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KS § 203 Ärende KS 2021-00382 

Kommunikationspolicy 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. 

 

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. 

 

Den är ett vägledande dokument i all kommunikation. Den beskriver hur 

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

kommun, närings- och föreningsliv, media och andra intressenter får relevant 

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

Kommunikationspolicy för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 207 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande 

Förslag till Kommunikationspolicy 2021 

Protokollsutdrag 2021-06-01 KS § 94 
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KS § 204 Ärende KS 2021-01417 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Förslag till kommunfullmäktige 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud. 

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen 

strukturerar om sin kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att 

överlåta samtliga aktier i Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget 

Östersunds rådhus AB. 

 

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så 

föreligger hembudsförbehåll. 

 

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke 

till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommerutnyttja sin rätt 

till hembud. 

 

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska 

staten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-12-07 KS Au § 213 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Avstående hembudsförhållande 
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KS § 205 Ärende KS 2021-01371 

Månadsrapport oktober 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport oktober 2021. 

Ärendet 

En månadsrapport är en ögonblicksbild över det ekonomiska utfallet för en 

viss period. Inga uppbokningar görs och ingen hänsyn tas till kommande 

kostnader. Utfallet jämförs med periodens budget. 

 

Sektor lärande uppvisar ett underskott mot budget på 3,2 miljoner kronor. 

Underskottet beror främst på den tidigare kommunicerade 

underfinansieringen av gymnasieskolan på 4,9 miljoner kronor på 

helårsbasis. Elevhälsan har lägre personalkostnader på grund av vakanser 

och redovisar ett överskott på cirka 340 000 kronor. Utbetalningar till 

friskolor är 700 000 kronor högre än budgeterat vilket beror främst på att det 

budgeterades med lägre kostnader på förskolan då det inte fanns någon kö dit 

då budgeten beräknades. 

 

Förvaltningsområdet Social stöd och omsorg redovisar ett underskott i 

perioden på 14,2 miljoner kronor. Verksamheterna som tillhör 

äldreomsorgen redovisar ett resultat på +3,3 miljoner kronor mot budget i 

perioden. Intäkterna är 9,6 miljoner kronor bättre än budget. 2,1 miljoner 

kronor är relaterade till covid-19. Resterande är statsbidrag varav en del inte 

kommer att användas fullt ut under året och återbetalas efter årets slut. 

Personalkostnaderna är 4 miljoner kronor över budget trots 

platsreduceringar, minskning av nattpersonal och vakanser. Merkostnaderna 

för personal beroende på covid-19 beräknas till 4 miljoner kronor.  

 

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott på 16,6 miljoner kronor 

vilket beror på högre kostnader mot budget inom placeringar, ekonomiskt 

bistånd och inhyrd personal. Jämfört mot motsvarande period föregående år 

har kostnaderna ökat med 6 miljoner kronor. Inom LSS och socialpsykiatrin 

har kostnaderna ökat 2 miljoner kronor över budget. 

 

Sektor samhälle redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor i perioden. 

Intäkterna är lägre än budget, vilket främst beror på uteblivna intäkter för 

simhallen under större delen av året. Personalkostnaderna är lägre än budget 

på grund av vakanser inom miljö och bygg och biblioteket. Övriga kostnader 

är lägre än budget, främst inom gata och park vilket beror på lägre kostnader 
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för snöröjning. Plan och bygg har ökade kostnader med 483 000 kronor för 

inhyrd personal och konsulttjänster, och bostadsanpassningen har kostat 376 

000 kronor mer än budget under perioden. 

 

Kommunkansli visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor mot budget i 

perioden. Statligt stöd för krisberedskap och totalförsvar redovisas som ett 

överskott men kommer användas under året eller föras över till 2022 för att 

ingå i den planering som finns för verksamheten. Föreningsbidragen är 

utbetalda i sin helhet men är inte periodiserade vilket genererar ett överskott 

som jämnar ut sig över året, för 2022 beräknas även ett litet underskott för 

föreningsbidrag. Kostnader som tidigare belastat IT-funktionen har under 

året fördelats till verksamheter, främst skolan som även har budget för dessa 

kostnader. 

Sänkta licenskostnader genom förnyad konkurrensutsättning bidrar till lägre 

kostnader liksom bättre avtal för enheter (datorer, plattor mm). 

 

Sektor service redovisar ett underskott mot budget på 2,2 miljoner kronor. 

Vaktmästeriet visar ett överskott som beror på återhållsamhet vid att tillsätta 

vikarier och minskade inköp. Lokalvårdens underskott på 300 000 kronor 

förklaras av merkostnader kopplat till covid-19. Kostens underskott i 

perioden på 350 000 kronor beror på släpande fakturering och fastighets 

underskott beror delvis på volymökningar, mindre hyresintäkter på särskilda 

boende. Även vattenskador på 1,1 miljoner kronor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-12-07 KS Au § 203 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Månadsrapport oktober 2021 

Ekonomirapport oktober 2021 

Personalrapportering oktober 2021 
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KS § 206 Ärende KS 2021-01400 

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Ärendet 

Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen. 

Utifrån detta tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer 

som berör verksamheten. Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar 

därmed även om riktlinjer för inackorderingstillägg. 

 

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader relaterade till att elev på 

grund av besvärlig resväg behöver inackordera sig på orten. Besvärlig resväg 

räknas till om föräldrahemmet är beläget 50 km eller mer från skolan. De 

flesta elever som söker inackorderingstillägg studerar vid annan skolenhet än 

den egna. I riktlinjerna framkommer ansöknings- och handläggningsprocess, 

vem som är berättigad bidraget, inackorderingsnivåer, samt hur beslut kan 

överklagas. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS AU § 205 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2021-11-16 

Förslag till Riktlinjer för inackorderingstillägg - gymnasiet 
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KS § 207 Ärende KS 2021-01391 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
skolor, enskilda huvudmän 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar belopp för interkommunal ersättning och bidrag till 

friskolor för 2022, enligt följande: 

Verksamhet Interkommunal 

ersättning; kronor 

per barn/elev och år 

Bidrag till fristående 

skola och enskild 

huvudman; kronor 

per barn/elev och år 

Förskola 134 946 129 184 

Pedagogisk omsorg 116 333 107 816 

Fritidshem 35 232 28 427 

Förskoleklass 77 772 77 553 

Grundskola åk 1–6 85 641 85 305 

Grundskola åk 7–9 96 824 95 764 

 

Ärendet 

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för varje barn vid den 

fristående förskoleenheten och för varje elev vid den fristående skolenheten 

samt till enskild som driver pedagogisk omsorg. 

 

En kommun som har ett barn eller en elev ifrån annan ort ska ersättas för 

sina kostnader för barnets eller elevens utbildning av barnets hemkommun. 

Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar belopp för interkommunal ersättning och bidrag till 

friskolor för 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 206 

Sektorchef Lärande, tjänsteutlåtande 2021-11-24 
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KS § 208 Ärende KS 2021-01405 

Ny detaljplan för förskolan Mossebo 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74). 

Ärendet 

Beslut om att påbörja arbetet med ny detaljplan för Mossebo fattades i 

kommunstyrelsen 2021-02-16, beslutsnummer KS § 23. Syftet med beslutet 

var att påbörja ett planarbete för att möjliggöra ett permanent bygglov för 

den förskolepaviljong med tidsbegränsat bygglov som finns på plats.  

Förvaltningen har sedan dess arbetat fram ett förslag som nu är redo att 

lämnas på samråd för att samla in synpunkter från sakägare, allmänhet och 

andra myndigheter. 

 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintligt skolområde en mer 

ändamålsenlig användning samt möjliggöra en utökning av skolområdet 

norrut där det idag är torvmark. Mark som idag redan används som gata och 

område för allmänt ändamål övergår till skola (S). Utöver detta ges möjlighet 

att utöka verksamheten vid den närliggande idrottsplatsen, då den östra delen 

av planområdet planläggs för idrottsplats (R1). 

 

Genom att planlägga mer mark för skoländamål skapar sig Vansbro 

förutsättningar för mer centrumnära förskoleplatser vilket kan leda till att fler 

familjer väljer att bosätta sig på orten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 210 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Plankarta, 2021-11-24 

Samrådshandling, 2021-11-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-11-19 
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KS § 209 Ärende KS 2021-01392 

Markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, del 
av Myrbacka 21:9 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Myrbacka 21:9 Dala-Järna, mellan Vansbro kommun och 

NMJ AB, Org. 556429–1812. 

Ärendet 

NMJ AB har visat intresse och vill sluta en avsiktsförklaring med Vansbro 

kommun. Vilket innebär upprättande av markanvisningsavtal, som ger 

exploatören ensamrätt att under en avtalad tidsperiod, tillsammans med 

kommunen, verka för att ovan angivet område planläggs och bebyggs med 

parhus, enligt liknande utformning som presenteras i bilaga B. 

Avtalet avser etapp 1 med möjlighet till fortsättning av etapp 2 & 3 om 

efterfrågan finns, enligt bifogad situationsplan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om Policy för kommunala markanvisningar i 

Vansbro kommun (KS 2021–00117) står I punkt 10 i policyn: 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer.  

Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Myrbacka 21:9 Dala-Järna, mellan Vansbro kommun och 

NMJ AB, Org. 556429–1812. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 211 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-23 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning 
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KS § 210 Ärende KS 2021-01221 

Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar: 

 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun önskar förtydligande av nedanstående 

punkter: 

• Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering för 

hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En 

eventuell risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka 

nej till hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne redan 

har uppnått högkostnadsskydd i kommunen. 

• Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den 

enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå 

till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken: 

  1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

    2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 

3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453).” Vi ser behov av att utredningen 

omfattar kommunernas möjlighet att hantera högkostnadsskydd 

i förhållande till ovanstående ”maxtaxa och förbehållsbelopp” 

• Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd för 

både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av 

kommunernas möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd 

samt konsekvenser för den enskilde patienten i förhållande till 

högkostnadsskydd i både Region och kommun. 

• Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

• Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader för 

patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande 

hjälpmedel ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som 

omfattas av Regionens Palliativa Team. 

• Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 
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• Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

Ärendet 

Vansbro kommun har mottagit ”Remiss gällande förslag till patientavgift för 

hjälpmedel i Dalarna” från Region Dalarna. 

 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna utifrån regionplanen 2020–

2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, 

Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen har pågått från 1 januari 2020 

till 30 september 2021. Resultatet av översynen är, utifrån genomförd analys 

och konsekvensbeskrivning av olika alternativ, ett slutligt förslag till 

patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. Förslaget skall ”stipulera exempel 

för att enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 

patientavgifter för hjälpmedel.” 

 

Remiss svaret skall lämnas till Region Dalarna enligt missiv senast 2021-12-

15. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar: 

 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun önskar förtydligande av nedanstående 

punkter: 

• Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering för 

hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En 

eventuell risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka 

nej till hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne redan 

har uppnått högkostnadsskydd i kommunen. 

 

• Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den 

enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå 

till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken: 

1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 
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3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453).” Vi ser behov av att 

utredningen omfattar kommunernas möjlighet att hantera 

högkostnadsskydd i förhållande till ovanstående ”maxtaxa 

och förbehållsbelopp” 

• Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd för 

både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av 

kommunernas möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd 

samt konsekvenser för den enskilde patienten i förhållande till 

högkostnadsskydd i både Region och kommun. 

• Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

• Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader för 

patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande 

hjälpmedel ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som 

omfattas av Regionens Palliativa Team. 

• Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 

• Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 208 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna 

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
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KS § 211 Ärende KS 2021-01411 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna 

anordningar, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll 

av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, 

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder), anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning 

(1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 

Ärendet 

Plan- och byggenheten är en liten enhet där hanteringen av bygglov, 

strandskyddsdispenser och liknande ärenden hanteras av två tjänster varav en 

är vakant. För att minska sårbarheten föreslås att kommunstyrelsen delegerar 

den beslutanderätt byggnadsinspektör idag har även till plansamordnare. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna 

anordningar, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll 

av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, 

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder), anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning 

(1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 209 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2021-11-24 
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KS § 212 Ärende KS 2021-01415 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av information om utbyggnad av särskilt 

boende vid Bäckaskog. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges information om utbyggnad av särskilt boende vid 

Bäckaskog. Utvärdering av inkomna anbud för entreprenaden pågår. 

Tilldelning kommer att ske efter det att medel avsätts för entreprenadens 

genomförande. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av information om utbyggnad av särskilt 

boende vid Bäckaskog. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 212 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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KS § 213 Ärende KS 2021-01379 

Granskning av delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna 
per 2021-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport 2021 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Jäv 

Stina Munters (C) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Delårsrapporten 2021 för Brandkåren Norra Dalarna presenterades på 

Kommunstyrelsens informationsdag den 16 november. Efter den 

presentationen ankom revisorernas granskning av rapporten.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed då den ekonomiska redovisningen 

innehåller flertalet avvikelser. Dessa bedöms vara allvarliga och ha sådan 

karaktär att de kräver omgående åtgärder med hänsyn till den kommande 

årsredovisningen. 

 

Delårsrapporten ger inte en rättvisande bild av förbundets ekonomiska 

ställning och utgör därmed inte ett korrekt underlag för de beslut direktionen 

tar.  

 

De noterar dessutom allvarliga brister i den interna kontrollen över vilken 

direktionen har ansvaret.  

 

Med anledning av detta återremitterades Delårsrapporten på KS möte den 23 

november.  

 

I korthet handlar det främst om att periodens resultat borde ha varit 1,4 mkr 

lägre än det redovisade resultatet på + 1 mkr. Resultatet skulle då uppgå till -

388 tkr. Årets prognos verkar dock inte vara påverkad av detta.  

Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna har uppdragit till ordförande och 

vice ordförande att i dialog med förbundsdirektören ta fram en uppdaterad 

bild av läget kring delårsbokslutet utifrån revisorernas återkoppling, att 

säkerställa att det finns adekvata rutiner, stöd och resurser för förbundets 

ekonomihantering samt att i närtid återrapportera uppdragen till direktionen.  



 

Protokoll Sida 19 (23) 

2021-12-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

När återrapport över dessa uppdrag inkommer så kan ärendet för själva 

delårsrapporten behandlas politiskt.  

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport 2021 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 204 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-12-09P 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna 

2021-08-31 

Granskning av delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 
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KS § 214 Ärende KS 2021-01416 

Rapportering av domar 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar för perioden 2021-11-03 - 2021-11-24 rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 214 

Inkomna domar för perioden 2021-11-03 - 2021-11-24 
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KS § 215 Ärende KS 2021-01398 

Redovisning av delegationsbeslut december 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 215 

Delegationsbeslut LSS för period 2021-11-03 - 2021-11-23 

Delegationsbeslut SoL FN för period 2021-11-03 - 2021-11-23 

Delegationsbeslut KS Ciceron 2021-11-03 - 2021-11-24 

Delegationsbeslut ÄO för period 2021-11-03 - 2021-11-23 

Delegationsbeslut, plan- och byggenheten 2021-11-04 - 2021-11-23 

Delegationsbeslut IFO per 2021-11-24 
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KS § 216 Ärende KS 2021-01475 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på 
fastigheten Grönalid 1:4 

Beslut 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns  

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 19 475 kronor enligt taxetabell A 

2.11. 

Ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av industri, nybyggnad av energicentral, 

uppförande av bullerplank samt flytt av befintligt kallförråd på fastigheten 

grönalid 1:4. Fastigheten är belägen inom område för detaljplan med 

beteckningen 2021-P44. Åtgärden avviker från detaljplanen vad gäller 

högsta tillåtna byggnadshöjd samt placering av planket på prickad mark. 

Projektet indelas i två etapper enligt markering på situationsplanen. 

En planerad tillbyggnad på norra sidan av fastigheten är borttagen från 

ansökan då tillbyggnaden hamnar utanför fastighetsgräns och utanför 

detaljplanens verksamhetsområde. Hantering av den tillbyggnaden görs i ett 

senare skede, eventuellt måste en ny detaljplan tas fram innan bygglov kan 

beviljas. 

 

Energicentral och tillbyggnader uppförs med stålstomme, vita 

sandwichelement och takduk. Den tillkommande bruttoarean blir 3 296 m². 

Planket blir 1,8 m högt, cirka 130 m långt och uppförs med ljusgrå träpanel. 

Remisser är skickade till Dala Vatten och Avlopp AB, Ellevio AB samt till 

Brandkåren. 

 

Inga remisser är skickade till grannar eftersom den aktuella fastigheten 

endast gränsar till kommunens mark. 

Yttrande med synpunkter har inkommit från Ellevio AB då de har befintliga 

ledningar på eller i närheten av den planerade byggnationen, dessa 

synpunkter ska beaktas av byggherren. 

 

Inget formellt svar har inkommit från Dala Vatten och Avlopp AB men 

enligt telefonsamtal har de frågor och vill delta i det tekniska samrådet innan 

byggstart. 
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Inget svar har inkommit från Brandkåren. 

 

Motivering 

Avvikelserna från detaljplanen bedöms vara små och förenliga med 

detaljplanens syfte. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven avseende lämplighet och utformning 

angivna i 8 kap. 1 § PBL, därmed kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 

31b § PBL. 

 

Upplysningar 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter införande i Post och Inrikes 

Tidningar. Detta förutsätter att ingen överklagar beslutet. 

För att erhålla ett startbesked för åtgärden ska ett tekniskt samråd hållas, 

kontakt tas i god tid med byggnadsinspektör för tidsbokning. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-11-10 

Ritningar energicentral, 2021-11-10 

Ritningar tillbyggnader, 2021-11-24 

Situationsplan, 2021-11-24 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns  

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 19 475 kronor enligt taxetabell A 

2.11. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-12-13 

Situationsplan, 2021-11-24 

 


