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KS § 2  

Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Ärende "Information om Stiftelsen Vansbrohem" läggs till dagordningen. 

 

Ärende "Överläggning om hantering av inkomna remisser" läggs till 

dagordningen. 

 

Ärende "Uppföljning av Dala Vatten och Avfall AB:s verksamhet" läggs till 

dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Ärende "Information om Stiftelsen Vansbrohem" läggs till dagordningen. 

 

Ärende "Överläggning om hantering av inkomna remisser" läggs till 

dagordningen. 

 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Ärende "Uppföljning av Dala Vatten och Avfall AB:s verksamhet" läggs till 

dagordningen. 
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KS § 3 Ärende KS 2022-00006 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 

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). 

Reservation 

Pär Skagerling (M) reserverar sig mot beslutet. 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

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). 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 1, dok.nr. 9137 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 16, dok.nr. 9013 
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KS § 4 Ärende KS 2022-00016 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 

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. 

 

Förbundet 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.  

 

Förbundet 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren 

Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 2, dok.nr. 9138 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-18, dok.nr. 9132 

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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KS § 5 Ärende KS 2022-00023 

Försäljning av del av Vansbro Ovanheden 4:9 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-18 KS Au § 3 dok.nr 9139 

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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KS § 6 Ärende KS 2022-00026 

Remiss avseende kommunindelning för byn 
Frösaråsen 

Beslut 

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 fram 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 
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ändring av kommungränsen bryter fler omkringliggande stora fastigheter in 

och skulle i praktiken innebära att byn Frösaråsen skulle bli en enklav i 

Vansbro kommun vilket 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 

2022 och översänder det till Kammarkollegiet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 4, dok.nr. 9140 

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

Yttrande daterat 15 december 2021, dok.nr. 9001 
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KS § 7 Ärende KS 2022-00007 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 5, dok.nr. 9141 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-12-28, dok.nr. 8994 
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KS § 8 Ärende KS 2022-00015 

Fördelning av statsbidrag för att stärka 
företagsklimatet 

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. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

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. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 9142 

Näringslivschef, tjänsteutlåtande 2021-12-21, dok.nr. 8974 
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KS § 9 Ärende KS 2022-00017 

Revidering av avfallsföreskrifter Vansbro kommun 

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. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar reviderade Föreskrifter om avfallshantering Vansbro 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 7, dok.nr. 9143 

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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KS § 10 Ärende KS 2022-00021 

Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta analysera den ekonomiska påverkan 

av övertagande av Bergheden. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 8, dok.nr. 9144 

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

dok.nr. 8987 

Övertagande Bergheden ekonomisk översikt, dok.nr. 8989 
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KS § 11 Ärende KS 2022-00024 

Dokumentation av inköp under pandemin 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Ärendet 

Under pandemin (Covid-19) 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 projektkod ”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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 9, dok.nr. 9145 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8998 
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KS § 12 Ärende KS 2022-00025 

Bidrag till utvecklingsgrupper 

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 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Från år 2022 utgår driftbidrag till utvecklingsgruppen ingående i föreningen 

Kommunbygderådet under förutsättning att utvecklingsgruppen uppfyller 

kriterier för utbetalning av driftbidrag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 10, dok.nr. 9146 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 8999 
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KS § 13 Ärende KS 2022-00022 

Åtgärder efter granskningsrapport Brandkåren Norra 
Dalarna 2021 

Beslut 

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 Norra Dalarna 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 Norra Dalarna 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. 
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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. 

 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 11, dok.nr. 9147 

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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KS § 14 Ärende KS 2022-00005 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-18 KS Au § 12, dok.nr. 9148 

Delegationsbeslut SoL ÄO 2021-11-24 - 2022-01-02, dok.nr. 8938 

Delegationsbeslut SoL FN 2021-11-24 - 2022-01-02, dok.nr. 8937 

Delegationsbeslut LSS 2021-11-24 - 2022-01-02, dok.nr. 8936 

Plan- och byggenheten delegationslista 2021-11-04 - 2021-12-31, dok.nr. 

8961 

Miljökontoret delegationsbeslut 2021-11-04 - 2021-12-31, dok.nr. 8962 

Delegationsbeslut IFO 2022-01-03, dok.nr. 8941 

Delegationsbeslut Ciceron Januari 2022, dok.nr. 9081 



 

Protokoll Sida 24 (26) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 15 Ärende KS 2022-00135 

Information om Stiftelsen Vansbrohem 

Ärendet 

Torsten Larsson (KD) lyfter frågan om rekrytering av ny verkställande 

funktionär i Stiftelsen Vansbrohem samt vikten av koncernnyttan. 

 

Kommunstyrelsens ordförande och ordföranden för Stiftelsen Vansbrohem 

bjuder in till ett gemensamt möte mellan kommunen och stiftelsen.  
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KS § 16 Ärende KS 2022-00136 

Överläggning om hantering av inkomna remisser 

Ärendet 

Torsten Larsson (KD) lyfter frågan om hantering av inkomna remisser 

 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef arbetar fram en rutin för 

hantering av remisser så att det finns utrymme för politisk hantering och att 

remisserna hinner med i ärendehanteringen. 
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KS § 17 Ärende KS 2022-00137 

Uppföljning av Dala Vatten och Avfall AB:s verksamhet 

Ärendet 

Pär Skagerling (M) framför att 2020 gjordes en uppföljning av hur Dala 

Vatten och Avfall AB uppfyllt de krav som ställts vid bildandet av bolaget. 

Kommunen borde göra en egen sådan uppföljning. 

 

Kommunstyrelsens ordförande tar frågan med sig för vidare hantering. 

 


