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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 1 Ärende KS 2022-00006 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i fullmäktige ska under kommande mandatperioden vara 

oförändrat (31) och antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska 

också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 ersättare). 

Ärendet 

Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-01-14 (§ 

14), då förvaltningen gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nästa 

mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21 

och antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 9. 

 

Utredningen behandlades genom en vägledningsdebatt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (§ 16). Vid 

vägledningsdebatten förordade en majoritet att antalet ledamöter skulle vara 

det samma i så väl fullmäktige som kommunstyrelsen även under kommande 

mandatperiod. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna frågan för vidare beredning i 

kommunstyrelsen och fastställde därmed inte antalet ledamöter vid 

sammanträdet. Eftersom frågan beretts i såväl kommunstyrelse som 

fullmäktige så föreslås fullmäktige nu besluta om antalet ledamöter.  

Då det är valår så ska ett beslut om ändrat antal ledamöter i fullmäktige 

fattas senast i februari och därefter meddelas till länsstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i fullmäktige ska under kommande mandatperioden vara 

oförändrat (31) och antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska 

också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 ersättare). 

Beslutsunderlag 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8940 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 16, dok.nr. 9013 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariatet 2022-01-03 KS 2022-00006 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

0705119901   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Rekommendation till beslut 

Antalet ledamöter i fullmäktige ska under kommande mandatperioden vara 

oförändrat (31) och antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska 

också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 ersättare). 

Ärendet 

Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-01-14 (§ 

14), då förvaltningen gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nästa 

mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21 

och antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 9. 

Utredningen behandlades genom en vägledningsdebatt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (§ 16). Vid 

vägledningsdebatten förordade en majoritet att antalet ledamöter skulle vara 

det samma i så väl fullmäktige som kommunstyrelsen även under 

kommande mandatperiod. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna frågan för vidare beredning i 

kommunstyrelsen och fastställde därmed inte antalet ledamöter vid 

sammanträdet. Eftersom frågan beretts i såväl kommunstyrelse som 

fullmäktige så föreslås fullmäktige nu besluta om antlat ledamöter.  

Då det är valår  så ska ett beslut om ändrat antal ledamöter i fullmäktige 

fattas senast i februari och därefter meddelas till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 16 

Beslutet ska expedieras till: 

Samtliga politiska partier representerade i fullmäktige, 

Länsstyrelsen Dalarna (i det fall att antalet mandat i fullmäktige ändras) 
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KF § 16 Ärende KF 2021-00048 

Vägledningsdebatt om den politiska organisationen 
och antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen kommande mandatperiod 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna frågan för vidare beredning i 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-01-14 (§ 

14), då förvaltningen gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nästa 

mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21 

och antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 9. 

 

Eftersom ärendet är av största vikt för den kommunala politiken i Vansbro 

kommun kommer ärendet att behandlas genom en vägledningsdebatt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni 2021. Först därefter kommer 

ärendet att avgöras. 

 

Pär Skagerling (M) förordar att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige från 31 till 21, och att minska antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen från 11 till 9. 

 

Kurt-Lennart Karlsson (V), Torsten Larsson (KD), Nils-Erik Edlund (S) och 

Anneli Hultgren (C) förordar att behålla nuvarande antal ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

 

John Säljgård (LPO) förordar att behålla antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen och att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

från 31 till 21. 

 

Vid vägledningsdebatten diskuteras även vitalisering av kommunfullmäktige 

och debattklimatet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna frågan för vidare beredning i 

kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2021-04-20 

Utredning, 2021-04-20 
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KS Au § 2 Ärende KS 2022-00016 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren 

Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits. 

Ärendet 

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. 

 

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – 

augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 

027 000 kronor. Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och 

försäljningsintäkter.  

 

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021. 

 

Revisorernas granskning av delårsrapporten visade på flera brister i 

delårsrapporten. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 

återremitterades ärendet för vidare utredning. Granskningen behandlas i 

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

31 (2021-01379). 

 

Ett direktionsmöte med anledning av granskningen hölls 2021-12-15. Då 

återrapporterades det uppdrag som ordförande och vice ordförande i 

Brandkåren norra dalarna tilldelades vid direktionsmötet 2021-11-18. 

Uppdraget var att tillsammans 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. 

 

Rapportens slutsats 

Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att 

tydliggöra rutiner som dessutom granskas av värdkommunen kan det antas 

rimligt att problemet inte återfinns inom själva ekonomiprocessen. 

Förbundet har en anställd administratör som hanterar ekonomin i ett förbund 

med drygt 200 anställda. Utifrån den omvärldsanalys som gjorts konstateras 
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att samtliga räddningstjänstförbund har minst en ekonomichef och en 

administratör. Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som 

kan bero på underbemanning samt att en högre kompetens inom ekonomi 

saknas. 

 

Direktionen beslutade med anledning av revisionsrapporten: 

1. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att åtgärder vidtas för 

att helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed. 

2. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det finns adekvata 

rutiner, stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. 

Återkoppling skall ske på direktionens möte 2022-02-10. 

 

Efter beslut om dessa åtgärder som syftar till att kvalitetssäkra årsbokslutet 

blir förslaget att godkänna delårsrapporten.  

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren 

Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-12-22, dok.nr. 8975 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport, dok.nr. 8980 

Mötesbok- BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna (2021-12-15), 

dok.nr. 8978 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 181, dok.nr. 8979 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-01-18 2021-01242 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna och 

noterar de avvikelser som framkommit i revisionen. 

 Ärendet 

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.  

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – augusti 

2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 027 000 kr. Det 

positiva resultatet beror på vakanta tjänster och försäljningsintäkter.  

 

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021. 

 

Revisorernas granskning av delårsrapporten visade på flera brister i delårsrapporten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november återremitterades ärendet för 

vidare utredning. Granskningen behandlas i ärendet Granskning av delårsrapport 

Brandkåren Norra Dalarna per 2021-08-31 (2021-01379) 

Ett direktionsmöte med anledning av granskningen hölls 211215. Då återrapporterades 

det uppdrag som ordförande och vice ordförande i Brandkåren norra dalarna tilldelades 

vid direktionsmötet 21118. Uppdraget var att tillsammans 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.  

Rapportens slutsats 

Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att tydliggöra rutiner 

som dessutom granskas av värdkommunen kan det antas rimligt att problemet inte 

återfinns inom själva ekonomiprocessen. Förbundet har en anställd administratör som 

hanterar ekonomin i ett förbund med drygt 200 anställda. Utifrån den omvärldsanalys 

som gjorts konstateras att samtliga räddningstjänstförbund har minst en ekonomichef 

och en administratör. Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som kan 

bero på underbemanning samt att en högre kompetens inom ekonomi saknas. 
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Direktionen beslutade med anledning av revisionsrapporten: 

1. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att åtgärder vidtas för att 

helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

2. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det finns adekvata rutiner, 

stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. Återkoppling skall ske på 

direktionens möte 2022-02-10. 

 

Ett möte mellan ekonomicheferna inom Brand och förbundsdirektören hölls den 14 

januari. Då diskuterades situationen och rapporten. Ekonomichefen i Mora kommunen 

och förbundsdirektören kommer att ta fram ett förslag över hur underbemanningen och 

behovet av högre kompetens ska lösas. Exempelvis genom att ha det i egenregi eller 

tjänsteköp. Detta ska remitteras till ekonomichefsgruppen i slutet av januari och tas upp 

på direktionsmötet den 10 februari.  

Efter beslut om dessa åtgärder som syftar till att kvalitetssäkra årsbokslutet blir förslaget 

att Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av delårsrapporten och noterar de 

avvikelser som framkommit i revisionen.  

Granskningsrapporten behandlas i ärende KS 2022-00022.  

Beslutsunderlag 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport  

Mötesbok- BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna (2021-12-15) 

 

Beslutet expedieras till: 

Brandkåren Norra Dalarna 
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KS § 181 Ärende KS 2021-01242 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 

Med anledning av det som informerats om vid sammanträdet återremitterar 

kommunstyrelsen ärendet för vidare utredning. 

Jäv 

Stina Munters (C) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ordförande vid kommunstyrelsens beredning av ärendet är Lars-Olov Liss (C). 

Ärendet 

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. 

 

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – 

augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 

027 000 kronor. Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och 

försäljningsintäkter. Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 

2021. 

 

Kommunchefen informerar muntligen om vissa brister som inte 

framkommer i beslutsunderlagen, avseende Brandkåren Norra Dalarnas 

redovisning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 

2021 för Brandkåren Norra Dalarna. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Med anledning av det som informerats om vid sammanträdet återremitterar 

kommunstyrelsen ärendet för vidare utredning. 

 

Pär Skagerling (M) och Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till Torsten 

Larssons förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Torsten 

Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Torsten 

Larssons förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 160 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-26 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport 

Protokollsutdrag från BRAND 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

  
Dokument nr: RF BRAND 2021/00039-1,   

1(1)

Brandkåren Norra Dalarna
Henric Helander

Brandkåren Norra Dalarna

Uppföljning - Ekonomi

Sammanfattning av ärendet
På direktionsmötet 2021-11-18 beslutade direktionen att uppdra till ordförande Anna 
Hed och vice ordförande Ulrika Liljeberg att i dialog med förbundsdirektör Henric 
Helander 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. 
Sedan förbundet bildades har revisorerna haft synpunkter på boksluten och trots att 
direktionen agerat genom att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att 
förbundet har adekvata rutiner och processer kvarstår brister i ekonomihanteringen i 
förbundet.
En uppdaterad bild av läget samt förslag till åtgärder presenteras i dokumentet 
”Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna”.

Beslutsunderlag
Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut
1. Direktionen godkänner uppföljningen

Sändlista
Medlemskommuner
Revisionen

Henric Helander
Förbundsdirektör
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Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna

Bakgrund
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) har sedan förbundets start 2019-01-01 fått anmärkningar av olika slag i 
förbundets del- och helårsredovisning.  
I delårsredovisningen för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 konstaterar revisorerna följande:

”Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
Avsteg från lagens krav och god redovisningssed görs 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. Vi noterar 
dessutom brister i den interna kontrollen över vilken direktionen har ansvaret.”

Analys
Sedan förbundet bildades har revisorerna haft synpunkter på förbundets ekonomihantering. Under 2019 
köpte förbundet delårs- och helårsbokslut från Mora kommun som i sin tur anlitade ett privat företag för 
dessa tjänster för förbundets räkning. En förbundsadministratör anställdes i förbundet våren 2019. 
Administratören hanterade det löpande ekonomiarbetet för att sedan överta samtliga uppgifter kopplat till 
ekonomi inklusive bokslut med start 2020-01-01.

Efter delårsbokslutet 2020-08-31 som också innehöll en rad brister gav direktionen förbundsdirektören i 
uppgift att säkerställa att den ekonomiska hanteringen i förbundet uppfyller gällande lagkrav och rätta till 
de brister som påpekats från revisorerna. 
Förbundsdirektören presenterade en rad åtgärder bl.a. en förbättrad ekonomiuppföljning samt ett system 
för kvalitetskontroll där förbundet följer värdkommunens arbetssätt och även granskas av värdkommunen. 
Värdkommunens granskar inte på detaljnivå utan gör en bedömning att uppgifterna ser rimliga ut och att se 
att det som enligt lagen ska vara med i ett bokslut är med både vad gäller förvaltningsberättelse och siffror. 
De finns även till hands för rådgivning vid frågor och funderingar.
Åtgärderna fastslogs genom beslut på direktionsmötet 2020-11-19.

Trots de åtgärder som redan vidtagits fortsätter förbundet att ha svårigheter med boksluten och 
bokföringen i stort. Att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra processen skulle vara mycket svårt 
eftersom processen redan är kvalitetssäkrad och granskad av annan part.
Bristerna kan antas bero på bristfällig kompetens inom förbundet men även organisatoriska brister i form 
av att för få resurser tillskjuts ekonomihanteringen inom förbundet. 
Förbundsdirektören och värdkommunens ekonomichef har fört samtal om situationen i förbundet. 
Samtalen har förts utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt kan förbundet köpa 
tjänster kopplade till bokslutet av värdkommunen men det är inte en långsiktig lösning eftersom det är 
både förbundsdirektörens och värdkommunens ekonomichefs uppfattning att förbundet behöver 
långsiktig stabilitet i form av personal i förbundet som kan hantera ekonomiarbetet.

En omvärldsanalys har utförts för att se vilken kompetens och vilka resurser andra räddningstjänstförbund 
har inom ekonomiområdet. Frågan som ställdes var ”Hur är förbundet organiserat gällande ekonomi och 
administration?” Frågan skickades till Bergslagens räddningstjänstförbund, Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund samt Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Svaren redovisas nedan:
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Karlstadsregionen (330 anställda)
En administrativ chef som också är avdelningschef, jobbar med övergripande planering, jämställdhet och 
mångfald, miljö, övergripande dokument och policys.
Kommunikatör som sköter sociala medier, olika kampanjer, kommunikationsplaner, mediahantering, kontakt 
med våra kommuners kommunikatörer, jobbar en del åt RRB med mera, tar fram dokument och policys. 
Ansvarig för vårt intranät.
En ekonom med ansvar för budgetplanering, verksamhetsplanering samt planer, uppföljning med mera.
En direktionssekreterare som sköter direktion, utskick, diariet , arkiv med mera.
En IT samordnare som samordnar vår IT mot Karlstads kommun, gör förvaltningsplan, övergripande ansvar för 
Daedalos, verksamhetsplanering, utalarmering, utbildningar men även utveckling och inköp av utrustning.
En HR på ca 50% i samverkan med Karlstads Airport. HR frågor, avtal, förhandlingar, utbildningar, anställningar 
med mera.
Övrigt som exempelvis jurist, upphandling, lönehantering, komplicerade avtalsfrågor eller personalärenden, 
fakturor köper vi av Karlstads kommun.
 
Bergslagen (200 anställda)
Ekonomichef 100 %. Jabbar även med våra styrdokument och policys, pensioner mm
HR samt Direktion En person fördelat på ca 80 HR och 20 Dir
En administratör för diarie, ekonomi mm
Vi köper hela lönedelen, IT, upphandling av våra medlemskommuner
Vi har ingen kommunikatör för tillfället, Hade innan en på 20 %

Södra Dalarna (150 anställda)
1 st Administrativ chef tillika ekonomichef (Chef med personalansvar för assistenterna, budget, bokslut, 
ekonomisk rapportering, sekr direktionen, sitter i förbundets ledningsgrupp)
1 st ekonomiassistent (redovisning, fakturahantering mm)
1 st personalassistent (lönehantering, informatör internt och externt)

Slutsats
Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att tydliggöra rutiner som dessutom 
granskas av värdkommunen kan det antas rimligt att problemet inte återfinns inom själva 
ekonomiprocessen. 
Förbundet har en anställd administratör som hanterar ekonomin i ett förbund med drygt 200 anställda. 
Utifrån den omvärldsanalys som gjorts konstateras att samtliga räddningstjänstförbund har minst en 
ekonomichef och en administratör.
Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som kan bero på underbemanning samt att en 
högre kompetens inom ekonomi saknas. 

Henric Helander
Förbundsdirektör
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

  
Dokument nr: RF BRAND 2021/00029-1, 007

1(1)

Brandkåren Norra Dalarna
Henric Helander

Brandkåren Norra Dalarna

Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2021-08-31
        
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Brandkåren Norra Dalarnas revisorer har Qrev genomfört en granskning 
av delårsrapport per den 31 augusti 2021. Revisionen önskar att direktionen yttrar sig 
över revisionsrapporten. 

Revisorerna skriver i sitt utlåtande att delårsrapporten inte upprättats i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed. Avsteg från lagens krav och god redovisningssed 
görs då den ekonomiska redovisningen innehåller flertalet avvikelser. Dessa bedöms 
vara alvarliga och ha sådan karaktär att de kräver omgående åtgärder med hänsyn till 
kommande årsredovisning. 

Delårsrapporten ger inte en rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning och 
utgör därmed inte ett korrekt underlag för de beslut direktionen tar. Vi noterar 
dessutom allvarliga brister i den interna kontrollen över vilken direktionen har 
ansvaret.

Beslutsunderlag
- Revisionsrapport daterad 2021-11-17.

Förslag till beslut
1. Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att 

åtgärder vidtas för att helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed.

2. Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det 
finns adekvata rutiner, stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. 
Återkoppling skall ske på direktionens möte 2022-02-10.  

Sändlista
-Medlemskommuner
-Revisionen

Henric Helander
Förbundsdirektör
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Protokoll Sida 1 (1) 

2022-01-18  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 3 Ärende KS 2022-00023 

Försäljning av del av Vansbro Ovanheden 4:9 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Del av fastigheten Vansbro Ovanheden 4:9 säljs för 280 000 kronor. 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Ärendet 

Vansbro kommuns sektor Samhälle och näringslivssamverkan har fört 

samtal med ett flertal byggföretag, för att efterhöra deras intresse av att köpa 

och bygga bostäder på Ovanheden 4:9. Ett företag har efter det inkommit 

med förfrågan om att köpa del (ca 6 500 m2) av Ovanheden 4:9. Förslag till 

köpekontrakt har tagits fram. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

Del av fastigheten Vansbro Ovanheden 4:9 säljs för 280 000 kronor. 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-12-23, dok.nr. 8994 

Förslag till köpekontrakt, dok.nr. 8995 

Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9, dok.nr. 8996 

Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9, översikt, dok.nr. 8997 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle 2021-12-23 KS2021-01500 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

Per-erik.nilsson@vansbro.se   

75012   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Försäljning av del av Vansbro Ovanheden 4:9 

Rekommendation till beslut 

Del av fastigheten Vansbro Ovanheden 4:9 säljs för 280 000 kr. 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Sammanfattning 

Vansbro kommuns Sektor Samhälle och näringslivssamverkan har fört samtal med ett 

flertal byggföretag, för att efterhöra deras intresse av att köpa och bygga bostäder på 

Ovanheden 4:9. 

Ett företag har efter det inkommit med förfrågan om att köpa del (ca 6 500 m2) av 

Ovanheden 4:9 

Förslag till köpekontrakt har tagits fram. 

Bakgrund 

En del av Vansbro kommuns fastighet Ovanheden 4:9 är detaljplanerad. Denna 

detaljplan är uteslutande planerad för bostäder. 

Vansbro kommuns Sektor Samhälle och näringslivssamverkan har fört samtal med ett 

flertal byggföretag. Detta för att efterhöra intresse för att köpa del av Ovanheden 4:9 för 

bostadsbyggande. 

Ett förtag har inkommit med förfrågan om att köpa del av Ovanheden 4:9. Företaget 

ämnar bygga bostadsrätter. Ett markanvisningsavtal har skrivits mellan Vansbro 

kommun och företaget. 

Befintlig detaljplan och anslutningar, till exempel vatten- och avlopp, gör att 

byggnationer har möjlighet att komma igång snabbt. Den tänkta byggnationen omfattar 

10 - 12 bostadsrätter. 

Analys 

Vansbro kommun har inget fastställt pris för marken. En marknadsanalys, samt en 

dialog med Gagnefs kommun om liknande mark i Björbo, ger vid hand att 40 kr/m2 

vore en lämplig köpeskilling. Köpeskillingen för den del, vilken intressentens förfrågan 

om köp gäller, skulle då bli 280 000 kr. 
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Avstyckning av ny registerfastighet måste ske efter undertecknat köpekontrakt. Detta, 

samt övriga kostnader och avgifter i samband med köpet, står köparen för. 

Slutsats 

Bifogat förslag till köpekontrakt bör godkännas. 

Beslutsunderlag 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga.  

 

Beslutet expedieras till : 

Ekonomichef, Erik Mååg 
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KÖPEKONTRAKT 
Avstyckning 

Mellan Vansbro kommun med organisationsnummer 212000-2130 och adress Allégatan 30, 786 31 

Vansbro hädanefter under benämningen ”Säljaren” och ”Företaget” med organisationsnummer 

XXXXXX-XXXX och adress XXXXX, XXX XXX XXXXXX hädanefter under benämningen ”Köparen” och 

gemensamt benämnda ”Parterna” har följande avtal träffats. 

Bilagor 

Avtalet består av detta huvuddokument samt följande bilaga: 

1. Avstyckning av ny registerfastighet från fastigheten Ovanheden 4:9 i Vansbro kommun. 

Definitioner 

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse: 

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor. 

Med Fastigheten avses Ovanheden 4:9 i Vansbro Kommun. 

Med Köpeskillingen avses den ersättning som Köparen skall utge till Säljaren enligt punkt 3. 

Med Registerfastigheten avses den del på ca 6500 m2 av Fastigheten som Säljaren skall sälja till 

Köparen. Arealens läge och omfång framgår av bifogad kopia av karta, Bilaga 1. Det aktuella 

området är utmärkt med ”föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9”. 

Med Tillträdesdagen avses den dag som Parterna senare kommer överens om att 

Registerfastigheten ska tillträdas, dock senast sju (7) dagar efter beslut om avstyckning har vunnit 

laga kraft. 

1 Överlåtelse 

1.1 Överlåtelse av Registerfastighet 

Säljaren säljer till Köparen Registerfastigheten, på de villkor som följer av Avtalet.  

2 Tillträde 

2.1 Tillträdesdag 

Registerfastigheten skall tillträdas på Tillträdesdagen. 
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2.2 Övertagande av rättigheter skyldigheter 

Från och med Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med 

äganderätten till Registerfastigheten. 

3 Betalning av köpeskilling 

3.1 Belopp och betalningsdatum 

Köpeskillingen skall vara 280 000 kr och skall erläggas enligt följande. 

Kontant på Tillträdesdagen: 280 000 kr 

3.2 Betalningssätt 

Likvid som skall erläggas kontant skall erläggas till av Säljaren anvisat konto. 

4 Avstyckning 

4.1 Ansökan om avstyckning 

Köparen skall ansvara för och bekosta ansökan om avstyckning i överensstämmelse med köpet. 

Köparen skall inlämna ansökan om avstyckning i omedelbar anslutning till undertecknandet av detta 

köpekontrakt.  

4.2 Ändring av gränser 

Kan fastighetsreglering ske endast om lantmäterimyndigheten kräver att i Bilaga 1 angivna gränser 

ändras, skall Säljaren och Köparen acceptera sådan ändring utan att köpeskillingen ändras. För det 

fall ändring av areal över- eller understiger fem (5) procent av i detta avtal uppskattad areal, skall 

reglering av köpeskilling ske med etthundra (40) kr per m2 av den över- eller understigande arealen. 

5 Kostnader och intäkter 

5.1 Fördelning av intäkter och kostnader 

Kostnader för och intäkter av Fastigheten skall Säljaren stå för fram till och med Tillträdesdagen. 

5.2 Avläsning av mätare m.m. 

Parterna skall gemensamt per Tillträdesdagen läsa av aktuell mätare för förbrukning av el, vatten, 

värme och liknande.  

5.3 Likvidavräkning 

Fördelning av kostnader och intäkter skall regleras i särskild likvidavräkning på Tillträdesdagen, och 

eventuellt saldo skall erläggas kontant. 
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6 Garantier 

6.1 Äganderätt 

6.1.1 Säljarens äganderätt 

Säljaren garanterar att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Registerfastigheten och att 

denne äger full och oinskränkt rätt att överlåta Fastigheten. 

6.2 Byggnader m.m. 

6.2.1 Bygglov 

Säljaren garanterar att alla byggnader på Fastigheten är uppförda med bygglov, i den mån detta är 

erforderligt. Säljaren garanterar vidare att varje annan åtgärd som kräver bygglov eller annat 

myndighetstillstånd, såsom t.ex. ny-, om- eller tillbyggnad liksom ändrat användningssätt, har 

vidtagits med bygglov eller annat myndighetstillstånd, i den mån detta är erforderligt. 

6.3 Förelägganden m.m. 

6.3.1 Förelägganden riktade avseende Fastigheten 

Säljaren garanterar att det per denna dag inte har riktats och intill Tillträdesdagen inte kommer att 

riktas några förelägganden eller ålägganden av något slag avseende Fastigheten och att det inte 

heller är att förvänta sådana. 

6.4 Kostnader m.m. 

6.4.1 Kostnader för gator och anslutningsavgifter för facilitet 

Säljaren garanterar att på Fastigheten belöpande gatubyggnadskostnader/ 

gatumarksersättningar/gatukostnader och liknande, samt anslutningsavgifter för el, VA, fjärrvärme 

och liknande har erlagts om sådan ersättningsskyldighet inträtt eller inträder före Tillträdesdagen. 

7 Faran 

7.1 Ansvar för skada eller försämring av Fastigheten 

Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före Tillträdesdagen. Säljaren 

skall dock hålla Fastigheten fullvärdeförsäkrad intill Tillträdesdagen.  

7.2 Tillträdesrätt trots skada 

Köparen äger trots eventuell skada rätt att tillträda Fastigheten om denne så önskar, varvid, om inte 

skadan har åtgärdats, skäligt avdrag från köpeskillingen skall ske. 

7.3 Ersättning från försäkring 

Skulle Fastigheten drabbas av brand eller annan liknande ersättningsgill skada före Tillträdesdagen, 

äger Köparen mot erläggande av köpeskillingen rätt att inträda i Säljarens rätt till ersättning enligt 



4(6) 
Copyright DokuMera 

DM 3567 V 1.26 

försäkringen; avdrag från köpeskillingen skall i det sistnämnda fallet ske med ett belopp 

motsvarande Säljarens självrisk. 

8 Fastighets skick på tillträdesdagen 

8.1 Avträda Fastigheten 

Säljaren skall avträda Fastigheten senast på Tillträdesdagen. Vid tillträdet skall Säljaren ha avlägsnat 

all egendom som tillhör Säljaren och som inte enligt lag eller detta avtal ingår i köpet. 

8.2 Kvarlämnad egendom 

Eventuell egendom som kvarlämnas tillfaller Köparen och denne äger rätt om denne så önskar att 

bortforsla sådan egendom på Säljarens bekostnad. 

9 Friskrivning 

9.1 Avstående från anspråk mot Säljaren 

Köparen, som beretts tillfälle att genomföra erforderlig besiktning av Fastigheten, godtar dess skick, 

användnings- och dispositionsmöjligheter sådana de är och avstår med bindande verkan från alla 

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Fastigheten, även omfattande rådighetsfel och så 

kallade dolda fel. 

9.2 Säljarens friskrivningar 

Säljaren friskriver sig således från allt ansvar beträffande byggnadens fysiska skick, användnings- och 

dispositionsmöjligheter inklusive s.k. dolda fel. Köparen får således inte göra några som helst 

påföljder gällande på grund av fel eller bristfälligheter i byggnaden eller eventuella inskränkningar i 

användnings- och dispositionsmöjligheter. 

9.3 Inskränkning av garantier 

Ovanstående friskrivning avser inte att inskränka de garantier som lämnas i detta avtal. 

10 Köpebrev 

10.1 Upprättande av köpebrev 

När Köparen har betalat köpeskillingen enligt klausulen om betalning av köpeskilling i detta avtal, 

skall köpebrev upprättas, varvid äganderätten övergår. 

11 Återgångsvillkor 

11.1 Villkor vid avstyckningsbeslut 

Vansbro Ovanheden 4:9 ligger i detaljplan som markanvändning ”Bostäder”. 
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Köparen förbinder sig att på del av Ovanheden 4:9 för ny Registerfastighet uppföra en för bruk 

avsedd bostadsbyggnad. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när bostadsbyggnaden är 

färdigt för inflyttning (alternativt när stomme till bostadsbyggnad är uppförd). 

Om köparen inte inom två år från denna köpehandlings upprättande, har fullgjort byggnadsskyldig-

heten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter fastigheten, har 

säljaren (Vansbro kommun) rätt till ett vite på samma belopp som köpeskillingen, d.v.s. 280 

000 kronor. 

Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 

kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

12 Övrigt 

Förändringar/renoveringar/anpassningar av köparen till trädesdagen skall ske i överenskommelse 

med säljaren och efter godkännande av säljaren.Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, 

av vilka Parterna tagit var sitt. 

Vansbro, 2022- XXXXXX, 2022- 

För Säljaren För Köparen  

....................................................... .......................................................  

 

....................................................... 

 

 

Säljarens egenhändiga namnteckning har bevittnas av: 

Vansbro, 2022- Vansbro, 2022- 

 

....................................................... ....................................................... 
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KÖPEBREV 
Vansbro kommun med organisationsnummer 212000-2130 och adress Allégatan 30, 786 31 Vansbro 

hädanefter under benämningen ”Säljaren”, säljer härmed till ”Företaget” med organisationsnummer 

XXXXXX-XXXX och adress XXXXX, XXX XX Vansbro hädanefter under benämningen ”Köparen”, 

Registerfastigheten enligt Köpekontrakt daterat 2022-XX-XX för 280 000 kr. 

Eftersom köpeskillingen är betald kvitteras den härmed. 

Säljarens underskrift: 

Vansbro, 20XX- 

....................................................... 

 

 

....................................................... 

 

Köparens underskrift: 

XXXXXX, 20XX- 

 

....................................................... 

 

Säljarens egenhändiga namnteckning har bevittnas av: 

Vansbro, 20XX- Vansbro, 20XX- 

....................................................... .......................................................  



2:2

29:1

S:1

4:12

S:6

2:1

4:9

3:2

2:2

6:4

S:2

2:3

2:1

11:2

1:8

S:29

3:10

16:10

1:5

1:4
S:2

1:4

1:4

.

0 5025 Meter

ÖVERSIKTSKARTA
Föreslagen avstyckning från Ovanheden 4:9
Ca 6 500 kvadratmeter
Skala 1:1000
Vansbro kommun 2021-12-01

Redovisade fastighetsgränser
är inte kontrollerade.

Kartan har ej rättsverkan.

Förklaring
Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9

OVANHEDEN

Hedvägen

Förklaring
Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9



.

0 10050 Meter

ÖVERSIKTSKARTA
Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9
Skala 1:3000
Vansbro kommun 2022-01-03

Förklaring
Föreslagen avstyckning

Berghedens skola

Berghedens 
äldreboende

Hedvägen

Elljusspår

Vä
g 5

00

Ovanheden
4:9



 

Protokoll Sida 1 (2) 

2022-01-18  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 4 Ärende KS 2022-00026 

Remiss avseende kommunindelning för byn 
Frösaråsen 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 

2022 och översänder det till Kammarkollegiet. 

Ärendet 

Enskild fastighetsägare ansöker om att byn Frösaråsen i Ludvika kommun 

ska byta kommun till Vansbro kommun. 

 

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 

landsting får Kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs 

på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 

fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 

kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra 

sig i sådana frågeställningar. 

 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense 

om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen 

besluta om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje 

stycket framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 

länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 

båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver 

kollegiet få kommunernas synpunkter på ansökan.  Ärendet är även 

remitterat till Ludvika kommun. 

 

Yttrande  

Förvaltningen har tagit farm ett förslag till yttrande. Frågeställningen har 

även under handläggningen diskuterats med tjänstepersoner i Ludvika 

kommun. 

 

Förvaltningens förslag är att Vansbro kommun i dagsläget inte tillstyrker de 

enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 

(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, 

framgår att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en 

indelningsändring av karaktären gränsreglering om den behövs för att 

indelningen är oregelbunden eller enklaver ska kunna undanröjas. Vid en 

ändring av kommungränsen bryter fler omkringliggande stora fastigheter in 
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och skulle i praktiken innebära att Byn Frösaråsen skulle bli en enklav i 

Vansbros kommun vilket blir motverkar en förenkling av indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande 

som sitt eget och översänder det som yttrande till Kammarkollegiet.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

fullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 2022 och översänder det till 

Kammarkollegiet. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 9000 

Yttrande daterat 15 december 2021, dok.nr. 9001 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

 2022-01-03 KS 2021-01193 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0702135086   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Yttrande över kommunindelning för byn Frösaråsen 

Rekommendation till beslut 

Fullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 2022 och översänder det till 

Kammarkollegiet. 

Ärendet 

Enskild fastighetsägare ansöker om att byn Frösaråsen i Ludvika kommun 

ska byta kommun till Vansbro kommun 

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 

landsting får Kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs 

på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 

fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 

kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra 

sig i sådana frågeställningar. 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är 

ense om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen 

besluta om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje 

stycket framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till 

länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 

länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 

båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver 

kollegiet få kommunernas synpunkter på ansökan.  Ärendet är även 

remitterat till Ludvika kommun.  

Yttrande  

Förvaltningen har tagit farm ett förslag till yttrande. Frågeställningen har 

även under handläggningen diskuterats med tjänstepersoner i Ludvika 

kommun.  

Förvaltningens förslag är att Vansbro kommun i dagsläget inte tillstyrker de 

enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 

(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, 

framgår att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en 

indelningsändring av karaktären gränsreglering om den behövs för att 

indelningen är oregelbunden eller enklaver ska kunna undanröjas. Vid en 

ändring av kommungränsen bryter fler omkringliggande stora fastigheter in 
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och skulle i praktiken innebära att Byn Frösaråsen skulle bli en enklav i 

Vansbros kommun vilket blir motverkar en förenkling av indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande 

som sitt eget och översänder det som yttrande till Kammarkollegiet.  

Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 15 december 2021 

Beslutet ska expedieras till: 

Ludvika kommun för kännedom 

Kammarkollegiet 

Samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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YTTRANDE 

Ärende 

 2022-01-03 KS 2021-01193 

  Er referens 

  8.2-4024-2021 

   

Till Kammarkollegiet 

  

Yttrande över ändring av kommungräns 

Sammanfattning 

Kammarkollegiet har i ärende 8.2-4024-2021 begärt att få ta del av Vansbro 

kommuns synpunkter på ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika 

och Vansbro kommun.   

Vansbro kommun tillstyrker inte att byn Frösaråsen ska byta 

kommuntillhörighet från Ludvika kommun till Vansbro kommun. 

Skäl för kommunens ställningstagande 

Enligt förarbetena till lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i 

kommuner och regioner, framgår att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen 

ska besluta om en indelningsändring av karaktären gränsreglering om den 

behövs för att indelningen är oregelbunden eller enklaver ska kunna 

undanröjas. Byn Frösaråsen ligger geografiskt placerad till så att stora 

fastigheter med skog antingen skulle behöva delas eller att byn Frösaråsen 

skulle bli en enklav till Vansbro kommun. Detta motverkar en förenkling av 

indelningen. 

Sökanden framhåller att möjligheten att besöka vårdinrättningar och 

myndigheter som ett skäl, vilket Vansbro kommun anser inte vara ett 

tillräckligt starkt skäl för att ändra en kommungräns. Om fastigheter senare 

byter ägare kan den omvända situationen uppstå och en önskan från 

framtida ägare inkomma om att byta tillbaka till Ludvika kommun. Detta 

förhållande talar emot en förenkling av indelningen. 

Ytterligare en aspekt som inte talar för en ändring av kommungräns är att 

det av underlagen inte framgår hur omgivande fastigheter ställer sig till en 

ändring av kommuntillhörighet för Byn Frösaråsen.  

Vansbro kommun har stämt av ställningstagandet med Ludvika kommun, 

som också har ombetts av Kammarkollegiet att yttra sig i ärendet. Vansbro 

kommuns yttrande är enigt med Ludvika kommuns yttrande.  

 

 

Stina Munters  Catarina Willman 

Ordförande kommunstyrelsen Kommunchef 

Kopia till 

Ludvika kommun 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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KS Au § 5 Ärende KS 2022-00007 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Information gällande Bäckaskog ombyggnad och påbyggnad. Kontrakt är nu 

tecknat med Peab som ska utföra arbetena i entreprenaden. Start av arbetena 

kommer att ske den 14 februari 2022. I etapp ett kommer hus 06 med mera 

att iordningställas. Färdigställande av etapp ett är beräknat till den 31 januari 

2023. Direkt därefter påbörjas etapp två som ska vara färdigställd i januari 

2024. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de 

har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-12-28, dok.nr. 8994 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Service 2021-12-28 KS 2022-00007 

Sektorchef Olle Wiking   

olle.wiking@vansbro.se   

Tel: 0281-75212   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid Bäckaskog 

Ärendet 

Information gällande Bäckaskog ombyggnad och påbyggnad. Kontrakt är nu tecknat 

med Peab som ska utföra arbetena i entreprenaden. Start av arbetena kommer att ske 

den fjortonde februari 2022. I etapp ett kommer hus 06 med mera att iordningställas. 

Färdigställande av etapp ett är beräknat till den 31 januari 2023. Direkt därefter påbörjas 

etapp två som ska vara färdigställd i januari 2024. 

Bakgrund 

Planering av flytt av de boende pågår. Preliminär flytt datum för de boende är vecka 

fyra eller fem. Arbetet med att tömma våra egna lokaler som ska ingå i entreprenaden 

pågår. Parkeringsplatser för de anställda kommer att iordningställas i första hand vid 

kommunförrådet. Parkeringsövervakning kommer att ordnas inom området för att inte 

besöksparkeringar och personalparkeringar nyttas av obehöriga.  

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 säbo platser behöver utredas gällande placering och när i 

tid det är möjligt att starta en nybyggnation eller renovering a befintlig byggnad. 

Projektplanen håller på att uppdateras och uppdateringarna redovisas på mötet. Arbetet 

med att starta upp en Familjecentral har påbörjats. Om den ska ligga på Bäckaskog och i 

hus 01 behöver beslut om detta fattas och medel för anpassningarna avsättas i 

investeringsbudgeten. Målet för start av Familjecentral är att den ska vara klar för 

inflyttning 2023. Om det ska vara möjligt behöver planeringen för anpassning av 

lokalerna att vara klart under 2022. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

Tf Äldreomsorgschef Lena Forsell 

Ekonimchef Erik Mååg 

Sektorchef service Olle Wiking 
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KS Au § 6 Ärende KS 2022-00015 

Fördelning av statsbidrag för att stärka 
företagsklimatet 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela statsbidraget för utveckling av 

företagsklimat och näringsliv till ett treårigt projekt med inriktning mot 

kompetensförsörjning samt till att stärka kommunens arbete med fysisk 

planering. 

Ärendet 

Riksdagen har tagit beslut om att under ytterligare tre år ge ett extra 

statsbidrag till 39 kommuner i tidigare Mål 1 området för att dessa 

kommuner ska kunna satsa extra på näringslivsutveckling. Stödet är på 1 760 

000 kronor per år och kommun. Det är upp till de enskilda kommunerna att 

använda erhållet stöd på det sätt man bedömer att man får bäst effekt.  

Avsikten är att använda hälften av medlen till ett treårigt projekt med 

inriktning mot kompetensförsörjning. En förstudie genomförs kring detta, 

med årets statsbidrag, men i stora drag är tänket klart. Förslaget är att 

anställa en projektledare som ska arbeta med det stora och mångfacetterade 

området. Det rör frågor som attraktivitet, skola och arbetsliv, karriärstegar 

och livslångt lärande, inflyttning och inflyttarservice, marknadsföring och så 

vidare. Den stora kostnadsposten är lön men det kommer också att tillkomma 

lite kostnader på sidan av det. I det treåriga projektet som finansieras till 

fullo av det extra statsbidraget ska det arbetas fram metoder och arbetssätt 

som efter projektets och anställningens slut kan leva vidare i befintliga 

verksamheter. 

 

För information kommer den andra halvan av statsbidraget används till 

fysisk planering för att kunna göra mer och skynda på processer. Det kan 

röra sig om att arbeta med planer och förstudier av olika slag.  

På tjänstemannanivå kommer det att göras justeringar över tid om behoven 

förändras men då utifrån en analys av vad företagen anser viktigt för 

kommunen att arbeta med. Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet 

används då som underlag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

fördela statsbidraget för utveckling av företagsklimat och näringsliv till ett 
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treårigt projekt med inriktning mot kompetensförsörjning samt till att stärka 

kommunens arbete med fysisk planering. 

Beslutsunderlag 

Näringslivschef, tjänsteutlåtande 2021-12-21, dok.nr. 8974 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Näringslivsfunktion 2021-12-21 KS 2021-01511 

Näringslivschef Oskar Lundgren   

Oskar.lundgren@vansbro.se   

Tel: 0281-75254   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Fördelning av statsbidrag för att stärka företagsklimatet 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela statsbidraget för utveckling av företagsklimat och 

näringsliv till ett treårigt projekt med inriktning mot kompetensförsörjning samt till att 

stärka kommunens arbete med fysisk planering. 

Ärendet 

Riksdagen har tagit beslut om att under ytterligare tre år ge ett extra statsbidrag till 39 

kommuner i tidigare Mål 1 området för att dessa kommuner ska kunna satsa extra på 

näringslivsutveckling. Stödet är på 1 760 000 kronor per år och kommun. Det är upp till 

de enskilda kommunerna att använda erhållet stöd på det sätt man bedömer att man får 

bäst effekt.  

Avsikten är att använda hälften av medlen till ett treårigt projekt med inriktning mot 

kompetensförsörjning. En förstudie genomförs kring detta, med årets statsbidrag, men i 

stora drag är tänket klart. Förslaget är att anställa en projektledare som ska arbeta med 

det stora och mångfacetterade området. Det rör frågor som attraktivitet, skola och 

arbetsliv, karriärstegar och livslångt lärande, inflyttning och inflyttarservice, 

marknadsföring och så vidare. Den stora kostnadsposten är lön men det kommer också 

att tillkomma lite kostnader på sidan av det. I det treåriga projektet som finansieras till 

fullo av det extra statsbidraget ska det arbetas fram metoder och arbetssätt som efter 

projektets och anställningens slut kan leva vidare i befintliga verksamheter.  

För information kommer den andra halvan av statsbidraget används till fysisk planering 

för att kunna göra mer och skynda på processer. Det kan röra sig om att arbeta med 

planer och förstudier av olika slag.  

På tjänstemannanivå kommer det att göras justeringar över tid om behoven förändras 

men då utifrån en analys av vad företagen anser viktigt för kommunen att arbeta med. 

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet används då som underlag. 

Bakgrund 

Det extra statsbidraget har funnits sedan 2018. Först en treårsperiod och sedan en 

förlängning med ett år. Det är Tillväxtverket som administrerar stödet och fungerar 

också som ett stöd för de aktuella kommunerna. Tillväxtverket har regelbundna 
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erfarenhetsträffar med medverkande kommuner där kommunerna kan lära av varandra. 

Projektet har visat sig mycket lyckat och Tillväxtverket kan visa på att deltagande 

kommuner har stärkt sitt företagsklimat på ett mycket bra sätt. Stödet har använts 

väldigt olika i kommunerna beroende på utmaningar och behov. I Vansbro kommun har 

stödet använts till många olika aktiviteter. Exempel på detta är ny näringslivsstrategi, 

framtagning av bostadsutredning, medfinansiering av handelsprojekt, medfinansiering 

av Arbetsmarknadskunskap och framtagning av reklamfilm för kommunen. Stödet har 

alltmer under tidsperioden börjat användas till fysisk planering, exempelvis bekostas 

förstudien för gång- och cykelväg ut till Vansbro Västra och flera planerarbeten för 

bostadsbyggande av stödet.  

I den nya näringslivsstrategin är ett av de utpekade fokusområdena 

kompetensförsörjning. Det grundar sig i att näringslivet är inne i stark tillväxt och 

behoven av arbetskraft kommer att vara mycket stora i framtiden. Fokusgrupp 

Kompetensförsörjning har varit svårast att starta av alla då den är så mångfacetterad och 

komplex. Behovet att ta ett krafttag i den här frågan har blivit tydligt i arbetet med 

näringslivsstrategin. 

Under nästan ett års tid har ett arbete pågått för att hitta möjliga utlysningar för projekt 

som passar in utan att lyckats. Det extra statsbidraget är i dagsläget det bästa sättet att 

finansiera ovanstående arbete men bevakning av lämpliga utlysningar kommer att ske 

under tidsperioden för att kunna växla upp kommunens arbete inom området än mer.  

Konsekvenser 

Ett sammanhållande arbete kring alla de olika processer och aktörer inom området 

kompetensförsörjning i Vansbro kommun kan ge större möjligheter för företag och 

verksamheter att klara den framtida kompetensförsörjningen.  

Slutsats 

Rekommendationen till kommunstyrelsen är att fördela statsbidraget enligt ovanstående 

förslag då kommunen med detta arbete kan få bra utväxling på det extra statsbidraget 

genom att skapa förutsättningar för fortsatt god utveckling i näringslivet men också 

ökade skatteintäkter.  

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

Verksamhetsekonom Elin Israelsson  

Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson 
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KS Au § 7 Ärende KS 2022-00017 

Revidering av avfallsföreskrifter Vansbro kommun 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar reviderade Föreskrifter om avfallshantering 

Vansbro kommun. 

Ärendet 

Vansbro kommuns föreskrifter för avfallshantering behöver revideras med 

anledning av förändringar i lagstiftningen. Ändringarna bedöms vara av 

mindre art och inte påverka föreskrifternas principiella utformning och kan 

därmed beslutas av kommunstyrelsen, enligt 4 § i föreskrifterna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar 

reviderade Föreskrifter om avfallshantering Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljöchef, tjänsteutlåtande 2021-12-29, dok.nr. 8981 

Föreskrifterna – Dala Vatten och Avfalls förslag med kommentarer, dok.nr. 

9015 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Miljökontoret 2021-12-29 KS 2021-01536 

Bygg- och miljöchef 
Stina Jakobsson 

  

stina.jakobsson@vansbro.se   

0281-75210   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Revidering av avfallsföreskrifter Vansbro kommun 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderade Föreskrifter om avfallshantering 

Vansbro kommun.  

Ärendet 

Vansbro kommuns föreskrifter för avfallshantering behöver revideras med 

anledning av förändringar i lagstiftningen. Ändringarna bedöms vara av 

mindre art och inte påverka föreskrifternas principiella utformning och kan 

därmed beslutas av kommunstyrelsen, enligt 4 § i föreskrifterna. 

Bakgrund 

De nuvarande föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 2015-12-21, § 

129, KS 2014-571. Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram 

av Dala Vatten och Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i 

ägarkommunerna Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro. 

Anledningen till att föreskrifterna behöver revideras är att det skett 

förändringar i lagstiftningen: 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 

längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 

under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 

lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 

(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614). 

 2021-12-31 upphörde producentansvaret för returpapper och 

ansvaret för insamling och återvinning övergick från 2022-01-01 till 

kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 

av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 

förtydliganden gjorts.  

 

Beslutsunderlag 

Föreskrifterna – Dala Vatten och Avfalls förslag med kommentarer 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslutet ska expedieras till: 

Dala Vatten och Avfall, info@dvaab.se 

Miljökontoret, miljokontoret@vansbro.se  
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 

Vansbro kommun 

 
 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-22, § 133,  

KS 2014/571 

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-12-21, § 129 

Reviderad av kommunstyrelsen 2021-xx-xx, § xxx 

 

Gul markering = ändring 

Grön markering = nytt 

Röd markering = tas bort 

Turkos markering =övriga funderingar 

Kommenterad [MLL1]: Kommunens avfallsansvar bestäms från 
1 augusti 2020 inte längre från begreppet hushållsavfall. I den 
gemensamma Dalamallen och i Avfall Sveriges mall för föreskrifter 
skriver man numer ”Föreskrifter om avfallshantering”. 



 

 

Föreskrifter om avfallshantering 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av 

avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 

avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 

förutsättningar.   

Den 22 december 2014 tog Vansbros kommunfullmäktige beslut om att 

fastställa föreskrifterna. Föreskrifterna reviderades 2021-xx-xx. 

Kommunen ansvarar för att avfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken hämtas, 

transporteras bort och behandlas på bästa möjliga sätt för hälsa och miljö.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen; 

• kommunalt avfall,  

• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, 

som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om 

anläggningen endast används för a) hushållsspillvatten, eller b) 

spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 

hushållsspillvatten,  

• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 

• bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet (gäller från 1 januari 2023). 

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för 

bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för kommunens 

avfallshantering. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar 

och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i 

kraft 2015-01-01, då föreskrifter om avfallshantering för Vansbro kommun 

fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-01, upphör att gälla. Reviderade 

föreskrifter träder i kraft 2022-01-01. Beslut om undantag som fattats med 

stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering gäller tills den kommunala 

tillsynsmyndigheten beslutat annat. 

 

Kommenterad [MLL2]: Ersätter ”hantering av hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL3]: Ändrat från 11 § 

Kommenterad [MLL4]: Tillägg revidering 

Kommenterad [MLL5]: Nytt stycke vid revidering i enlighet 
med kommunens ansvar från och med 2020-08-01 

Kommenterad [MLL6]: Tillägg om revidering 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  

(1–2 §§) 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2020:614) 

• regleringar om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken 

• övriga författningar angående hantering av 

avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av de författningar som anges i första 

stycket gäller dessa föreskrifter om 

avfallshantering. 

DEFINITIONER 

2 § Termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR (3–8 §§) 
3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för 
insamlingen och behandlingen av avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen till det 
kommunala bolaget Vansbro Teknik AB och 
Dala Vatten och Avfall AB (fortsättningsvis 
benämnt DVA) sköter driften. 
 
Smärre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av Kommunstyrelsen.  
 
4 § DVA ansvarar för att hämtning sker vid 

fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 

överenskommen plats eller av 

Kommunstyrelsen anvisad plats. 

5 § Avgift tas ut i enlighet med gällande 

avfallstaxa.  

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter 

ansvarar Kommunstyrelsen (fortsättningsvis 

benämnt KS).  

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av DVA 

om inte annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till DVA 

respektive KS att utfärda råd och 

rekommendationer rörande:  

A. Sorteringsguide (DVA) 

B. Avfall från enskilda avloppsanläggningar 

(DVA och KS i samverkan)  

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 

transportvägar (DVA) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till 

föreskrifterna gemensamt med 

tillsynsmyndigheten (DVA och KS i 

samverkan) 

E. Guide för hemkompostering (KS) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR (9–14 §§) 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 

möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 

ska överlämnas till DVA för borttransport. 

Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot DVA gällande 

abonnemang och avgifter är alltid 

fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 

avfall under kommunalt ansvar normalt 

uppkommer ska ha ett abonnemang. 

Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla 

abonnemang till DVA. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 

dessa inom sig utse en huvudman som 

 
1 Fastighetsinnehavare enligt 

Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 

fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter 

nyttjanderättshavare.  

Kommenterad [MLL8]: Ändrat från 2011:927 

Kommenterad [MLL9]: Ny hänvisning till bilaga 

Kommenterad [MLL10]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL11]: Ersätter DVAAB 
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ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  

DVA har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 

skilda platser där avfall under kommunalt 

ansvar normalt uppkommer ska abonnemang 

finnas för varje sådan plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 

som påverkar abonnemanget, 

avfallshanteringen eller annan ändring som 

berör abonnemang eller avfallshantering ska 

snarast meddelas DVA. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 

säkerställa att; 

• Den eller de som bor i eller är verksam på 

fastigheten i erforderlig omfattning 

informeras om gällande föreskrifter och 

regler för avfallshantering. 

• Avfall under kommunalt ansvar sorteras 

enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, 

emballeras så att skada eller annan 

olägenhet inte uppkommer och lämnas till 

DVA eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, 

Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter.  

• Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den 

lätt kan tillslutas och att den inte blir så 

tung att det blir uppenbara svårigheter att 

flytta den. 

• DVA och entreprenören har tillträde till de 

utrymmen i fastigheten där arbetet ska 

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 

endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 

vid begäran om hämtning lämnas till DVA.  

• Installationer för avfallshantering såsom 

behållare, avfallsskåp och avfallsutrymmen 

i fastigheten sköts och underhålls så att 

hämtning underlättas.  

• Transport- och dragväg fram till 

behållarens hämtnings- och tömningsplats 

hålls i lättframkomligt skick. 

Transportvägen ska röjas från snö och 

hållas halkfri. Det är DVA som avgör när 

detta uppfyllts. 

• Väg och tomtmark som nyttjas vid 

hämtning dimensioneras och hålls i sådant 

skick att de är farbara för hämtningsfordon 

under av DVA planerad hämtningstid.  

13 § Om kraven i 12 § inte uppfylls och inte 

fastighetsägaren åtgärdar bristerna, eller det 

finns risk att olägenhet för människors hälsa 

och miljön uppstår, har DVA rätt att hämta 

avfallet mot en extra avgift för 

fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

DVA har rätt att i behållare utföra 

kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Behållare som anskaffas och ägs av 

fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 

hämtningssystem. Behållarens placering och 

utformning ska godkännas av DVA.  

15 § Samfällighet kan iträda sig 

fastighetsinnehavarens ansvar om 

anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 

stadgar medger detta. 

KÄRLAVFALL (16–19 §§) 

HÄMTNINGSOMRÅDE 

16 § Kommunen är indelad i 

hämtningsområden, se bilaga 2. 

17 § Hämtning utförs, i den ordning som DVA 

bestämmer.  

HÄMTNINGSINTERVALL 

18 § Hämtning av kärlavfall utförs enligt nedan 

angivna bestämmelser: 

• Ordinarie hämtning sker varannan vecka 

av matavfall samt var fjärde vecka av 

brännbart restavfall året om. 

• Hos verksamheter med 

livsmedelshantering bör hämtning av 

matavfall ske varje vecka. 

• Från fritidshus sker hämtning normalt 

varannan vecka av matavfall samt var 

fjärde vecka av brännbart restavfall under 

perioden 1 maj till och med 31 oktober. 

Hämtning utöver vad som anges i 

föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

Kommenterad [MLL12]: Tillägg, enligt nuvarande benämning 
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GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN 

19 § Fastighetsinnehavare kan efter DVAs 

godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning 

vid fastighetsgräns med ett gemensamt 

hämtställe. Samtliga fastighetsinnehavare ska 

vara överens om detta.  

Förutsättningarna för det gemensamma 

hämtstället regleras enligt avtal.  

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR (20–25 §§) 

SLAM 

20 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 

avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

21 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 

tömning enligt DVA lämnade anvisningar. 

DVA har rätt att lämna kvar vattenfasen i 

slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

22 § Tömning ska ske så ofta att god funktion 

upprätthålls. 

Hämtning av slam från slamavskiljare med 

ansluten WC ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och 

tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

Tömning av sluten tank ska ske minst vart 

tredje år.  

LATRIN 

23 § För latrin får endast behållare som 

godkänts av DVA användas. Latrinbehållare 

tillhandahålls av DVA mot särskild ersättning.  

Latrinkärl kan efter beställning hämtas vid 

fastigheten.  

FOSFORFÄLLOR  

24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 

jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 

som föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 

25 § Slam från minireningsverk ska tömmas 

minst en gång per år eller enligt intervall som 

föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE (26 §) 
26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

anläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att 

god funktion upprätthålls och att olägenhet för 

allmän VA-anläggning samt människors hälsa 

och miljö inte uppkommer.  

Tömning ska ske minst en gång per månad 

eller enligt överenskommelse med DVA (VA-

avdelningen). 

Tömning ska ske genom DVAs försorg. 

TRÄDGÅRDSAVFALL (27 §) 
27 § Kompostering eller eldning av 

trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 

tillåten i hela kommunen under förutsättning att 

det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
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och det i övrigt inte strider mot författning eller 

eldningsförbud.  

ANMÄLNINGSÄRENDEN (28–34 

§§) 

GENERELLA REGLER 

28 § Anmälan kan ses som ett meddelande om 

ett visst sakförhållande. Bekräftelse delges 

anmälaren som kvittens på mottagen anmälan.  

Anmälan ska vara skriftlig och gälla 

fastighetsinnehavare.  

DELAT KÄRL 

29 § Upp till två fastighetsinnehavare kan få 

dela kärl. För delat kärl krävs att parterna är 

överens, att bostadshusen är närbelägna, att 

avfallet ryms i ordinarie behållare för 

villahushåll/fritidshus, samt att parterna har 

samma typ av hämtningsabonnemang.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL 
30 § Utsträckt hämtningsintervall till var 

åttonde vecka för brännbart restavfall kan 

anmälas till DVA. En förutsättning är att kraven 

i 12 § uppfylls.  

DVA gör löpande översyn om 

hämtningsintervallet kan kvarstå. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL 
31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst fyra månader 

för permanentbostäder och minst hela 

hämtningssäsongen för fritidshus.  

Begäran ska ha inkommit senast en månad 

innan avsedd uppehållsperiod för fastigheter 

som har sophämtning året runt eller före 1 april 

för fritidshus med sophämtning sommartid.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

Uppehåll gäller i upp till tre år.  

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
32 § Matavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö. Komposteringen 

ska ske enligt KS:s anvisningar.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS  

33 § Latrinavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får 

omhändertas på den egna fastigheten om det 

kan ske utan olägenhet för människors hälsa 

och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

ANSÖKNINGSÄRENDEN (35–38 §§) 

GENERELLA REGLER 

35 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 

till KS.  

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och 

avse fastighetsinnehavare.  

Beviljande av dispens kräver att ingen 

olägenhet uppkommer för människors hälsa 

eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 

dispens. 

Dispenser ska vara tidsbegränsade.  

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 

avviker från beslutad dispens kan KS upphäva 

meddelat beslut.  

Kommenterad [MLL13]: Ersätter ”Gemensam behållare” 

Kommenterad [MLL14]: Tillägg förtydligande 

Kommenterad [MLL15]: Tillägg, förtydligande som 
överensstämmer med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 

Kommenterad [MLL16]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL17]: Tillägg, förtydligande som 
överensstämmer med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
36 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan 

medges om det finns särskilda skäl och 

fastighetsinnehavaren kan visa att den själv 

kan ta hand om sitt brännbara restavfall och 

matavfall på ett sätt som är betryggande för 

människors hälsa och miljön. 

Beslut gäller i upp till 3 år. 

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL SLAM 

37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från 

enskilda avloppsanläggningar kan medges om 

belastningen är låg.   

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot 

ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.  

Beslut om förlängt hämtningsintervall medges 

per kalenderår och gäller i upp till tio år. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
38 § Uppehåll i hämtning kan medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst ett år. Begäran 

ska ha inkommit senast en månad innan 

avsedd uppehållsperiod.  

Beslut om uppehåll medges per kalenderår 

och gäller i upp till tre år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER 

KOMMUNALT ANSVAR (39–40 §§) 
39 § Den som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet där det uppstår annat avfall än 

avfall under kommunalt ansvar, ska på 

begäran lämna uppgifter till KS i fråga om 

avfallets art, sammansättning, mängd och 

hantering. 

40 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till 

Sverige för in eller säljer en förpackning eller 

en vara som är innesluten i en sådan 

förpackning, ska på begäran lämna uppgifter 

till KS i fråga om förpackningsavfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering. 

UTVECKLINGSARBETE (41 §) 
41 § DVA har rätt att i samråd med KS bedriva 

utvecklingsarbete för att uppfylla 

avfallsplanens intentioner vad gäller minskning 

av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. 

Arbetet kan innefatta exempelvis: 

• Hämtningsintervall 

• Gemensamma hämtställen 

Kommenterad [MLL18]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL19]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL20]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 

Kommenterad [MLL21]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL22]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 

Kommenterad [MLL23]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL24]: Ändrad rubrik 
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Bilaga 1. Definitioner av avfall samt sorteringsanvisningar 

Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide (dalaavfall.se) samt anvisningar på 

återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna 

gärna till återbruk. 

AVFALLSSLAG DEFINITION OCH HANTERING 

Brännbart restavfall Brännbart restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 

förpackning, eller ingår i någon annan fraktion nedan, men som är brännbart 

och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.  

Brännbart restavfall läggs i soppåse i kärlet för brännbart restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 

får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. 

Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. Matavfall 

läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA och sedan i kärlet för matavfall.  

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis är för 

stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 

återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning i enlighet 

med tilläggstjänst som DVA erbjuder. På återvinningscentralen ska grovavfallet 

sorteras och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

• möbler och mattor  

• barnvagnar  

• pulkor och skidor 

• gräsklippare och trädgårdsslangar  

• isolering, porslin och keramik 

• trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper lämnas i de 

insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.  

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, lösningsmedel och 

avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral 

eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Deponi Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. Deponi lämnas på 

återvinningscentral eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Kommenterad [MLL25]: Ändring av rubrik 

Kommenterad [MLL26]: Ny instruktion/förtydligande 

Kommenterad [MLL27]: Ändring av rubrik, tillägg ”Definition 
och” 

Kommenterad [MLL28]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL29]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL30]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL31]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL32]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL33]: Ersätter, kompletterar och förtydligar 
tidigare skrivning. 

Kommenterad [MLL34]: Nytt med hänvisning till kommunens 
ansvar från 2022-01-01 
 

Kommenterad [MLL35]: Förtydilgande 
 

Kommenterad [MLL36]: Stryks då detta ingår i grovavfall och 
begreppet ”deponi” inte längre används vid DVA:s 
återvinningscentraler. 
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Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, elektriska 

produkter, förpackningar, läkemedel och radioaktiva produkter.  

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 

producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna bilaga).  

Förpackningar Förpackningar ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av 

producenterna.  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apoteket. 

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra elektriska 

produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och elektronikavfall 

lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos 

återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns hämtas vid fastighetsgräns efter 

beställning i enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. 

Fett Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt 

DVAs anvisningar. 

Animaliska biprodukter 

(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 

 

Kommenterad [MLL37]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL38]: Nytt, förtydligande 

Kommenterad [MLL39]: Nytt, förtydligande 

Kommenterad [MLL40]: Nytt förtydligande 

Kommenterad [MLL41]: Nytt, förtydligande, hänvisning 
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BILAGA 2. HÄMTNINGSOMRÅDEN 

 

Hämtningsområde med i huvudsak kärlhämtning vid fastighetsgräns. 

    Övriga kommunen i huvudsak gemensamma hämtställen. 
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Kontaktuppgifter 

Vansbro kommun 

Telefon: 0281-750 00 

E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

Postadress: 780 50 Vansbro 

Besöksadress: Norra Allégatan 30 
www.vansbro.se 

 

Dala Vatten och Avfall AB 

Telefon:0247–44 100 

E-post: info@dvaab.se 

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand 

Besöksadress: Tallskogsvägen 1 

www.dalavattenavfall.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 8 Ärende KS 2022-00021 

Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta analysera den ekonomiska påverkan 

av övertagande av Bergheden. 

Ärendet 

Den 1 april 2022 kommer kommunen att överta driften av det särskilda 

boendet Bergheden samt hemtjänsten i Äppelbo. En upphandling gjordes 

under första halvåret 2021, i syfte fortsatt extern drift, men inga anbud 

inkom. Ett förhandlat förfarande inleddes då med olika aktörer men inget 

intresse fanns från marknaden. (Dnr KS 2021-00686) 

 

Antalet särskilda boendeplatser är idag 10 och antalet korttidsplatser är 6 

vilket innebär totalt 16 platser. 

 

Kommunens övertagande av verksamheten innebär att totalt 18,08 

årsarbetare erbjuds övergång till kommunen fördelat på 17,08 

undersköterska/vårdbiträde och 1,0 sjuksköterska. Funktionen enhetschef, 

0,5 ingår ej i övergången. 

 

Kommunens budgetmodell för särskilt boende medför att kostnaderna 

kommer att öka med 210 000 kronor för år 2022 och 280 000 kronor för år 

2023 och 1 060 000 kronor för hemtjänsten under år 2022 och även samma 

för år 2023, beroende främst på ökad volym. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de 

tagit del av informationen. 

 

Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta analysera den ekonomiska påverkan 

av övertagande av Bergheden. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag. 
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Beslutsunderlag 

Tf sektorchef äldreomsorg och ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-01-03, 

dok.nr. 8987 

Övertagande Bergheden ekonomisk översikt, dok.nr. 8989 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Äldreomsorg / 
Ekonomifunktionen 

2022-01-03 2021–01519 

Tf Sektorchef Lena Forssell 
/Ekonomichef Erik Mååg 

  

  

   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden  

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen 

Ärendet 

Den 1 april 2022 kommer kommunen att överta driften av det särskilda boendet 

Bergheden samt hemtjänsten i Äppelbo. En upphandling gjordes under första halvåret 

2021, i syfte fortsatt extern drift, men inga anbud inkom. Ett förhandlat förfarande 

inleddes då med olika aktörer men inget intresse fanns från marknaden. (Dnr KS 2021-

00686) 

Antalet särskilda boendeplatser är idag 10 och antalet korttidsplatser är 6 vilket innebär 

totalt 16 platser.  

Kommunens övertagande av verksamheten innebär att totalt 18,08 årsarbetare erbjuds 

övergång till kommunen fördelat på 17,08 undersköterska/vårdbiträde och 1,0 

sjuksköterska. Funktionen enhetschef, 0,5 ingår ej i övergången.  

Kommunens budgetmodell för särskilt boende medför att kostnaderna kommer att öka 

med 210 tkr för år 2022 och 280 tkr för år 2023 och 1 060 tkr för hemtjänsten under år 

2022 och även samma för år 2023, beroende främst på ökad volym.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beräkningar har gjorts inom förvaltningen på vilken organisationsmodell som blir mest 

ekonomisk fördelaktig för kommunen. Dessa beräkningar visar att de budgeterade 

kostnaderna för kommunen kommer att öka med totalt 1,34 mkr.  

Kommunen avser att inrymma särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo i befintlig 

verksamhet inom kommunen. Enhetschefer inom äldreomsorgen planeras att överta 

ledarskapet för Bergsheden och hemtjänsten. Det särskilda boendet kommer att tillhöra 

en enhet och hemtjänsten en annan. 

Särskilt boende 

Det totala antalet platser är 16 varav 6 är korttidsplatser. Befintliga lokalers standard har 

ej möjliggjort för den privata entreprenören att i 6 av rummen ha permanenta särskilda 

boendeplatser utan man har istället valt korttidsplatser. Kommunen kommer däremot att 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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kunna använda dessa platser till permanent boende, vilket innebär att korttidsplatser 

återinförs på Bäckaskog.  

Vid en fortsatt drift i entreprenadform hade budgeterade medel för särskilt boende varit 

tillräckliga. Vid tilldelning av budget till den nya enheten Bergheden enligt den 

resursfördelningsmodell som används till övriga kommunala enheter överskrids den 

budget som tilldelats entreprenaddriften med 280 tkr på helårsbasis, vilket blir 210 tkr 

för 2022.  

Ordinärt boende/hemtjänst 

I maj 2021 kom det indikatorer om att volymen för hemtjänsten ökade i Äppelbo. 

Volymen inom hemtjänsten fluktuerar vanligtvis under året, men under hösten har det 

slagits fast att det är en bestående ökning som resulterar i ökade kostnader. Kostnaden 

hade ökat oberoende av driftsform. Vid en fortsatt entreprenaddrift hade budget för 

2022 överskridits med 1,21 mkr. Den ersättningsmodell som tillämpats gentemot 

entreprenören har varit ersättning per utförda timmar. 

Vid kommunal drift beräknas kostnaden öka med 1,7 mkr mot den budget som finns för 

entreprenaddrift. I denna ökning beror 1,2 mkr på ökad volym, 390 tkr på merkostnader 

för restid från Vansbro och 60 tkr beroende på en högre tilldelad budget i den 

kommunala resursfördelningen än vad entreprenaddriften kostat per timme.  

Budget för hemtjänsten i kommunal regi utökades för att ta höjd för volymökningar 

2022, och förvaltningen bedömer att 600 tkr av dessa medel kan tilldelas till Äppelbo 

tack vare samordningsfördelar inom hemtjänsten Vansbro. Detta innebär att kostnaden 

för hemtjänsten i Äppelbo prognostiseras överskrida budget med 1 060 tkr för 2022. 

Helårseffekten för år 2023 blir lika.  

Slutsats 

Övertagandet av verksamheter i Äppelbo kommer att innebära ökade kostnader för 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Övertagande Bergheden ekonomisk översikt 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Controller Marcus Kock 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Entreprenaddrift Hemtjänst Särskilt boende

Budget 2022 2 715 8 072

Prognos 2022 entreprenaddrift 3 925 8 072

Prognostiserad avvikelse entreprenaddrift -1 210 0

Förändringar vid övergång till egen regi Hemtjänst Särskilt boende

Volymökning hanteras inom budget -600

Ökade restider till Äppelbo 390

Merkostnader kommunal budgetmodell 60 280

Prognostiserad avvikelse mot budget egen regi -1060 -280
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KS Au § 9 Ärende KS 2022-00024 

Dokumentation av inköp under pandemin 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Ärendet 

Under Covid-19 Pandemin har flera inköp gjorts utanför kommunens 

ramavtal. Huvudregeln är att för upphandlande myndigheter ska inköp 

föregås av en offentlig upphandling. 

 

Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap. 8 § LUF får en upphandlande 

myndighet/enhet använda ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering (direktupphandling i dagligt tal) om det, på grund av synnerlig 

brådska som beror på omständigheter som: 

 (i) inte kan tillskrivas och (ii) inte kunnat förutses av myndigheten/enheten 

är (iii) omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt 

förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och 

(iv) anskaffningen är absolut nödvändig. 

 

Samtliga fyra krav ska vara uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt. 

En pandemi kunde rimligtvis inte förutses av kommunen. Att invänta en 

upphandling innan inköp görs har varit omöjlighet och anskaffningen av 

varorna har varit absolut nödvändigt. Kommunens bedömning är således att 

alla rekvisit är uppfyllda. 

 

I möjligaste mån har inköp skett från kommunens ramavtalsleverantörer men 

den tidsvisa stora varubristen har tvingat kommunen att göra inköp hos de 

leverantörer som haft möjlighet att leverera. 

 

Alla inköp, som märkts med projekt kod ”extra kostnader Corona”, under 

perioden april 2020 till augusti 2021 har gåtts igenom. Inköp från september 

under 2021 uppgår till ca 49 000 kronor. I perioden uppgår dessa inköp till 

6,5 miljoner kronor. Inköp från avtalsleverantörer uppgår till 1,2 miljoner 

kronor och från ej avtalsleverantörer till 5,3 miljoner kronor. Alla siffror är 

exklusive moms. 

 

Främst är det inom äldreomsorgen dessa inköp har gjorts, ca 6,2 miljoner 

kronor men även inom service ca 300 000 kronor.  
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Kommunen gick med i SKR:s bristvaruupphandling som innehåll bland 

annat visir. Men de upphandlade visiren visade sig inte vara CE godkända 

vilket tvingade kommunen att köpa in utanför det avtalet. 

 

De största inköpen gjordes i april 2020 och i februari/mars 2021. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

informationen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8998 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-01-03 2022-00011 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Dokumentation av inköp under pandemin 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 

Ärendet 

Under Covid-19 Pandemin har flera inköp gjorts utanför kommunens ramavtal. 

Huvudregeln är att för upphandlande myndigheter ska inköp föregås av en offentlig 

upphandling.  

Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap. 8 § LUF får en upphandlande myndighet/enhet 

använda ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling i 

dagligt tal) om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som: 

 (i) inte kan tillskrivas och (ii) inte kunnat förutses av myndigheten/enheten är (iii) 

omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid 

förhandlat förfarande med föregående annonsering, och (iv) anskaffningen är absolut 

nödvändig. 

Samtliga fyra krav ska vara uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt. En 

pandemin kunde rimligtvis inte förutses av kommunen. Att invänta en upphandling 

innan inköp görs har varit omöjlighet och anskaffningen av varorna har varit absolut 

nödvändigt. Kommunens bedömning är således att alla rekvisit är uppfyllda.  

I möjligaste mån har inköp skett från kommunens ramavtalsleverantörer men den 

tidsvisa stora varubristen har tvingat kommunen att göra inköp hos de leverantörer som 

haft möjlighet att leverera.  

Alla inköp, som märkts med projekt kod ”extra kostnader Corona”, under perioden april 

2020 till augusti 2021 har gåtts igenom . Inköp från september under 2021 uppgår till ca 

49 tkr. I perioden uppgår dessa inköp till 6,5 mkr. Inköp från avtalsleverantörer uppgår 

till 1,2 mkr och från ej avtalsleverantörer till 5,3 mkr. Alla siffror är exklusive moms.  

Främst är det inom äldreomsorgen dessa inköp har gjorts, ca 6,2 mkr men även inom 

service ca 300 tkr.  
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Kommunen gick med i SKRs bristvaruupphandling som innehåll bland annat visir. Men 

de upphandlade visiren visade sig inte vara CE godkända vilket tvingade kommunen att 

köpa in utanför det avtalet.  

De största inköpen gjordes i april 2020 och i februari/mars 2021. Se Graf: 

 

 

 

Yt- och handsprit har köpts in för totalt 975 tkr under pandemin. Den största 

leverantören är Staples som har levererat hand- och ytsprit för totalt 891 tkr under 

perioden. Det är inköpt enligt vårt kemiskt/tekniska avtal. Ytterligare 27 tkr är inköpt 

från Procurator, som även det är via avtal. Resterande är köpt i små mängder från övriga 

leverantör under perioder där leveranser ej kunnat säkras från avtalsleverantörer. 

Skyddsutrustning har köpts in för totalt 5,5 mkr under pandemin, där endast 109 tkr har 

köpts in från Procurator och 138 tkr från Staples enligt avtal. Utöver det som köpts in 

via avtal har följande köpts in: 

 Nitrilhandskar – 1,7 mkr från Albmar AB och 66 tkr från Menigo foodservice 

AB. Onemed kunde ej leverera efterfrågad kvantitet och efter en kontroll av 

marknaden köptes det in från leverantören som kunde leverera av godkänd 

kvalitet till lägst pris. 

 Munskydd och skyddsförkläden – 724 tkr från Exakta Profile AB, 1,1 mkr från 

Märkesbolaget Sverige AB, 288 tkr från NHT Trading AB och 438 tkr från 

Key2Sales AB. Onemed kunde ej leverera efterfrågad kvantitet och efter en 

kontroll av marknaden köptes det in från leverantören som kunde leverera av 

godkänd kvalitet till lägst pris. 

 Andningsmask och skyddsglasögon – 80 tkr från HEDE Safety AB, 47 tkr från 

Borg Group AB och 8 tkr från Olséns Järnhandel AB. Det är inte en vara som 
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varit upphandlad och för att lösa omedelbart behov har varor köpts in från de 

leverantörer som kunnat leverera i tid. 

 Visir – 841 tkr från Tryckeri AB CA Andersson AB. Efter att ha anslutit till 

SKR:s bristvaruavtal framkom det att de visir som upphandlats där ej hade 

korrekt CE-märkning, vilket föranledde att visir köptes in utanför det avtalet för 

att säkerställa kvaliteten. 

Kommunens upphandlingsfunktion arbetar med hur vi kan förbättra vårt generella 

inköpsarbete men även i mer onormala situationer där inköp med synnerliga skäl kan 

förekomma.   

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Upphandlare Tobias Eriksson 

Controller Marcus Kock 
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KS Au § 10 Ärende KS 2022-00025 

Bidrag till utvecklingsgrupper 

Förslag till kommunstyrelsen 

Från år 2022 utgår driftbidrag till utvecklingsgruppen ingående i föreningen 

kommunbygderådet under förutsättning att utvecklingsgruppen uppfyller 

kriterier för utbetalning av driftbidrag. 

Ärendet 

Önskemål finns från utvecklingsgrupper ingående i föreningen 

Kommunbygderådet om bidrag till utvecklingsgruppen. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har tidigare diskuterat detta och är positivt inställd till att hitta 

ett bidrag. 

Syftet med stödet till lokala utvecklingsgrupper är: 

 Främja en aktiv lokal demokratisk dialog kring bygdens utveckling 

 Stärka de lokala utvecklingsgruppernas roll som dialogpartner till 

kommunen i utvecklingsfrågor som rör bygden samt biträda 

kommunen med lokal kunskap och förankring 

 

Stöd ges till de lokala utvecklingsgrupper som finns representerade i 

Kommunbygderådet under förutsättning att följande är uppfyllt: 

 Den lokala utvecklingsgruppens stadgar skall ange att föreningen är 

öppen för alla samt att inriktningen på verksamheten avser bygdens 

utveckling.  

 En verksamhetsplan för året bidraget avser ska vara upprättad och 

insänd till kommunen innan verksamhetsåret. Aktiviteter som främjar 

utveckling av bygden ska framgå. 

 Utvecklingsgrupperna ska i sin årsredovisning beskriva 

verksamhetsårets aktiviteter. 

 

Respektive utvecklingsgrupp kan erhålla ett kommunalt bidrag upp till 

6 000 kronor per år vilket utbetalas senast den 31 januari. Kommunstyrelsen 

arbetsutskott beslutar om storleken på driftbidraget i förhållande till 

verksamhetsplanen. 

 

Om inga aktiviteter genomförts enligt riktlinjernas syfte utgår inget 

kommunalt driftstöd året efter verksamhetsåret. 

 

Minst en gång per år ska dialogmöte genomföras mellan styrelsen för 

respektive utvecklingsgrupp och kommunledningen. 
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Ett driftbidrag föreslås även för 2022 efter att respektive utvecklingsgrupp 

inkommit med verksamhetsplan, då med senare utbetalning än för föreslagen 

rutin. 

 

Finansiering av driftbidrag för 2022 föreslås ske ur medel för strategisk 

utveckling men för kommande år förstärks budget för föreningsbidrag med 

30 000 kronor. Förvaltningen ansvarar för att höjningen föreslås i budget för 

2023. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Från år 2022 utgår driftbidrag till utvecklingsgruppen ingående i föreningen 

kommunbygderådet under förutsättning att utvecklingsgruppen uppfyller 

kriterier för utbetalning av driftbidrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8999 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

 2022-01-03 KS 2021-01426 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0702135086   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Bidrag till utvecklingsgrupper 

Rekommendation till beslut 

Från år 2022 utgår driftbidrag till utvecklingsgruppen ingående i föreningen 

kommunbygderådet under förutsättning att utvecklingsgruppen uppfyller 

kriterier för utbetalning av driftbidrag. 

Ärendet 

Önskemål finns från utvecklingsgrupper ingående i föreningen 

Kommunbygderådet om bidrag till utvecklingsgruppen. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har tidigare diskuterat detta och är positivt inställd till att hitta 

ett bidrag. 

Syftet med stödet till lokala utvecklingsgrupper är: 

 Främja en aktiv lokal demokratisk dialog kring bygdens utveckling 

 Stärka de lokala utvecklingsgruppernas roll som dialogpartner till 

kommunen i utvecklingsfrågor som rör bygden samt biträda 

kommunen med lokal kunskap och förankring 

 

Stöd ges till de lokala utvecklingsgrupper som finns representerade i 

Kommunbygderådet under förutsättning att följande är uppfyllt: 

- Den lokala utvecklingsgruppens stadgar skall ange att föreningen är 

öppen för alla samt att inriktningen på verksamheten avser bygdens 

utveckling.  

- En verksamhetsplan för året bidraget avser ska vara upprättad och 

insänd till kommunen innan verksamhetsåret. Aktiviteter som 

främjar utveckling av bygden ska framgå. 

- Utvecklingsgrupperna ska i sin årsredovisning beskriva 

verksamhetsårets aktiviteter. 

Respektive utvecklingsgrupp kan erhålla ett kommunalt bidrag upp till 

6.000 kr/år vilket utbetalas senast den 31 jan. Kommunstyrelsen 

arbetsutskott beslutar om storleken på driftbidraget i förhållande till 

verksamhetsplanen. 

Om inga aktiviteter genomförts enligt riktlinjernas syfte utgår inget 

kommunalt driftstöd året efter verksamhetsåret. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Minst en gång/år ska dialogmöte genomföras mellan styrelsen för respektive 

utvecklingsgrupp och kommunledningen. 

Ett driftbidrag föreslås även för 2022 efter att respektive utvecklingsgrupp 

inkommit med verksamhetsplan, då med senare utbetalning än för 

föreslagen rutin. 

Finansiering av driftbidrag för 2022 föreslås ske ur medel för strategisk 

utveckling men för kommande år förstärks budget för föreningsbidrag med 

30 tkr. Förvaltningen ansvarar för att höjningen föreslås i budget för 2023. 

Slutsats 

Under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar om driftbidrag för 

utvecklingsgruppen ingående i föreningen kommunbygderådet 

sammanställs ett regelverk för driftbidrag enligt förslag ovan.  

Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomichef Erik Mååg 

Ekonom Maria Runnqvist 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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KS Au § 11 Ärende KS 2022-00022 

Åtgärder efter granskningsrapport Brandkåren norra 
dalarna 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

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. 

 

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – 

augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 

1 027 000 kronor. Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och 

försäljningsintäkter.  

 

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021. 

 

Revisorernas granskning av delårsrapporten visade på flera brister i 

delårsrapporten. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 

återremitterades ärendet för vidare utredning. Granskningen behandlas i 

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

31 (2021-01379). 

 

Ett direktionsmöte med anledning av granskningen hölls 2021-12-15. Då 

återrapporterades det uppdrag som ordförande och vice ordförande i 

Brandkåren norra dalarna tilldelades vid direktionsmötet 2021-11-18. 

Uppdraget var att tillsammans 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. 

 

Rapportens slutsats 

Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att 

tydliggöra rutiner som dessutom granskas av värdkommunen kan det antas 

rimligt att problemet inte återfinns inom själva ekonomiprocessen. 

Förbundet har en anställd administratör som hanterar ekonomin i ett förbund 

med drygt 200 anställda. Utifrån den omvärldsanalys som gjorts konstateras 

att samtliga räddningstjänstförbund har minst en ekonomichef och en 
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administratör. Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som 

kan bero på underbemanning samt att en högre kompetens inom ekonomi 

saknas. 

 

Direktionen beslutade med anledning av revisionsrapporten: 

1. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att åtgärder vidtas för 

att helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed. 

2. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det finns adekvata 

rutiner, stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. 

Återkoppling skall ske på direktionens möte 2022-02-10. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att de har 

tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8991 

Mötesbok- BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna (2021-12-15), 

dok.nr. 8993 

Granskning av delårsrapport Brandkåren norra dalarna 20210831, dok.nr. 

8992 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-01-03 ange ärende 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Åtgärder efter granskningsrapport Brandkåren norra dalarna 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen 

Ärendet 

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.  

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – augusti 

2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 027 000 kr. Det 

positiva resultatet beror på vakanta tjänster och försäljningsintäkter.  

 

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021. 

 

Revisorernas granskning av delårsrapporten visade på flera brister i delårsrapporten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november återremitterades ärendet för 

vidare utredning. Granskningen behandlas i ärendet Granskning av delårsrapport 

Brandkåren Norra Dalarna per 2021-08-31 (2021-01379) 

Ett direktionsmöte med anledning av granskningen hölls 211215. Då återrapporterades 

det uppdrag som ordförande och vice ordförande i Brandkåren norra dalarna tilldelades 

vid direktionsmötet 21118. Uppdraget var att tillsammans 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.  

Rapportens slutsats 

Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att tydliggöra rutiner 

som dessutom granskas av värdkommunen kan det antas rimligt att problemet inte 

återfinns inom själva ekonomiprocessen. Förbundet har en anställd administratör som 

hanterar ekonomin i ett förbund med drygt 200 anställda. Utifrån den omvärldsanalys 

som gjorts konstateras att samtliga räddningstjänstförbund har minst en ekonomichef 

och en administratör. Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som kan 

bero på underbemanning samt att en högre kompetens inom ekonomi saknas. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Direktionen beslutade med anledning av revisionsrapporten: 

1. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att åtgärder vidtas för att 

helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

2. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det finns adekvata rutiner, 

stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. Återkoppling skall ske på 

direktionens möte 2022-02-10. 

 

Beslutsunderlag 

Mötesbok- BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna (2021-12-15) 

Granskning av delårsrapport Brandkåren norra dalarna 20210831 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ange här till vem/vilka beslutet ska expedieras (namn och adress) 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Sammanfattning
Qrev AB har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delärsrapport för perioden 2021 -01-01 — 2021-08-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionspianen för år 2021,

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Kommentar

Har delårsrapporten Ej uppfyllt
upprättats enligt 1 • 1

Grundat på vår översiktliga clagens krav och god
redovisningssed? granskning har det framkommit

omständigheter som ger oss t c 1
anledning att anse att 1
delårsrapporten för Brandkåren
Norra Dalarna inte fullt ut är
upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i
övrigt.

Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2021.

Är resultaten i UppfylltlDelvis uppfyllt
delårsrapporten 1 0 1
förenliga med de av Grundat på vår översiktliga 1 Qdirektionen granskning av delårsrapportens

fastställda målen för återrapportering har det inte 1 • 1framkommit några omständighetergod ekonomisk
hushållning, dvs, som ger oss anledning att anse

att det prognostiserade resultatetfinns förutsättningar
att målen kommer att inte skulle vara förenligt med de

uppnås? finansiella mål som direktionen
fastställt.

Grundat på vår översiktliga
granskning av delårsrapportens i 0 1
återrapportering har det inte 1
kommit fram några
omständigheter som ger oss 1 Q 1anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de
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verksamhetsmål som Uirektonen
fastställt.

grev



Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delärsrapport per år. 1
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsärs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delärsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Har delärsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Är resultaten i delårsrapporten förenhiga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

• Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31

• Förvaltningsberättelsens innehåll,

• Hur kommunalfötbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår frän Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV), Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delärsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-28.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektören.
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Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattat perioden januari till augusti. Resultatet för
perioden uppgär enligt delårsrapporten till 1 027 tkr. Ditektionen har överlämnat
rapporten inom lagstadgad tid till revisorerna.

Vår granskning påvisar väsentliga avvikelser mot lagkrav och god redovisningssed.
Nettoeffekten av avvikelserna, som var och en redovisas nedan, uppgår till -1 415 tkr.
Korrekt redovisat innebär detta att förbundets resultat per 2021-08-31 borde uppgå till
en förlust om -388 tkr.

Vår granskning påvisar även att det saknas underlag till flera poster i delårsbokslutet
och i flera fall stämmer inte de underlag som erhållits med redovisat belopp. Vi har även
noterat att ett par balansposter i delårsbokslutet inte är avstämda.

Utöver de avvikelser som vi noterat bedömer vi att delårsrapporten i allt väsentligt
uppfyller de krav som Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt RKRs
rekommendation 17 ställer vad gäller uppställning, innehåll och notupplysningar.

Vår granskning påvisar att kommunalförbundets delårsrapport avviker mot lagkrav och
god redovisningssed avseende följande punkter:

• Kostnad för upplupna augustilöner avseende deltidsbrandmän har inte bokförts
delårsbokslutet. Totalt uppgår avvikelsen inklusive sociala avgifter till 1 920 tkr
för lågt bokförd lönekostnad och motsvarande för låg kortfristig skuld.

• l den ingående balansen per 2021-01-01 finns kortfristig skuld avseende sociala
avgifter avseende upplupna decemberlöner uppgående till 505 tkr. Dessa har
inte bokats åter 2021 utan ligger kvar som upplupen kostnad i delårsbokslutet
2021-08-31. Hade denna post hanterats korrekt skulle lönekostnad och kortfristig
skuld vara 505 tkr lägre. Denna avvikelse har således motsatt resultateffekt än
avvikelsen ovan.

• Klassificeringsfel mellan lång- och kortfristiga skulder uppgår till 15 mkr
avseende skulder till Kommuninvest. Av den totala skulden till Kommuninvest
om 30 mkr förfaller 15 mkr per 2022-03-30, det vill säga inom ett år, vilket gör att
15 mkr ska klassificeras som kortfristig skuld istället för längfristig skuld. Enligt
RKR R7 ska en finansiell skuld klassificeras som kortfristig om den förfaller till
betalning inom tolv månader från balansdagen. För att fortsatt klassificera en
sådan skuld som långfristig krävs en avsikt att refinansiera skulden som stöds av
en överenskommelse i form av ett juridiskt bindande avtal om refinansiering som
träffats innan rapporten avlämnas. Ett bindande avtal saknas vid tidpunkten.
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• Klassificeringsfel mellan övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder uppgår
till 612 tkr. Saldot avser betald F-skatt och är i delårsbokslutet klassificerad som
kortfristig skuld, men borde vara klassificerad som kortfristig fordran då saldot
avser en fordran. Huvudbokskonto avseende F-skatt är inte avstämt av
förbundet vid upprättande av delärsbokslutet och enligt vår utredning
misstämmer det med 69 tkr.

• Saldo på skattekonto enligt bokföringen misstämmer med 155 tkr mot saldo
enligt skattekontoutdrag från Skatteverket. Saldot enligt huvudbok är högre än
saldo enligt Skatteverket. Vilket motkonto som misstämmer i bokföringen har inte
utretts.

Bedömning

Vår översiktllga granskning påvisat sammantaget väsentliga avvikelser mot lagkrav och
god redovisningssed. De väsentliga avvikelserna ger oss anledning att anse att
delårsrapporten för Brandkåren Norra Dalarna inte fullt ut är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bedömningen i Uelårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har den 13 februari 2020 fastställt ett måldokument innehållande ett antal
finansiella mål. Direktionen har även fattat beslut om verksamhetsmäl för perioden
2020-2022 i dokumentet Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Iakttagelser

Mål

Finansiella mål

1 delärsrapporten görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts. Av den framgår att 2 av 2 finansiella mål bedöms
komma att uppfyllas för 2021.

Finansiellt mål 1: Resultatet efter finansiella poster ska uppgå till minst 200 tkr 1
genomsnitt över en period som sammanfaller med värdkommunens budget och
planperiod:

Målet prognostiseras att uppfyllas för är 2021 i delårsrapporten då prognostiserat
resultat uppgår till 215 tkr.

Med beaktande av de avvikelser vi rapporterade i årsredovisningen per 2020-12-31 och
att förbundet för 2020 egentligen borde ha haft ett resultat om -350 tkr behöver
förbundet under övriga två år under planperioden uppvisa ett högre positivt resultat för
att uppnå det beslutade finansiella målet. Enligt det beslutade målet ska förbundet
uppvisa ett genomsnittsresultat om +200 tkr för planperioden 2020-2022.

Finansiellt mål 2: In vesteringar ska finansieras med egna medel och det läneutnjmme
förbundet har enligt medlemskommunernas fattade borgensbeslut:
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Under året har hittills inga externa lån upptagits. De investeringar som gjorts under året
har finansierats med egna medel.

Målet prognostiseras att uppfyllas för år 2021 1 delårsrapporten.

Mål för verksamheten

1 delårsrapporten görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts. Tre övergripande säkerhetsmål är fastställda och
för att uppfylla säkerhetsmålen har totalt sexton prestationsmål utformats.

En samlad bedömning av de tre övergripande säkerhetsmålen lämnas och därutöver
redogörs för måluppfyllelse per prestationsmål.

Av redovisningen framgår att två av tre säkerhetsmål prognostiseras att uppfyllas.

Av redovisningen framgår vidare att åtta av sexton prestationsmål prognostiseras att
uppfyllas, att sex prestationsmål prognostiseras att delvis uppfyllas samt att ett mål
prognostiseras att inte uppfyllas. Ett prestationsmål, f-3, utvärderas ej.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
framkommit nägra omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt.

Grundat på vår översiktllga granskning av delärsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt. Aterrapporteringen av målen sker per prestationsmäl av vilka åtta
av sexton prognostiseras att uppfyllas.

grev



Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att till årsredovisningens upprättande tillse att förbundets interna
kontroll förbättras genom att månatliga avstämningar av väsentliga konton utförs och att
differenser utreds. Vi rekommenderar även att direktionen tillser att det vid årsbokslutets
upprättande finns underlag till samtliga poster och att förbundets balansposter är avstämda.

Vi har fört en dialog med direktionen vilka har påbörjat arbetet med att upprätta en
handlingspian med åtgärder för att förbättra den interna kontrollen.

2021-1 1-17

Slott Sofie Lindberg

A uktoriserad revisor
Projektiedare

Denna rapport har upprättats av Qrev AB (org nr 559313-2722) på uppdrag av Brandkåren Norra Dalarna enligt
de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdtagsbrev från den 2021-10-12. Drev AB ansvarar inte
utan särskilt åtagande gentemot annan som tar del av och förlitat sig på hela eller delar av denna rapport.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

  
Dokument nr: RF BRAND 2021/00039-1,   

1(1)

Brandkåren Norra Dalarna
Henric Helander

Brandkåren Norra Dalarna

Uppföljning - Ekonomi

Sammanfattning av ärendet
På direktionsmötet 2021-11-18 beslutade direktionen att uppdra till ordförande Anna 
Hed och vice ordförande Ulrika Liljeberg att i dialog med förbundsdirektör Henric 
Helander 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. 
Sedan förbundet bildades har revisorerna haft synpunkter på boksluten och trots att 
direktionen agerat genom att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att 
förbundet har adekvata rutiner och processer kvarstår brister i ekonomihanteringen i 
förbundet.
En uppdaterad bild av läget samt förslag till åtgärder presenteras i dokumentet 
”Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna”.

Beslutsunderlag
Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut
1. Direktionen godkänner uppföljningen

Sändlista
Medlemskommuner
Revisionen

Henric Helander
Förbundsdirektör
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Ekonomihantering Brandkåren Norra Dalarna

Bakgrund
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) har sedan förbundets start 2019-01-01 fått anmärkningar av olika slag i 
förbundets del- och helårsredovisning.  
I delårsredovisningen för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 konstaterar revisorerna följande:

”Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
Avsteg från lagens krav och god redovisningssed görs 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. Vi noterar 
dessutom brister i den interna kontrollen över vilken direktionen har ansvaret.”

Analys
Sedan förbundet bildades har revisorerna haft synpunkter på förbundets ekonomihantering. Under 2019 
köpte förbundet delårs- och helårsbokslut från Mora kommun som i sin tur anlitade ett privat företag för 
dessa tjänster för förbundets räkning. En förbundsadministratör anställdes i förbundet våren 2019. 
Administratören hanterade det löpande ekonomiarbetet för att sedan överta samtliga uppgifter kopplat till 
ekonomi inklusive bokslut med start 2020-01-01.

Efter delårsbokslutet 2020-08-31 som också innehöll en rad brister gav direktionen förbundsdirektören i 
uppgift att säkerställa att den ekonomiska hanteringen i förbundet uppfyller gällande lagkrav och rätta till 
de brister som påpekats från revisorerna. 
Förbundsdirektören presenterade en rad åtgärder bl.a. en förbättrad ekonomiuppföljning samt ett system 
för kvalitetskontroll där förbundet följer värdkommunens arbetssätt och även granskas av värdkommunen. 
Värdkommunens granskar inte på detaljnivå utan gör en bedömning att uppgifterna ser rimliga ut och att se 
att det som enligt lagen ska vara med i ett bokslut är med både vad gäller förvaltningsberättelse och siffror. 
De finns även till hands för rådgivning vid frågor och funderingar.
Åtgärderna fastslogs genom beslut på direktionsmötet 2020-11-19.

Trots de åtgärder som redan vidtagits fortsätter förbundet att ha svårigheter med boksluten och 
bokföringen i stort. Att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra processen skulle vara mycket svårt 
eftersom processen redan är kvalitetssäkrad och granskad av annan part.
Bristerna kan antas bero på bristfällig kompetens inom förbundet men även organisatoriska brister i form 
av att för få resurser tillskjuts ekonomihanteringen inom förbundet. 
Förbundsdirektören och värdkommunens ekonomichef har fört samtal om situationen i förbundet. 
Samtalen har förts utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt kan förbundet köpa 
tjänster kopplade till bokslutet av värdkommunen men det är inte en långsiktig lösning eftersom det är 
både förbundsdirektörens och värdkommunens ekonomichefs uppfattning att förbundet behöver 
långsiktig stabilitet i form av personal i förbundet som kan hantera ekonomiarbetet.

En omvärldsanalys har utförts för att se vilken kompetens och vilka resurser andra räddningstjänstförbund 
har inom ekonomiområdet. Frågan som ställdes var ”Hur är förbundet organiserat gällande ekonomi och 
administration?” Frågan skickades till Bergslagens räddningstjänstförbund, Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund samt Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Svaren redovisas nedan:
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Karlstadsregionen (330 anställda)
En administrativ chef som också är avdelningschef, jobbar med övergripande planering, jämställdhet och 
mångfald, miljö, övergripande dokument och policys.
Kommunikatör som sköter sociala medier, olika kampanjer, kommunikationsplaner, mediahantering, kontakt 
med våra kommuners kommunikatörer, jobbar en del åt RRB med mera, tar fram dokument och policys. 
Ansvarig för vårt intranät.
En ekonom med ansvar för budgetplanering, verksamhetsplanering samt planer, uppföljning med mera.
En direktionssekreterare som sköter direktion, utskick, diariet , arkiv med mera.
En IT samordnare som samordnar vår IT mot Karlstads kommun, gör förvaltningsplan, övergripande ansvar för 
Daedalos, verksamhetsplanering, utalarmering, utbildningar men även utveckling och inköp av utrustning.
En HR på ca 50% i samverkan med Karlstads Airport. HR frågor, avtal, förhandlingar, utbildningar, anställningar 
med mera.
Övrigt som exempelvis jurist, upphandling, lönehantering, komplicerade avtalsfrågor eller personalärenden, 
fakturor köper vi av Karlstads kommun.
 
Bergslagen (200 anställda)
Ekonomichef 100 %. Jabbar även med våra styrdokument och policys, pensioner mm
HR samt Direktion En person fördelat på ca 80 HR och 20 Dir
En administratör för diarie, ekonomi mm
Vi köper hela lönedelen, IT, upphandling av våra medlemskommuner
Vi har ingen kommunikatör för tillfället, Hade innan en på 20 %

Södra Dalarna (150 anställda)
1 st Administrativ chef tillika ekonomichef (Chef med personalansvar för assistenterna, budget, bokslut, 
ekonomisk rapportering, sekr direktionen, sitter i förbundets ledningsgrupp)
1 st ekonomiassistent (redovisning, fakturahantering mm)
1 st personalassistent (lönehantering, informatör internt och externt)

Slutsats
Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att tydliggöra rutiner som dessutom 
granskas av värdkommunen kan det antas rimligt att problemet inte återfinns inom själva 
ekonomiprocessen. 
Förbundet har en anställd administratör som hanterar ekonomin i ett förbund med drygt 200 anställda. 
Utifrån den omvärldsanalys som gjorts konstateras att samtliga räddningstjänstförbund har minst en 
ekonomichef och en administratör.
Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som kan bero på underbemanning samt att en 
högre kompetens inom ekonomi saknas. 

Henric Helander
Förbundsdirektör



29 Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2021-08-31 - RF BRAND 2021/00029-1 Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2021-08-31 : Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2021-08-31

TJÄNSTEUTLÅTANDE

  
Dokument nr: RF BRAND 2021/00029-1, 007

1(1)

Brandkåren Norra Dalarna
Henric Helander

Brandkåren Norra Dalarna

Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2021-08-31
        
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Brandkåren Norra Dalarnas revisorer har Qrev genomfört en granskning 
av delårsrapport per den 31 augusti 2021. Revisionen önskar att direktionen yttrar sig 
över revisionsrapporten. 

Revisorerna skriver i sitt utlåtande att delårsrapporten inte upprättats i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed. Avsteg från lagens krav och god redovisningssed 
görs då den ekonomiska redovisningen innehåller flertalet avvikelser. Dessa bedöms 
vara alvarliga och ha sådan karaktär att de kräver omgående åtgärder med hänsyn till 
kommande årsredovisning. 

Delårsrapporten ger inte en rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning och 
utgör därmed inte ett korrekt underlag för de beslut direktionen tar. Vi noterar 
dessutom allvarliga brister i den interna kontrollen över vilken direktionen har 
ansvaret.

Beslutsunderlag
- Revisionsrapport daterad 2021-11-17.

Förslag till beslut
1. Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att 

åtgärder vidtas för att helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed.

2. Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det 
finns adekvata rutiner, stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. 
Återkoppling skall ske på direktionens möte 2022-02-10.  

Sändlista
-Medlemskommuner
-Revisionen

Henric Helander
Förbundsdirektör
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