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BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 

Plats och tid: Mora brandstation, 2022-03-31 kl. 13:00 

Beslutande: Anna Hed (C) Mora 
Ulrika Liljeberg (C) Leksand  
Magnus Bjurman ( ) Orsa 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Nils-Erik Edlund (S) Vansbro (§ 6-7) 

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S) Mora (ej beslutande) 
Viktor Zakrisson (S) Leksand (ej beslutande) 
Anette Rusk, ekonomichef Mora kommun 
Kristian Koivomäki, ekonomichef Älvdalens kommun 
 

Utses att justera: Kjell Tenn 

Justeringens 
plats och tid: 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Emma Gråd, sekreterare 

Paragraf 6 - 10 

 ______________________________________ 

Anna Hed, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Kjell Tenn, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: BRAND - 
Direktionen 
Brandkåren 
Norra Dalarna 

Sammanträdesdatum: 2022-03-31 

Överklagningstid: 2022-04-14 - 2022-05-06 

Anslaget sätts upp: 2022-04-14 Anslaget tas ner: 2022-05-09 

Förvaringsplats för protokollet: 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 3 

Införande av första insatsperson i Orsa 4 

Informationsärenden 5 

Delegationsbeslut 6 

Delgivningar 7 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 6 RF BRAND 2022/00002-2 

 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021. 
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av 
direktionen. I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Brandkåren 
Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.  
 
Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna som därefter avge revisionsberättelse som 
tillsammans med årsredovisningen ska överlämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut om godkännande samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. Senast den 15 april ska överlämningen till medlemskommunerna ske. 
 
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2021 ett utfall som visar ett negativt 
resultat med 184 tkr, avvikelsen mot budget är -384 tkr.  
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det 
har konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en 
reglering ska ske.  
Direktionen föreslås besluta om att underskottstäckning ska ske under 2022. 
 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning och årsbokslut 2021 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021. 
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022. 

 

Sändlista 
- Medlemskommuner. 
- Revisorer. 
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§ 7 RF BRAND 2022/00017-1 

 

Införande av första insatsperson i Orsa 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att införa första insatsperson i Orsa. 
2. Tillkommande kostnader, exempelvis fordonsleasing bekostas av Orsa 

kommun.  
3. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att genomföra förändringen.   

Sammanfattning av ärendet 
Att rekrytera brandmän i beredskap har varit svårt och är fortsatt en av de största 
utmaningarna brandkåren har att hantera.  I Orsa kommun har brandkåren svårigheter 
att rekrytera även om läget inte är akut. Förutom att en konceptet första insatsperson 
(FIP) underlättar rekrytering innebär det även att responstiden förbättras i de flesta 
fall. FIP kommer snabbare fram till en olycka och kan bryta det negativa 
händelseförloppet.  
 
Genom att införa möjligheten att en av brandmännen i beredskap har ett eget 
utryckningsfordon med sig dygnet runt, så kallad FIP, kan vederbörande befinna sig 
utanför det normala området men ändå ingå i utryckningsstyrkan. På så vis kan 
befintlig personal behållas och förhoppningsvis även nya medarbetare rekryteras. 
Givetvis måste majoriteten av utryckningsstyrkan fortsatt kunna ta sig till 
brandstationen inom angiven tid, medan FIP-funktionen påbörjar utryckningen inom 
90 sekunder från larm direkt från den plats där vederbörande befinner sig.  
 
Denna lösning finns redan i Mora, Leksand och Dala-Järna, Särna och Idre med goda 
erfarenheter. Efter dialog med Orsa kommun föreslås införande av FIP i Orsa för att att 
underlätta rekrytering och förbättra responstiden. Tillkommande kostnad, cirka 90 tkr 
årligen finansieras av Orsa kommun. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att införa första insatsperson i Orsa. 
2. Tillkommande kostnader, exempelvis fordonsleasing bekostas av Orsa 

kommun.  
3. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att genomföra förändringen.   

Sändlista 
- Förbundsdirektör 
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§ 8  

 

Informationsärenden 

   

-- 
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§ 9  

 

Delegationsbeslut 

1. Jens Hermansson.pdf RF BRAND 2022/00014-2 
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§ 10  

 

Delgivningar 

1. Preliminär taxa och avgifter RF BRAND 2022/00016-1 

 

 

 


