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§2

MK KS 2018/00489 - 1

Anställning- Förbundsdirektör Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Direktionen uppdrar till förbundsordföranden att fullfölja tillsättningen av förbundsdirektör
genom anställning av Johan Szymanski med tillträde 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärende
En kompetensprofil för funktionen finns framtagen som beskriver funktionens arbetsområde,
arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på funktionen.
Som förbundsdirektör, tillika räddningschef, föreslås härmed Johan Szymanski, som efter
genomförd rekryteringsprocess bedömts uppfylla kompetenskraven som fastställts för
uppdraget. Han har den formella kompetensen och erfarenheten som efterfrågas och har
som räddningschef i Mora kommun och Orsa kommun visat att han mycket väl uppfyller de
uppställda färdighetskraven.
De fackliga organisationerna har givits möjlighet till delaktighet i hela rekryteringsprocessen.
Formell samverkan om förslag till tillsättning av förbundsdirektör har genomförts via epostsamverkan. De fackliga organisationerna har inget att erinra om förslag till beslut.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
Direktionen uppdrar till förbundsordföranden att fullfölja tillsättningen av förbundsdirektör
genom anställning av Johan Szymanski med tillträde xx.

Sändlista
-
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§3

MK KS 2018/00492 - 1

Budget 2019 och plan 2020 - 2021
Beslut
Direktionen antar budget 2019 och plan 2020 - 2021.

Sammanfattning av ärende
Interimsförbundschef har tillsammans med ekonomiavdelningen i Mora Kommun utarbetat
förslag till budget för 2019 och plan för 2020 - 2021. Därefter har ekonomigruppen gått igenom
förslaget och kompletterar med ett förslag till grundinsats på totalt 1,2 mkr.
Budgeten för 2019 innehåller garantibeloppet men respektive medlemskommun har ännu inte
beslutat om garantibeloppet. Garantibeloppet är avsett för att stärka förbundets egna kapital och
bedömningen från ekonomigruppen är att det skulle hjälpa förbundet i uppstarten.
Garantibeloppet påverkar inte driftsredovisning eller resultaträkning men stärker
balansräkningen och finansieringsanalysen.
Den föreslagna budgeten redovisar ett överskott på 57 tkr I förhållande till de intäkter som
beräknats där huvuddelen av intäkterna är medlemsbidraget.
Om kommunerna inte beslutar om garantibelopp kommer en justerad budget föreslås för
direktionen som fortfarande är ett överskott på 57 tkr men har ett svagare eget kapital.

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan 2020 - 2021 för Brandkåren i Norra Dalarna

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
Direktionen antar budget 2019 och plan 2020 – 2021.

Sändlista
-
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§4

MK KS 2018/00481 - 1

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2019
Beslut
Direktionen godkänner utarbetad taxa för Brandkåren Norra Dalarna samt förklaring till taxan
och överlämnar taxan till respektive kommuns kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärende
Från 1 januari 2019 kommer kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna att bedriva fem
kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner). Innan
förbundet startar verksamheten krävs att respektive kommuns fullmäktige beslutar om taxa
för förbundet att börja gälla from 1 januari 2019. Ett förslag till taxa har utarbetats av de fem
kommunernas brandchefer.

Beslutsunderlag
Taxa för Brandkåren Norra Dalarna samt förklaring till taxan.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
Direktionen godkänner utarbetad taxa för Brandkåren Norra Dalarna samt förklaring till taxan
och överlämnar taxan till respektive kommuns kommunfullmäktige för beslut.

Sändlista
Mora Kommun
Leksands Kommun
Orsa Kommun
Vansbro Kommun
Älvdalens kommun
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§5

MK KS 2018/00496 -1

Delegationsordning Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Direktionen fastställer upprättat förslag till delegationsordning för Brandkåren Norra Dalarna,
daterad 2018-11-15.

Sammanfattning av ärende
Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas delegationsordning är ett dokument som löpande
uppdateras utifrån organisationsförändringar eller tillkommande uppgifter.
Brandkåren Norra Dalarna har mot bakgrund av ovanstående upprättat förslag till
delegationsordning.

Beslutsunderlag
Delegationsordning Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-11-15.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
Direktionen fastställer upprättat förslag till delegationsordning för Brandkåren Norra Dalarna,
daterad 2018-11-15.

Sändlista
-
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§6

MK KS 2018/00483 - 1

Tidsplan för handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor för mandatperioden 2019 - 2022
Beslut
1.
2.

Direktionen fastställer tidplan för framtagande av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor för
mandatperioden 2019 – 2022.
Underlag till handlingsprogram tas fram under våren 2019 för beslut under hösten 2019.

Sammanfattning av ärende
I 3 kap. 3§ samt 8§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) slås fast att
handlingsprogram för förebyggande verksamhet respektive räddningstjänst ska tas fram för
varje ny mandatperiod och antas av direktionen. Innan program antas ska samråd ha skett
med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Handlingsprogrammet är
politikernas uppdrag till förbundsorganisationen och ska ange vilka mål och resultat som
direktionen vill uppnå under innevarande mandatperiod. Handlingsprogrammet ska antas
under 2019.
Eftersom Brandkåren Norra Dalarna bildas 1 januari 2019 kan arbetet med nytt
handlingsprogram komma igång under våren och det är därmed rimligt att direktionen kan
besluta om nytt handlingsprogram under hösten 2019.
I en skrivelse från länsstyrelsen finns ett förslag på process för framtagande av
handlingsprogram, i vilket det framgår att Brandkåren Norra Dalarna ska lämna tidplan till
länsstyrelsen för framtagande av handlingsprogram.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
1.
2.

Direktionen fastställer tidplan för framtagande av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor för
mandatperioden 2019 – 2022.
Underlag till handlingsprogram tas fram under våren 2019 för beslut under hösten 2019.

Sändlista
-

Sida 8(13)

§7

MK KS 2018/00483 - 1

Inriktningsbeslut för tillsynsplan 2019 – 2020
Beslut
1.

2.

Direktionen beslutar att tillsyn enligt LSO och LBE ska genomföras på byggnader,
anläggningar och verksamheter.
Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att under våren 2019 ta fram en tillsynsplan
för åren 2019 och 2020, som redovisar vilka byggnader, anläggningar och verksamheter
som ska omfattas av tillsynen. Vid behov ska tematillsyner genomföras.

Sammanfattning av ärende
Brandkåren Norra Dalarna utövar tillsyn över den enskilde enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 - 4 § och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
En tillsynsplan ska fastställas som redovisar vilka byggnader, anläggningar och verksamheter
som omfattas av brandkårens tillsyn.
Tillsyn enligt LSO görs över byggnader, anläggningar och verksamheter för att säkerställa ett
skäligt brandskydd. Vid kontroll av brandskyddet beaktas verksamhetens systematiska
brandskyddsarbete (SBA) samt om befintlig skyddsnivå är skälig. Tillsyn enligt LBE görs
avseende hanteringen av brandfarliga och explosiva varor, vid kontroll av hanteringen
beaktas verksamhetens arbete med säkerheten och att krav och villkor ställda i lag,
förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls.
Tillsyn kan genomföras enligt beslutad tillsynsplan men även i samband med exempelvis
evenemang, tips om brister eller vid andra tillfällen – så kallade tematillsyner.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
1. Direktionen beslutar att tillsyn enligt LSO och LBE ska genomföras på byggnader,
anläggningar och verksamheter.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att under våren 2019 ta fram en tillsynsplan
för åren 2019 och 2020, som redovisar vilka byggnader, anläggningar och verksamheter
som ska omfattas av tillsynen. Vid behov ska tematillsyner genomföras.

Sändlista
-
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§8

MK KS 2018/00493

Sammanträdesplan – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 2018
– 2019
Beslut
Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för 2018 och 2019 för
direktionen Brandkåren Norra Dalarna.

Sammanfattning av ärende
Sammanträdesplan för direktionen Brandkåren Norra Dalarna samt därtill hörande
beredningar har upprättats för år 2018 och år 2019.
Tidpunkter för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen:
• Beredning, fredagar kl 09:00
• Direktion, torsdagar kl 09:00
Direktionens sammanträden annonseras på förbundets anslagstavla.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018 och 2019, daterad 2018-11-15.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för 2018 och 2019 för
direktionen Brandkåren Norra Dalarna.

Sändlista
-
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§9

MK KS 2018/00481

Systemledning
Beslut
Direktionen föreslås besluta:
1. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att utreda och lämna förslag på en ledningsorganisation för
BRAND som säkerställer systemledning på lång sikt, med förmåga att hantera stora, komplexa
räddningsinsatser.
2. Ledningsorganisationen bör vara i drift sommaren 2019.
3. Kostnaden ska beredas i kommunernas ordinarie budgetprocess 2019 för revidering av medlemsbidraget
2020 och framåt.

Sammanfattning av ärende
Ett av skälen för att bilda förbundet BRAND var att stärka den operativa ledningsförmågan för
att hantera stora, komplexa räddningsinsatser. Idag hanterar samma befäl både strategisk
systemledning samtidigt som insatsledning ute på skadeplats. Erfarenheter från sommarens
skogsbränder och slutsatserna i den statliga utredningen En effektivare kommunal
räddningstjänst visar att denna ledningsmodell är för sårbar och inte klarar av komplexa
räddningsinsatser. En mer robust ledningsorganisation behövs och bör vara i drift inför
sommaren 2019 för att inte riskera att hamna i samma svåra situation igen.
För att stärka ledningsorganisationen och därmed säkerställa förmågan att hantera komplexa
räddningsinsatser, behövs en ledningsmodell bestående av en yttre del med personal ute på
skadeplats och en inre del som hanterar systemledning. Den yttre ledningen har BRAND som
målsättning att hantera själva, medan systemledningen behöver hanteras i samverkan.
Idag finns två alternativ för hur systemledningen kan lösas. Ett alternativ är att samverka inom
länet där systemledningen består av ett gemensamt inre befäl tillsammans med en regional
räddningschef i beredskap. Ett annat alternativ är att samverka med en redan befintlig
räddningscentral, där systemledning består av operativ chef, flertalet operatörer samt en
räddningschef i beredskap. Båda alternativen innebär en kostnad på ca 1-1,5 mnkr.
Alternativet med räddningscentral användes under sommarens brand på Älvdalens skjutfält
där räddningscentralen Södertörn ansvarade för systemledningen i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner med mycket gott resultat. Denna nivå av systemledning förespråkas även av
utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst.

Beslutsunderlag
En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54.
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Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta:
1. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att utreda och lämna förslag på en ledningsorganisation
för BRAND som säkerställer systemledning på lång sikt, med förmåga att hantera stora, komplexa
räddningsinsatser.
2. Ledningsorganisationen bör vara i drift sommaren 2019.
3. Kostnaden ska beredas i kommunernas ordinarie budgetprocess 2019 för revidering av
medlemsbidraget 2020 och framåt.

Sändlista
-
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§ 10

Informationsärenden
1.
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§ 11

Delgivningar
1.

Beslut om medlemskap
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