionens beslut den 18 februari 2021, § 5. Direktionen tillstyrker att 

förbundsdirektören går vidare med att teckna avtalet. 

 

Övning Gränsland 

Förbundsdirektör Henric Helander informerar om förbundets deltagande i en 

gemensam övning tillsammans med bland annat Region Dalarna, Norge och 

Sjöfartsverkets Sjö- & flygräddningscentral. Direktionen bjuds in att delta som 

observatörer. 

 

Räddningsregion Bergslagen (RRB) – 1 år 

Förbundsdirektör Henric Helander informerar om RRB och dess verksamhet mot 

bakgrund av att det har gått ett år sedan dess bildade. 

 

Sotningsutredning 

Förbundsdirektör Henric Helander informerar om att pågående sotningsutredning inte 

kommer hinna slutföras i år, på grund av personalomsättning. Kommunerna föreslås 

därför förlänga befintliga sotningsavtal med ett år, dvs. till och med 2022. 

 

 


