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BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 

Plats och tid: Mora brandstation, digitalt, 2021-02-18 kl. 08:00-10.00 

Beslutande: Anna Hed (C) Mora 
Mikael Thalin (C) Orsa 
Ulrika Liljeberg (C) Leksand 
Stina Munters (C) Vansbro 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
 

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S) Mora, ej tjänstgörande ersättare 
Viktor Zakrisson (S) Leksand, ej tjänstgörande ersättare 
Henric Helander, tf. förbundsdirektör, ej § 4 
Johan Bodins, chef förebyggande, ej § 4 
Erik Bloemer, kanslichef Mora kommun, sekreterare 
 

Utses att justera: Ulrika Liljeberg 

Justeringens 
plats och tid: 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Erik Bloemer, sekreterare 

Paragraf 1 - 6 

  

______________________________________ 

Anna Hed, ordförande 

 

  

______________________________________ 

Ulrika Liljeberg, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: BRAND - 
Direktionen 
Brandkåren 
Norra Dalarna 

Sammanträdesdatum: 2021-02-18 

Överklagningstid: 2021-03-04 - 2021-03-25 

Anslaget sätts upp: 2021-03-04 Anslaget tas ner: 2021-03-26 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Mora kommun 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 RF BRAND 2021/00004-1 

 

Kommunutbildning 

Beslut 
1. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att teckna avtal med 

Brandskyddsföreningen. 
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att beakta kostnaden för 

kommunutbildning i budgetprocessen för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i medlemskommunernas brandförebyggande arbete har BRAND ett 

uppdrag att utbilda kommunanställda i Grundläggande Brandskydd. Utbildningen är 

indelad i två delar, en teoretisk och en praktisk del.  

Historiskt har detta alltid varit en platsbunden utbildning där man kommit till 

brandstationen och genomfört både teori och praktik. Det har dock funnits svårigheter 

med att kommunanställda måste boka upp en hel förmiddag eller eftermiddag där 

tiderna är förbestämda, deltagandet på dessa utbildningar har inte motsvarat det man 

kan förvänta sig.  

I och med starten av Brandkåren Norra Dalarna 2019 fanns en möjlighet att använda 

en digital utbildningsplattform som redan användes i en av medlemskommunerna. 

Detta väntades öka antalet utbildade markant när deltagarna kunde genomföra 

utbildningen på egen hand, när och var man vill. Endast den praktiska delen behövde 

göras på brandstationen och den tar cirka 20–30 minuter beroende på antal deltagare. 

Det blev dock problem med avtalet för denna utbildningsplattform och insatsen fick 

avbrytas. Nu har inte kommunens anställda fått någon utbildning under hela förra året 

p.g.a. Corona och det är oklart när brandstationerna kan öppna igen, varför en snabb 

förändring behöver komma till. 

Mot bakgrund av detta har en omvärldsbevakning av alternativa digitala plattformar 

genomförts, som landat i att Brandskyddsföreningen har den allra bästa. Förbundet 

har fått ett avtalsförslag på 105 tkr/år och förutom kursen Grundläggande brandskydd 

ingår också, utan extra kostnad, en SBA-utbildning (systematiskt brandskyddsarbete) 

för alla i kommunanställda som arbetar med det.  

Beslutsunderlag 
Presentation av Johan Bodins, chef förebyggande 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna avtalet med Brandskyddsföreningen. 
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att underteckna avtalet. 
3. Direktionen beslutar att uppdra åt medlemskommunerna att höja 

medlemsbidraget 2022 och framåt med 105 tkr/år fördelat enligt nyckeln. 
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Yrkande 
Ordföranden Anna Hed (C) yrkar att direktionen beslutar enligt följande. 

1. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att teckna avtal med 
Brandskyddsföreningen. 

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att beakta kostnaden för 
kommunutbildning i budgetprocessen för 2022. 

Propositionsordning 
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på sitt yrkande, 

vilket förklaras bifallet. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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§ 2 RF BRAND 2021/00005-2 

 

Årsredovisning och årsbokslut 2020 

Beslut 
Ärendet återremitteras för färdigställande av årsredovisning och årsbokslut 2020, för 
behandling vid extra direktionssammanträde den 4 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av 

direktionen. I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Brandkåren 

Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning 

fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.  

Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna som därefter avge revisionsberättelse som 

tillsammans med årsredovisningen ska överlämnas till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut om godkännande samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen i 

dess helhet. Senast den 15 april ska överlämningen till medlemskommunerna ske. 

Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2020 ett utfall som visar ett positivt 

resultat med 50 tkr, avvikelsen mot budget är -150 tkr.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och årsbokslut 2020 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2020. 

Yrkande 
Ordföranden Anna Hed (C) yrkar att ärendet återremitteras, för färdigställande av 

årsredovisning och årsbokslut 2020, samt för behandling vid extra 

direktionssammanträde den 4 mars 2021. 

Propositionsordning 
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska återremitteras, vilket förklaras bifallet. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
   



 

PROTOKOLL 
BRAND - DIREKTIONEN BRANDKÅREN 
NORRA DALARNA 
Sammanträdesdatum: 2021-02-18 
Dokument nr: RF BRAND 2019/00015-31 

6(11) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 3 RF BRAND 2021/00006-3 

 

Årsuppföljning 2020 – Lagen om skydd mot olyckor samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Beslut 
Direktionen lägger redovisningen till handlingarna och redovisar resultatet till 
medlemskommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas 

verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Årsuppföljning LSO 2020 

Syftet med uppföljningen är att skapa en grund för den statliga tillsynen samt skapa en 

regional och nationell bild över verksamheten inom området lag om skydd mot olyckor 

(LSO). Uppföljningen kan även fungera som ett av flera underlag för kommunens 

egenkontroll av uppgifter enligt LSO. Resultatet från vissa av frågorna används även 

som underlag för en del av de indikatorer på skydd och säkerhet som ingår i MSB:s 

statistik och analysverktyg IDA samt i SKR:s rapport ”Öppna jämförelser”. Enkäten är 

frivillig att svara på men svaren på denna uppföljning är viktiga för att skapa en bild av 

hur lagstiftningen efterlevs och om dess intentioner uppfylls. Årets uppföljning är i 

stora delar densamma som förra året. Det som ändrats är att frågan om räddningsvärn 

har utgått. 

Årets uppföljning LSO innehåller frågor inom följande områden: 

• Intern styrning och kontroll 

• Egenkontroll 

• Resurser 

• Tillsyn över LSO 2 kap. 2 §, respektive LSO 2 kap. 4 § 

• Brand och olycksförebyggande arbete 

• Räddningstjänst 

• Rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 

Årsuppföljning LBE 

Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en sammanställning över 

efterlevnaden av LBE. I första hand blir det en uppföljning av kommunernas arbete, 

men till viss del ger den även en överblick av situationen hos de tillståndspliktiga 

verksamheterna. Sammanställningen ska främst användas för att inrikta MSB:s stöd 

och vägledning till kommunerna när det gäller tillsyn. Den ska också kunna användas 

inom myndigheten som internt beslutsunderlag samt av de kommuner och förbund 

som så önskar. 
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning LSO 
Årsredovisning LBE 

Förslag till beslut 
Direktionen lägger redovisningen till handlingarna och redovisar resultatet till 
medlemskommunerna. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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§ 4 RF BRAND 2021/00007-2 

 

Kompetensprofil förbundsdirektör 

Beslut 
1. Direktionen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten som 

förbundsdirektör.  
2. Direktionen uppdrar till personalenheten i Mora kommun att utifrån 

kompetensprofilen påbörja rekryteringen av förbundsdirektör. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som förbundsdirektör blir vakant från 28 februari 2021. För att återbesätta 

tjänsten påbörjas nu en rekryteringsprocess. 

Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna använder Mora kommuns 

personalavdelning samt dess mål och riktlinjer i rekryteringen.  

”I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:  

• rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång 
och kort sikt 

• att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning, 
kommunens mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt  

• att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar  
 

I rekryteringspolicyn är det fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys av 

verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”. 

Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens 

arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på 

funktionen. ” 

Förslag på kompetensprofil för tjänsten som Förbundsdirektör har arbetats fram i 

samverkan mellan Mora kommuns personalenhet och en arbetsgrupp från Brandkåren 

Norra Dalarna.  

Beslutsunderlag 
Förslag till kompetensprofil 2021-02-16 

Förslag till beslut 
1. Direktionen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten som 

förbundsdirektör.  
2. Direktionen uppdrar till personalenheten i Mora kommun att utifrån 

kompetensprofilen påbörja rekryteringen av förbundsdirektör. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisorer 
Mora kommun, personalenheten 
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§ 5 RF BRAND 2021/00008-2 

 

Revisionsrapport avseende delårsbokslutet 2020-08-31 

Beslut 
1. Direktionen tar emot revisionsrapporten och lämnar svar till revisionen enligt 

nedan redovisat förslag. 
2. Direktionen beslutar att uppdra åt tf. förbundsdirektör att tillsammans med 

värdkommunen upprätta ett avtal som reglerar ansvarsförhållandet mellan 
Brandkåren Norra Dalarna och värdkommunen, i enlighet med 26 § i 
förbundsordningen.  

3. Direktionen uppdrar åt tf. förbundsdirektör att se över organisationens 
bokslutsrutiner i syfte att säkerställa att alla obligatoriska uppgifter ingår. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Brandkåren Norra Dalarnas revisorer har PwC genomfört en granskning 

av delårsrapport per den 31 augusti 2020.  

Revisorerna skriver i sitt utlåtande att delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed, dock görs en del betydande avvikelser mot 

lagens krav och god redovisningssed då en del obligatoriska uppgifter saknas.   

Vidare skriver revisorerna att de fastställda finansiella målen inte återrapporteras i 

delårsrapporten. De kan därför inte bedöma resultatet i delårsrapporten vad gäller de 

finansiella målen.  

Revisorerna kan heller inte uttala sig om huruvida verksamhetens prognostiserade 

utfall är förenligt med de fastställda verksamhetsmålen då prognoser och en samlad 

bedömning för de tre övergripande målen saknas. 

Avslutningsvis konstaterar revisorerna att relationen mellan verksamheten och 

värdkommunen är otydlig. Ett avtal som reglerar värdkommunens ansvar tycks saknas 

vilket kan innebära en betydande risk. 

Beslutsunderlag 
Revisorernas utlåtande med tillhörande granskning från PwC 

Förslag till beslut 
1. Direktionen tar emot revisionsrapporten och lägger den till handlingarna. 
2. Direktionen beslutar att uppdra åt tf. förbundsdirektör att tillsammans med 

värdkommunen upprätta ett avtal som reglerar ansvarsförhållandet mellan 
Brandkåren Norra Dalarna och värdkommunen.  

3. Direktionen uppdrar åt tf. förbundsdirektör att se över organisationens 
bokslutsrutiner i syfte att säkerställa att alla obligatoriska uppgifter ingår. 

Yrkanden 
Stina Munters (C) yrkar att direktionen överlämnar följande svar över granskningen: 
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”Revisionsfråga om resultatet i delårsrapporten är förenliga med de av direktionen 

fastställda målen för god ekonomisk hushållning kan ej bedömas vad gäller de 

finansiella målen. Direktionen tillser att till årsredovisning och kommande 

delårsrapport kommer dessa att följas upp. 

Revisionsfråga om resultatet i delårsrapporten är förenliga med de av direktionen 

fastställda målen för god ekonomisk hushållning kan det tre övergripande 

verksamhetsmålen ej bedömas då prognoser för de tre övergripande målen saknas. 

Direktionen tillser att till årsredovisning och kommande delårsrapport kommer dessa 

att följas upp. 

Revisorerna konstaterar att relationen mellan verksamheten och värdkommunen är 

otydlig. Direktionen har uppdragit åt tf förbundsdirektör att tillsammans med 

värdkommunen upprätta ett avtal som reglerar ansvarsförhållanden mellan 

Brandkåren Norra Dalarna och värdkommunen.” 

Stina Munters (C) yrkar vidare att det i beslutspunkt (2) läggs till, att avtalet ska 

upprättas i enlighet med 26 § i förbundsordningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

beredningens förslag till beslut med tillägg enligt Stina Munters (C) yrkanden, vilket 

förklaras bifallet. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
Revisionen 
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§ 6  

 

Informationsärenden 

   

Förbundsdirektören informerar 

Tf. förbundsdirektör Henric Helander informerar direktionen om följande. 

- Det pågår arbete med förbundets organisation, i dialog med fack och 

arbetstagare. Eventuella förändringar ska inte innebära ökade kostnader men 

kan innebära förändrade arbetsuppgifter i viss utsträckning.  

- Förbundet avser att förstärka sin kompetens inom HR och administration samt 

planerar för rekrytering av direktionssekreterare. 

- En lönekartläggning ska genomföras som ska klarlägga eventuella osakliga 

löneskillnader inom förbundet eller jämfört med andra förbund/kårer. 

 

 

 


