
Från: Mikael Granath 
Skickat: den 21 januari 2022 10:12 
Till: Mikael Granath 
Ämne: Avsägning 

Från: Anki Nilsson 

Skickat: den 20 januari 2022 22:22 
Till: Sekretariatet <sekretariatet@vansbro.se> 
Ämne: Avsägning 

Härmed avgår jag från mitt uppdrag i kommunfullmäktige 210120 pga personliga skäl. 
Hoppas ni har förståelse för det! 

Mvh Ann-Christine Nilsson Olofsson 
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Medborgarförslag. 

VANSBhO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2022 -01- 2 7 

Dnr I Diariepl.b. 

Jag  tycker att Vansbro kommun ska hålla Unikum, 

biblioteket och simhallen öppet på julafton så att 

de.som inte har någon att umgås med får möjlighet att 

träffa andra människor då. 

Många sitter ensamma under julen och på detta sättet 

skulle de få en möjlighet till trevlig samvaro. 

{/ 



1(1) 

Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende

Sekretariatet välj datum. KS 2021-00382 

Kommunikatör Isa Ansell 

isa.ansell@vansbro.se 

BESLUTSINSTANS 

Kommunikationspolicy 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

 Ärendet 

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

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun.  

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument.   

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor.  

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

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

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

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet.   

Beslutet ska expedieras till: 

Ledningsgruppen. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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FÖRSLAG 

Ärende

Kommunikation 
2021-11-23 Kommunikationspolicy 

Kommunikatör Isa Ansell 

isa.ansell@vansbro.se 

0281-751 00 

Kommunikationspolicy Vansbro kommun 

Inledning 

Vårt sätt att kommunicera påverkar hur man ser på Vansbro kommun som myndighet, 

arbetsgivare, bostads- och etableringsort samt besöksmål.  

Hur vi kommunicerar påverkar även våra medarbetares arbetsmiljö och hur de tar till sig 

information.  

Som en offentlig organisation ska vår kommunikation skapa positiva och respektfulla 

relationer samt uppmana till dialog och öppenhet. Det innebär att vi behöver vara proaktiva 

och aktiva i vårt kommunikationsarbete. 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och behöver finnas med i alla processer och större 

beslut. Detta gäller både intern och extern kommunikation. 

Syfte 

Syftet med en kommunikationspolicy är att den ska ge stöd i att bedriva ett effektivt 

kommunikationsarbete. Den ska bland annat ge stöd för att:  

• Fullgöra vårt demokratiska uppdrag. Som en offentlig och demokratisk organisation ska vi

informera om det som är relevant för invånare, besökare, de anställda i Vansbros kommun,

närings- och föreningsliv, media och andra intressenter.

• Nå våra mål. Kommunikation är väsentligt för att vi ska kunna nå våra mål på ett så riktigt

sätt som möjligt.

Mål 

Kommunikation ska vara effektiv, professionell och lättillgänglig.  

Vansbro kommuns kommunikation ska även vara proaktiv och transparent. 

När vi kommunicerar ska vi alltid ta hänsyn till mottagarens förkunskaper, behov och vilka 

kanaler som är bäst lämpade. Tydlig kommunikation medför att mottagaren förstår 

innebörden av det som vi vill förmedla. 

Vår kommunikation ska vara synkroniserad, med ett gemensamt budskap för att undvika 

missförstånd och desinformation. Gärna redan innan den efterfrågats. 

Vår kommunikation ska vara lätt att känna igen. Oavsett vilken verksamhet som 

kommunicerar ska mottagaren veta att det är Vansbro kommun som är avsändaren. Genom 

att följa den grafiska profilen stärker vi kommunens varumärke. 
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Förhållningsätt 

Vår kommunikation ska bidra till ett högt förtroende för Vansbro kommun, där respekt 

trovärdighet och tillgänglighet är centralt.  

• Genom att vara respektfulla skapar vi positiva relationer till våra kommuninvånare,

anställda, föreningar, media och andra aktörer som kommunen har kontakt med. Allt från

uttalanden i pressmeddelanden till samtal och bemötande i kommentarsfält på sociala

medier.

• Med tillgänglig kommunikation menas att vi ska vara transparenta och sakliga samt lätta

att förstå och ta del av. Vår kommunikation ska underlätta för alla mottagare att göra

medvetna val, ta del av kommunens service och känna sig delaktiga. Att vara tillgänglig för

media genom öppenhet och transparens vårdar vi vår relation till dem, vilket också skapar

förutsättningar för att en rättvis bild av oss skapas i media.

• All vår kommunikation ska vara trovärdig och sann. Anställda och kommuninvånare samt

andra externa målgrupper ska kunna lita på det vi säger och skriver.



Protokoll Sida 1 (1) 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

Justerande Utdragsbestyrkande 

KS § 203 Ärende KS 2021-00382 

Kommunikationspolicy 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

Ärendet 

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

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. 

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. 

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

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

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

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

Kommunikationspolicy för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-07 KS Au § 207 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande 

Förslag till Kommunikationspolicy 2021 

Protokollsutdrag 2021-06-01 KS § 94 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-25 2021-01417 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Rekommendation till beslut 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB 

mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag Östersunds rådhus AB och 

utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer att utnyttja rätten till hembud.   

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen strukturerar om sin 

kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att överlåta samtliga aktier i 

Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget Östersunds rådhus AB.  

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så föreligger 

hembudsförbehåll.  

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 

överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommerutnyttja sin rätt till hembud.  

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska staten.  

 

Beslutsunderlag 

Avstående hembudsförhållande 

Beslutet expedieras till: 

Östersunds kommun dnr 00568-2021 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Östersunds Icommun
06344 3000

83182 ÖSTERSUND

www.ostersund.se

När du kommunicerar
med Ostersunds kommun
kommer dina uppgifter att
behandlas au kommunen.
All hantering av person-
uppgifter sker l enlighet
med gällande dataskydds
lagstiftning. Du kan
läsa mer om Östersunds
kommuns hantering av
personuppgifter på www.
ostersund.ue/dataskydd.

Östersunds kommun äger 15 ¾ och 420 aktier i Inlandsbanan AB,
556438-1795. 1 syfie att strukturera kommunkoncernen så överväger
Östersunds kommun att överlåta samtligt aktier i Inlandsbanan AB, till
Ostersunds kommuns helägda dotterbolag, Östersunds Rådhus AB,
556593-7553.

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
så föreligger hembudsförbehåll.

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt
samtycke till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommer
utnyttja sin rätt till hembud.

För frågor kan ni vända er till Chefsjurist Linda
Stenman, 063-14 33 54,
linda.stenman(2ostersund. se

ÖSTERSUNDS
KOMMUN

2021-11-16 Dm00568-2021

Till ägarkommuner i
Inlandsbanan AB samt Svenska staten

Avstående hembudsförbehåll

Anders Wennerberg
Koinmundirektör

Sändlista

Gällivare kommun
Jokkmokk kommun
Arj eplog kommun
Arvidsjaur kommun
Sorsele kommun
Storuman kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

$trörnsund kommun
Berg kommun
Härjedalen kommun
Ljusdal kommun
Orsa kommun
Mora kommun
Vansbro kommun
filipstad kommun
Storfors kommun
Kristinehamn kommun

Svenska staten genom näringsdepartementet
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Protokoll Sida 1 (1) 

2021-12-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 204 Ärende KS 2021-01417 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Förslag till kommunfullmäktige 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud. 

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen 

strukturerar om sin kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att 

överlåta samtliga aktier i Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget 

Östersunds rådhus AB. 

 

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så 

föreligger hembudsförbehåll. 

 

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke 

till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommerutnyttja sin rätt 

till hembud. 

 

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska 

staten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-12-07 KS Au § 213 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Avstående hembudsförhållande 



 

Protokoll Sida 1 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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 

ändring av kommungränsen bryter fler omkringliggande stora fastigheter in 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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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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 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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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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2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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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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 

 



1(6) 
Copyright DokuMera 

DM 3567 V 1.26 

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 
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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- 

....................................................... .......................................................  
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Protokoll Sida 1 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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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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. 

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. 

 

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 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


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

BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna
Datum: 2021-12-15

Plats:   

Kommentar:
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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 (2) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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. 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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 



































































































































 

Protokoll Sida 1 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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). 

Beslutsunderlag 

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



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2022-01-25  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 16, dok.nr. 9013 
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Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

 

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) 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

Protokoll Sida 1 (2) 

2021-06-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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. 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-06-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2021-04-20 

Utredning, 2021-04-20 
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