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Datum

2020-05-29
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 8 juni 2020 kl. 18.30

Information
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att åhörare och icke tjänstgörande istället 
följer sammanträdet på distans via http://www.leksand.se/webbtv

Ärenden med förslag till beslut

1 Coronaviruset och Leksands kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Krisledningsnämndens ordförande informerar muntligen.

2020/324

2 Utfall per den 30 april 2020 med helårsprognos
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Förvaltningen informerar muntligen.

2019/258

3 Årsredovisning och bokslut 2019 - Nedansiljans 
samordningsförbund (FINSAM)
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Nedansiljans 

samordningsförbund (FINSAM).
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM) och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för år 2019.

2020/574
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4 Årsredovisning och bokslut 2019 - Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND)
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Brandkåren Norra Dalarna 

(BRAND)
2. Fullmäktige ställer sig bakom revisionens anmärkning.  
3. Bevilja direktionen i Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 

och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.

2020/557

5 Bildande av Plintsbergs naturreservat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som 

naturreservat.
2. Namnet på naturreservatet ska vara Plintsbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med 

förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.
5. Använda markåtkomstbidraget i förvaltningen av 

naturreservatet och andra anordningar för friluftslivet fram till 
2030, i enlighet med förslaget.

Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-05-28, lämnas under vecka 23.

2020/108

5 Avsägelser och fyllnadsval
Eventuella förslag till beslut lämnas till sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-05-11

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 58 Dnr 2020/574

Årsredovisning och bokslut 2019 - Nedansiljans 
samordningsförbund (FINSAM)

Beskrivning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna.
Årsredovisning och bokslut för 2019 finns framtaget av förbundet. 
Nedansiljans samordningsförbund erhöll 3 380 000 kronor från 
medlemmarna för verksamheten under 2019. Staten står för hälften av 
summan, Region Dalarna med en fjärdedel och de tre medlemskommunerna 
med den kvarvarande fjärdedelen. Resultatet för 2019 blev +140 000 kronor.
Leksands kommun har att pröva om godkännande av årsredovisning och 
årsbokslut samt frågan om anvarsprövning, som bereds av fullmäktiges 
presidium.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse, inkommen 2020-04-29
Revisionsrapport, inkommen 2020-04-29

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Nedansiljans 

samordningsförbund. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport
2019-12-31

Nedansiljans Samordningsförbund

2020-04-22
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Nedansiljans Samordningsförbund för 
räkenskapsåret 2019.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen
Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader
• Kassa och bank och kortfristiga placeringar
• Eget kapital
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning
Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats 
mot följande områden:
• Granskning av efterlevnad av lagar och 

förbundsordning
• Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts.

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever 
kraven på god ekonomisk hushållning.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Årsredovisningen
• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla 

kraven enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.

• Den nya lagen innehåller en del nyheter bland annat  
gällande värdering av finansiella tillgångar som ska 
redovisas till verkligt värde enligt kap 7 § 6. 
Jämförelseåret ska räknas om vilket ska innebära 
effekter på eget kapital samt resultaträkningen för 
både 2019 och 2018. Denna förändring är inte 
tillämplig för Nedansiljans Samordningsförbund.    

Förvaltning
• Jag har som en del av granskningen av 

räkenskapsåret 2019 granskat styrelsens förvaltning 
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning 
gällande betalning av skatter och avgifter samt 
läsning av styrande dokument. Enligt min 
uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande 
under året. 

God ekonomisk hushållning
• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade 

medel från medlemmarna till ändamålsenlig 
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som 
grundläggande princip. Min granskning visar inte på 
några avsteg från denna grundläggande princip 
under 2019. 
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga 
mål som är uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 
om kommunal bokföring och redovisning.

Leksand den 22 april 2020

Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor 
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§ 59 Dnr 2020/557

Årsredovisning och bokslut 2019 - Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND)

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunal 
samverkan av räddningstjänst. Förbundet bildades per den 1 januari 2019 
och medlemskommuner är Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.
Årsredovisning med bokslut för 2019 finns framtagen av förbundet.
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2019 ett utfall som visar 
ett positivt resultat med 103 900 kronor, avvikelsen mot budget är +46 900 
kronor.
Leksands kommun har att pröva om godkännande av årsredovisning och 
årsbokslut samt frågan om anvarsprövning, som bereds av fullmäktiges 
presidium.

Beslutsunderlag
Årsbokslut, inkommet 2020-04-28
Revisionsrapport med bilagor, inkommen 2020-05-07

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Brandkåren Norra 

Dalarna (BRAND).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Förvaltningsberättelse 
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM 
INTRÄFFAT UNDER 2019 
Brandkåren Norra Dalarna har sedan starten 1 
januari 2019 bedrivit verksamhet till skydd mot 
olyckor i de fem medlemskommunerna Leksand, 
Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 
Organisationen är fortfarande i en uppstarts- och 
utvecklingsfas, vilket gör att många delar 
konstrueras, byggs upp och redovisas för första 
gången. Jämförelser med tidigare år är därför 
svåra att genomföra.  
 
Under våren togs en riskanalys fram som 
beskriver vilka händelser som kan föranleda 
räddningsinsats i de fem medlemskommunerna. 
Riskanalysen ligger till grund för vilken typ av 
operativ förmåga som behövs för att möta 
riskerna liksom vilken typ av förebyggande 
verksamhet som krävs för att förebygga 
eventuella olyckor. Handlingsprogrammet, som 
även fungerar som förbundets styrdokument, 
blev klart under hösten och fastställdes av 
förbundsdirektionen. 
 
En viktig pusselbit för att hålla ihop 
organisationen har varit kommunikation och 
digitalisering. Samtlig personal har exempelvis en 
applikation i telefonen där larm, verksamhets-
information och schema presenteras, det går 
även att genomföra skiftbyten direkt i 
mobiltelefonen. Detta system är anslutet till löne-
systemet vilket minskat administrationen, 
samtidigt har det medfört en del kostnader av 
engångskaraktär.  
 
Ett partsgemensamt arbete har genomförts för 
att ta fram värdeord som beskriver hur 
förbundets chefer och medarbetare ska uppträda, 
behandla varandra och kommunicera internt- och 
externt samt vad arbetet ska präglas av. Dessa 
värdeord välkomnar samtlig personal och alla 
besökare vid entréerna till våra brandstationer 
och är: 
 

• Trygghet 
• Omtanke 
• Framåtanda 
• Stolthet 

 
Rekrytering av personal är en ständigt åter-
kommande utmaning för brandkåren, särskilt 
avseende brandmän i beredskap. Ett sätt att öka 
möjligheten att rekrytera fler brandmän är att 
möjliggöra ökad rekrytering ur ett jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv. Brandkåren är 
exempelvis extremt mansdominerad och på två 
av brandstationerna, Mora och Särna saknas 
fortfarande omklädningsrum för kvinnor 
(åtgärdas i Mora 2020 i samband med ny 
brandstation). På andra stationer, exempelvis 
Älvdalen, börjar det befintliga 
omklädningsrummet bli för litet eftersom antalet 
anställda kvinnor ökat. På stationen i Orsa har det 
byggts könsneutrala omklädningsrum, vilket 
innebär duschbås där varje enskild person kan 
byta om och sköta hygien. 
 
Effektiviseringar har genomförts under året, 
framförallt avseende att antalet radioterminaler 
reducerats då abonnemangsavgiften ökat. Det är 
dock svårt att ta bort för många terminaler 
eftersom en insats är avgörande av effektiv 
kommunikation. 
 
Verksamheten fokuserar på tre huvudområden; 
olycksförebyggande, operativt samt stab och 
service. 
 
Olycksförebyggande verksamhet 
En stor del av våren användes till att likställa alla 
kommuners förebyggande arbete, framför allt när 
det gäller myndighetsutövning och remiss-
hantering. Eftersom det tidigare varit enskilda 
primärkommunala organisationer har arbets-
sätten varierat en hel del. Målsättning i förbundet 
är att alla handläggare och tillsynsförrättare ska 
arbeta på samma sätt och kunna utföra uppdrag i 
hela förbundets område.  
 
De bedömningar som tidigare genomförts vid 
tillsyn har inte varit likvärdiga. För att skapa 
trovärdighet och rättssäkerhet har arbetet under 
året fokuserat på vilka krav och vilka bedömningar 
brandkåren bör ställa beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs. Exempelvis ska ett 
vandrarhem i Leksand ha samma krav som ett 
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vandrarhem i Orsa.  
Tillsynsverksamheten tog full fart under hösten 
och totalt har 130 tillsyner genomförts. Dessa 130 
tillsyner resulterade i 75 förelägganden om krav 
på åtgärd, vilket visar att bedömningen tidigare 
kan ha varit bristfällig på en del ställen. 
Brandkåren har på detta sätt stärkt upp 
brandskyddet avsevärt i förbundets medlems-
kommuner, vilket ligger i linje med vår 
övergripande målsättning om att rädda liv, 
egendom och miljö. 
 
Brandkåren har under året varit en aktiv aktör i 
andra förvaltningar och myndigheters ärenden. 
Totalt har yttranden genomförts i över 400 
ärenden där bygglov står för den största andelen. 
Det visar att den kunskap förbundet besitter inom 
brandskydd är viktig för många andra delar av 
samhället. Samtliga förbundets räddningstjänst-
handläggare kan numera yttra sig i alla ärenden, 
oavsett kommuntillhörighet.  
 
En stor fördel som blivit tydlig under året jämfört 
med tidigare är tillgång till erfarenhet och 
kompetens. Ärenden som kräver spetskompens 
får en bättre och mer rättssäker bedömning med 
betydligt kortare handläggningstid i samtliga 
medlemskommuner.  
 
Operativ verksamhet 
Även den operativa verksamheten har fokuserat 
på att identifiera olikheter och ta fram processer 
för att alla distrikt ska arbeta på ett likvärdigt sätt. 
Exempelvis finns det nu en gemensam 
övningsprocess där basövningar utgör grunden 
för övningsverksamheten, vilket på sikt 
säkerställer att samtliga brandmän och befäl har 
likvärdig förmåga och kunskap oavsett om de 
arbetar i Idre, Leksand eller Dala-Järna. Utöver 
basförmåga har stationerna dessutom olika 
specialkompetenser som utnyttjas i hela 
förbundet vid behov.  
 
För att ytterligare höja förmågan har förbundet 
börjat använda ett nationellt utbildningskoncept 
kallat fortbildningstjänsten, vilket är ett verktyg 
från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) som ger fortbildning i olika 
områden inom skydd mot olyckor. På så vis 
säkerställer förbundet att kompetensnivån är 
motsvarande den i landet i övrigt.  

 
Statens grundutbildning till brandman i 
beredskap, eller ”deltidsbrandman” som det 
kallas i folkmun, innehåller inte längre rökdykning. 
Brandkåren Norra Dalarna har därför skapat en 
egen rökdykarutbildning som komplement till 
grundutbildningen för att få rätt kompetens på 
nyanställda brandmän. Ett avtal har även 
upprättats med Yrkestrafikskolan som säker-
ställer förbundets möjlighet att utbilda nya 
brandmän för lastbilsbehörighet. Det nya 
utbildningskonceptet medför ökade kostnader 
liksom att det tar betydligt längre tid att få en 
nyanställd brandman i tjänst än tidigare. 
 
Periodvis har förbundet saknat brandmän i 
beredskap för att upprätthålla den numerär som 
är stipulerad i handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor. Rekryteringskampanjer har 
genomförts och resultatet har varit mycket gott. 
Totalt har 20 nya brandmän startat grund-
utbildningen och åtta har utbildats i rökdykning, 
det är mer än tio procent av det totala antalet 
anställda brandmän i beredskap. Den tillfälliga 
nedgången i beredskap har dock inte inneburit att 
någon människa, egendom eller miljö skadats 
allvarligt till följd av bristen, utan särskilda rutiner 
har vidtagits för att säkerställa en ändamålsenlig 
beredskap. 
 
Under 2019 inkom 1250 larm, varav 239 av dessa 
var onödiga automatiska brandlarm, 128 brand i 
byggnad och 191 trafikolyckor. Antalet larm har 
ökat i Vansbro och Leksand jämfört med tidigare 
år. Vid större händelser har det genomförts 
passningsuppdrag, som innebär att en ledig styrka 
i förbundet placeras på en strategisk plats för att 
upprätthålla beredskapen för nya larm i ett större 
geografiskt område. Den typen av 
beredskapsförstärkningar var inte möjlig på 
samma sätt före förbunds-bildningen. 
Ledningsorganisationen har också blivit starkare 
jämfört med tidigare under 2019 och till alla större 
händelser har yttre befäl larmats för att bilda 
operativ ledning på plats tillsammans med de 
lokala styrkeledarna.  
 
Brandkåren Norra Dalarna har ett lokalt kollektiv-
avtal för brandmän i beredskap, som bland annat 
innebär förhöjd ersättning för befäl, ersättning för 
att upprätthålla fysisk status samt kostnads-
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ersättning för fordon. Förhoppningen är att detta 
ska underlätta kommande rekrytering men 
framförallt säker-ställa att förbundet kan behålla 
den personal som redan är anställd. 
 
Stab och service 
Stab och service syftar till att stötta den dagliga 
driften i förbundets fem distrikt samt driva och 
genomföra olika projekt. Först under maj månad 
var samtliga tjänster tillsatta med servicetekniker, 
administratör och brandingenjör.  
 
Administrativt, gällande exempelvis löne- och 
fakturahantering har fokus under hela året varit 
att få förbundets fem distrikt att arbeta på samma 
sätt.  
 
Projektmässigt har stab och service drivit 
processen med förbundets nya handlings-
program, som under våren innebar framtagande 
av grundmaterialet i form av en riskanalys. Denna 
låg sedan till grund för höstens arbete som 
mynnade ut i det nu fastställda handlings-
programmet för skydd mot olyckor för perioden 
2019-2022. 
 
Under året har omplacering av en del brandfordon 
genomförts inom förbundet i syfte att optimera 
nyttjandet och funktionen av förbundets 
fordonspark. Sammantaget har detta stärkt den 
operativa förmågan där det behövts utan att 
sänka förmågan i någon annan del. Vissa fordon 
har fått avyttras på grund av arbetsmiljöskäl 
under året, då det konstaterats att de saknat 
säkerhetsbälte eller möjlighet att eftermontera 
sådan säkerhetsutrustning. Arbetet med att ta 
fram en långsiktig investerings- och fordonsplan 
pågår, den har dock inte kunnat färdigställas 
under 2019 på grund av att anläggnings-
tillgångarna inte fördes över förrän vid årsskiftet. 
Målsättningen är att ha en hög kvalité på 
fordonsparken i förbundet som samtidigt är så 
kostnadseffektiv som möjligt. En relativt stor 
mängd larmställ, vilket är brandpersonalens 
personliga skyddsutrustning har fått bytas ut i 
Älvdalen distrikt då de visat sig vara uttjänta sedan 
länge. Ytterligare behov finns. 
 
Radiosystemet RAKEL som Brandkåren Norra 
Dalarna använder, har under året genomgått 
förändringar i syfte att underlätta för användaren 

och samtidigt likrikta programmeringen i hela 
förbundet. Detta arbete fortsätter 2020 och 
omfattar även möjligheten att kommunicera över 
landgräns mot Norge. Antalet radioterminaler har 
samtidigt reducerats utifrån ekonomiska 
aspekter, då statens upplägg på abonnemangs-
avgift ändrats.  
 
För att säkerställa den operativa förmågan i 
förbundet har stab och service tagit fram rutiner 
och arbetssätt för hur fel på fordon och utrustning 
ska hanteras. Samtidigt har planering påbörjats 
för att upprätta en centralverkstad på nya 
brandstationen i Mora där enklare service och 
reparationer ska kunna utföras istället för att 
använda externa aktörer.  
 
FÖRVÄNTAD UTVECKLING AVSEENDE 
EKONOMI OCH VERKSAMHET UTIFRÅN GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING 
De kostnadsökningar som är kända inför 
framtiden är lönekostnadsökningar, hyra för ny 
brandstation i Mora samt merkostnad för 
systemledning. För systemledning får 
kommunerna viss kompensation från staten från 
och med 2021. Arbete pågår för att ta fram en 
långsiktig fordons- och investeringsplan då flera 
fordon behöver bytas för att upprätthålla en 
ändamålsenlig och modern vagnpark. Planen 
bedöms klar under 2020 då avskrivnings-
kostnaderna varit uppskattade en stor del av 2019 
på grund av att anläggningstillgångarna fördes 
över sent till förbundet. 
 
Behov finns av att koppla ihop verksamhets-
systemet med ekonomisystemet, en installation 
som kommer medföra kostnader av engångs-
karaktär under 2020. Likaså krävs avslutning på en 
uppgradering av utalarmeringsutrustningen på 
Älvdalens samtliga tre stationer under 2020. 
 
Området kring Idre växer explosionsartat och 
fortsätter göra det de kommande åren. För att 
möta den förändrade riskbilden krävs att 
beredskapen ökar, exempelvis genom att 
numerären på beredskapsstyrkan blir 1+4 året 
runt samt att stationen förses med tankbil då 
brandvattensystemet i många områden är 
undermåligt eller saknas helt. Att många arbetar 
utanför centralorten ställer dessutom krav på 
införande av första insatsperson (FIP) eller 

34



Sida 6(20) 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

liknande, vilket innebär att en brandman har ett 
utryckningsfordon med sig dygnet runt och på så 
vis kan påbörja en utryckning inom 90 sekunder. 
Konceptet med FIP finns redan i Leksand, Mora 
och Dala-Järna med mycket goda erfarenheter 
och behöver införas på fler brandstationer med 
syfte att öka möjligheten att rekrytera och behålla 
personal och samtidigt minska insatstiderna. 
 
Att personalomsättningen på deltidsbrandmän är 
så stor medför att förbundet får höga kostnader 
för att nyutbilda personal. 
 
Inför 2020 behöver en analys genomföras av 
förbundets intäkter, framförallt vad som låg till 
grund för budgetberäkningen vars utgångspunkt 
var utfallet år 2017 för respektive ingående 
kommunal organisation i förbundet. Antalet larm 
har också ökat i Leksand och Vansbro jämfört med 
2017 vilket medför ökade lönekostnader.  I 

Vansbro är ökningen av larm mest markant med 
över 50 procent. Budget för revisorerna har 
saknats 2019 vilket behöver justeras. 
 
Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har 
statens utredningar slagit fast att brandkårerna 
måste samordna sig vid larm och samverka i 
systemledningar för att bättre hantera komplexa 
händelser. Ett arbete pågår med syfte att skapa en 
gemensam systemledning för Dalarna, Örebro 
och Värmlands län, start bedöms ske våren 2020.  
 
 
Johan Szymanski 

Förbundsdirektör 
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Måluppfyllelse och nyckeltal 
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga 

förbundet ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för 

verksamheten.  

MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

F-1: En tillsynsplan ska årligen 
upprättas. Tillsynsplanen ska 
beskriva årets tillsynsverksamhet 
och hur den är planerad. Varje år 
ska tillsyn genomföras på minst 
20 % av objekten som omfattas 
av skriftlig redogörelse. 

En tillsynsplan har upprättats 
vilken beskriver verksamheten 
och hur den är planerad. 
Omfattningen av tillsynerna har 
varit 24 % av objekten som 
omfattas av skriftlig redogörelse. 
Totalt har 130 antal tillsyner 
genomförts. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-2: Brister som upptäcks vid 
tillsyn ska föreläggas i syfte att 
åstadkomma ett skäligt 
brandskydd. Brandkåren ska till 
100 % följa upp de krav som ställs 
i förelägganden. 

Samtliga förelägganden om 
brister följs upp men en del har 
ett sista datum som ännu inte 
passerat. Dessa följs upp under 
2020. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-3: Brandkåren ska informera 
allmänheten minst en gång vart 
tredje år om de särskilda risker 
som finns vid verksamheter som 
omfattas av 2 kap. 4 § i LSO och 
vilken förmåga brandkåren har 
för att hantera dessa. 

Ingen sådan information har 
gjorts under 2019. Kravet är att 
det genomförs senast 2021. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-4: Brandkåren ska 
tillhandahålla grundläggande 
brandskyddsutbildning till 
medlemskommunerna. 
Utbildningen ska syfta till att 
stärka brandskyddet inom 
kommunens verksamheter. 

Brandkåren har utbildat 
kommunanställda i fyra av fem 
kommuner under 2019. Den 
kommun som inte utbildat 
kommunanställda under 2019 har 
inväntat det nya utbildningspaket 
som brandkåren kommer erbjuda 
under 2020. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-5: Brandkåren ska genom 
information, rådgivning, möten 
och en levande dialog verka för 
att andelen bostäder med 
fungerande brandvarnare och 
tillgång till brandsläckutrustning 
ökar varje år. 

Brandkåren har deltagit på 
diverse mässor, evenemang och 
andra kampanjer för att 
informera om vikten med en 
fungerande brandvarnare samt 
utrustning för släckning av brand. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-6: Skolungdomar ska utbildas i 
förebyggande brandskydd. 
Brandskyddsföreningens 
koncept Flammys brandskola ska 

Flammys Brandskola är 
genomförd för elever i årskurs 2 i 
samtliga kommuner.  
 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
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genomföras för elever i årskurs 2 
och Upp i rök ska genomföras 
för elever i högstadiet. Detta ska 
genomföras varje år. 

Utbildningen Upp i rök är inte 
utförd i samtliga kommuner 
under detta första år. 

F-7/O-7: Genom 
omvärldsbevakning, utbildning 
och övning ska kunskapen kring 
ny teknik ständigt öka. Exempel 
på ny teknik är litiumbatterier i 
elbilar och batterilager. 

Brandkåren genomför ständigt 
omvärldsbevakning för att öka 
kunskapen kring ny teknik. Detta 
område är också en ständigt 
återkommande punkt på 
konferenser och annat där 
brandkåren deltagit. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

O-1:  
Ett ansvarigt befäl med förmåga 
och mandat att fatta beslut, ska 
bedöma omfattning, 
komplexitet och resursbehov av 
inkommande larm senast inom 
90 sekunder. 

RCB har medlyssning från SOS på 
inkommande larm och kan göra 
avdömningar på dessa. Det är 
dock inte ett robust system att 
vara beslutsfattande i flera 
ledningsnivåer samtidigt, därför 
krävs mer omfattande 
ledningsorganisation och 
övergripande systemledning. 

Ja = 100%  
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

O-2: 
Övningar för 
räddningstjänstpersonalen 
genomförs enligt för varje år 
framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga 
övningar ska planeras, 
dokumenteras och utvärderas 
med avseende på kvalité. 

Basövningar har genomförts på 
alla stationer, dokumenterats 
och utvärderats inför övningarna 
2020. Målet är att under våren 
2020 skapa ett långsiktigt 
övningsschema 2020-2024 för att 
kunna planera in storövningar 
med olika teman. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
 

O-3: 
För att tillse en robust och 
uthållig förmåga att leda flera 
samtidiga och komplexa insatser 
ska brandkåren under 
mandatperioden säkerställa en 
tillfredsställande systemledning. 

I samband med att förbundet 
skapades bildades en bättre 
ledningsorganisation med RCB i 
Mora och yttre befäl i Leksand 
och Vansbro. Avsikten är att ingå 
i systemledning med 
Räddningsregion Bergslagen 
från och med maj 2020. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
 

O-4: 
Beredskapen i förbundets norra 
delar ska stärkas för att kunna 
möta en ökad riskbild i området. 

Rekrytering av brandmän med 
gott resultat har genomförts i 
Älvdalen, Särna och Idre. 
I Särna har förmågan höjts 
genom att en tankbil placerats 
på stationen, även 
försöksverksamhet med Första 
insatsperson pågår. Storsätern 
har fått en lätt brandbil som 
passar behoven bättre. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
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Då det i Idreområdet i större 
utsträckning är fullbelagt över 
hela året finns ett behov av att 
öka beredskapen till 1+4 året 
runt.  

O-5: 
Förutsättningar för en ökad 
mångfald och jämställdhet inom 
organisationen ska tillskapas. 
Exempelvis kan ombyggnationer 
i omklädningsrum krävas, även 
andra anpassningar kan vara 
aktuella. 

Vid årets rekryteringar har ca 30% 
av de sökande varit kvinnor, 
däremot är det ytterst få ur ett 
mångfaldsperspektiv, t. ex. med 
annan etnisk bakgrund. De två 
brandstationerna Mora och 
Särna saknar omklädningsrum 
för kvinnor (åtgärdas 2020 i 
Mora med ny station). 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

O-6: 
Det ska säkerställas att 
numerären på beredskapen kan 
öka i händelse av höjd beredskap 
eller krig. Samtlig personal ska 
därför krigsplaceras inom 
organisationen. 

Krigsplacering har påbörjats, 
ännu återstår visst arbete på 
grund av att en del personer är 
placerade i andra organisationer. 
Bedöms klart 2020. 

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

F-7/O-7: 
Genom omvärldsbevakning, 
utbildning och övning ska 
kunskapen kring ny teknik 
ständigt öka. Exempel på ny 
teknik är litiumbatterier i elbilar 
och batterilager 

Förbundet har anslutits till 
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya 
utbildningsportal för interaktivt 
lärande) där det finns nationella 
utbildningar som ökar 
kunskapen. Exempelvis har rutin 
för bränder i elfordon tagits 
fram.  

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
 

 

MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL 

U-1: 
Brandkåren ska skapa underlag 
för framtida förbättringar och 
ökat skydd mot olyckor genom 
att erfarenheter, lärdomar, 
statistik och åtgärdsförslag från 
händelserapporter och 
olycksundersökningar delges 
ansvariga myndigheter, 
exempelvis MSB och 
Trafikverket. 
 

Brandkåren har bland annat 
delat erfarenheter från 
trafikolyckor längs E45 och vilka 
brister som i huvudsak orsakar 
dessa med Trafikverket. Några 
fördjupade 
olycksundersökningar har inte 
genomförts under året, länets 
olycksutredarforum bedöms 
återstarta under 2020.  

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 

U-2: 
I samband med årsbokslut ska 
prestationsmål i 
handlingsprogrammet följas 
upp. Deluppföljning och prognos 
ska redovisas vid halvårsbokslut. 

Prestationsmålen beslutades i 
december 2019 och är 
redovisade i årsbokslutet.  

Ja = 100 % 
Delvis = >50 % 
Nej = <50 % 
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL 
Några finansiella mål har inte beslutats i direktionen för 2019. Under februari 2020 kommer direktionen att 
besluta om finansiella mål för verksamhetsåret 2020.  
 
NYCKELTAL 
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande 
kommunalförbund. Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 30 september 2019, med 
fördelningen Leksand 15814 st, Mora 20417 st, Orsa 6924 st, Vansbro 6795 st och Älvdalen 7041 st.  
 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Antal invånare  56 991 st   

Totalt antal larm 1 250 st   

-Andel trafikolyckor 15,3 %   

-Andel brand i byggnad 10,2 %   

-Andel onödiga automatlarm 19,1 %   

-Antal larm per dygn 3,42 st   

-Antal larm per 1000 invånare 21,9 st   

Antal genomförda tillsyner 130 st   

-Andel förelägganden 58 %   

Totalt antal anställda inkl. brandvärn 293 st   

-Varav heltidsanställda 35 st   

-Varav brandmän i beredskap 194 st   

-Varav anslutna i brandvärn 64 st   

 
VÄSENTLIGA NYCKELTAL FÖR PERSONAL 
 

Åldersgrupp Ordinarie 
arbetstid timmar 

Sjuk antal timmar  Varav sjuk och 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

0-29 13 157 19 0 0,1 % 

30-49 51 943 187 0 0,4 % 

50-99 28 551 727 0 2,5 % 

Total 93 651 933 0 1,0 % 

 

Kön Ordinarie 
arbetstid timmar 

Sjuk antal timmar Varav sjuk och 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

Kvinna 6 270 0 0 0,0 % 

Man 87 381 933 0 1,1 % 

Total 93 651 933 0 1,1 % 
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PERSONALREDOVISNING 
Brandkåren Norra Dalarna hade 2019-12-31 totalt 
293 personer anställda, varav 64 av dessa var 
anslutna till ett brandvärn vilket innebär 
tjänstgöring på ”frivillig basis” enligt tjänsteplikt. 
Majoriteten av personalen är anställda som 
brandmän i beredskap, vilket innebär att de 
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt 
vid larm och övning.  
 
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som 
helhet utan kvinnor är kraftigt under-
representerade generellt inom brandkåren, vilket 
även gäller för Brandkåren Norra Dalarna. För 
heltidsanställda brandmän är köns-fördelningen 
sämst, där finns ingen kvinna. Under 2019 har två 
kvinnliga brandmän anställts som timanställda 
vikarier på heltiden, dessa omfattas dock inte av 
redovisad statistik.  
 
För brandmän i beredskap är fördelningen något 
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är 
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk 
kommunal brandkår att klara rekryterings-
behoven avseende brandmän i beredskap på sikt.  
 
För att möjliggöra ökad jämställdhet och 
mångfald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs 
att arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka 
intresset för yrket. En viktig del är dock att det 
finns förutsättningar ur arbetsmiljösynpunkt, 
bland annat saknas omklädningsrum för kvinnor 
på brandstationerna i Mora och Särna (Mora 
åtgärdas 2020 då ny brandstation invigs). 
 
Könsfördelning - andel kvinnor respektive män 
Andelen kvinnor och män på det totalt antal 
anställda, exklusive anslutna i brandvärn, visar att 
det finns 14 % kvinnor och 86 % män.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andel kvinnor respektive män som är 
heltidsanställda 
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda 
visar att det enbart finns 7 % kvinnor och 93 % män. 
Ingen av dessa kvinnor har en operativ tjänst utan 
är anställda i administrativ funktion. En av dem är 
dessutom en löneassistent som följde med i 
samband med inrangeringen från Älvdalens 
kommun, denne är nu uppsagd på grund av 
arbetsbrist men är anställd även ett antal 
månader 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel kvinnor respektive män som är RIB-

anställda 
Andelen kvinnor och män som är RIB-anställda 

visar att det finns 15 % kvinnor och 85 % män.  
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Ekonomisk översikt 
 
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET 2019 
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2019 ett utfall som visar ett positivt resultat med 103,9 tkr, 
avvikelsen mot budget är 46,9 tkr. Intäkterna för året är betydligt lägre än budgeterat (950 tkr), detta har 
parerats med lägre omkostnader. Förbundet övertog medlemskommunernas semesterlöneskuld till anställd 
personal per den 2018-12-31 vilket också reglerats med ytterligare bidrag. För kommentarer per ansvar se 
nedanstående stycke. 
 
REDOVISNING FÖR PERIODEN 2019 
 

Ansvar Utfall 2019 Budget 2019 
Avvikelse 

 

RÄDDNINGSCHEF 46 134 46 165 -31 

STAB & SERVICE -3 745 -3 676 -69 

FÖREBYGGANDE -1 994 -2 476 482 

OPERATIVT -866 - 893 27 

MORA -12 387 -14 077 1 690 

ORSA -4 389 -4 698 309 

ÄLVDALEN -10 820 -9 964 -856 

LEKSAND -5 456 -4 294 -1 162 

VANSBRO -6 373 -6 030 -343 

Totaler 104 57 47 

 
Tabell 1: Ekonomisk redovisning i tkr.  
 
KOMMENTAR TILL DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN 
Utfallet visar ett positivt resultat för året. Nedan kommenteras större avvikelser: 
 
Förebyggande; Intäkter från myndighetsutövning har redovisats på Förebyggande medan det i budget ligger 
på respektive ansvar.  
 
Mora; I Mora har två tjänster flyttats från ansvaret till Förebyggande och Stab och Service vilket medfört 
lägre personalkostnader. Reparationer har under året varit lägre än budget samtidigt har kostnader för 
datalicenser bokförts på ansvaret Räddningschef.  
 
Orsa; Intäkterna har under året varit högre än i budget.  
 
Älvdalen; Intäkterna är lägre än budget. Personalkostnaderna är högre än budget, till stor del på grund av 
att ny personal har anställts och utbildats. Kostnader för reparation och underhåll samt it-utrustning är 
högre än i budget bland annat på grund av att utalarmeringsutrustningen har reparerats och uppgraderats.  
 
Leksand; Intäkterna är väsentligt lägre än budget, varav en del finns bokförda på Förebyggande. 
Personalkostnaderna är väsentligt högre än budget, detta förklaras av en lågt satt budget. Reparation och 
underhåll är högre än budget.  
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Vansbro; Intäkterna är högre mot budget vilket delvis beror på ökade intäkter för automatiska brandlarm. 
Personalkostnaderna är högre än budget, detta förklaras av ökat antal larm (ökat med 50% jämfört med 
2017) samt en lågt satt budget. 
 
BALANSKRAVSUTREDNING OCH BEDÖMNING AV BALANSKRAVSRESULTATET 
Årets resultat uppgår till en vinst på 104 tkr och är identiskt med balanskravsresultatet. Detta innebär att 
balanskravet bedöms vara uppfyllt.  
 

Sammanställning av utfall 2019 jämfört med budget. 
           

DRIFTREDOVISNING Utfall 2019  Budget 2019 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 3 767 4717 -950 

Verksamhetens kostnader -62 896 - 61 872 -1024 

Avskrivningar -4 330 -4 859 529 

Verksamhetens nettokostnader -63 459 -62 014 - 1 445 

Anslag från medlemskommuner 63 540 62 071 1 469 

Finansiella intäkter 51 0 51 

Finansiella kostnader -28 0 -28 

Årets resultat 104 57 47 

 
 

 
 

 

KOMMENTAR TILL INVESTERINGSREDOVISNING:  

Under året har investeringar gjorts avseende anläggningstillgångar som övertagits från de olika 

medlemskommunerna i samband med bildandet av förbundet. Den ökade investeringen i jämförelse med 

budget beror på att leasade fordon bokförts som anläggningstillgångar. 

  

INVESTERINGSREDOVISNING Mark & Byggnader Maskiner & inventarier Totalt 

 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Pågående anläggningar 0 0 0 0 0 0 

Utgifter/inköp 2019 0 0 31 973 29 966 31 973 29 966 

Aktiverade anläggningar 
Anskaffade före 2019 

0 0 0 0 0 0 

Aktiverade anläggningar 
Anskaffade 2019 
 

0 0 0 0 0 0 
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RESULTATRÄKNING (TKR) NOT  

Verksamhetens intäkter 2 3 767 

Verksamhetens kostnader 3 -62 896 
Avskrivningar 4 -4 330 
Verksamhetens nettokostnader  -63 459 
     
Skatteintäkter/Medlemsbidrag 5 63 540 

Generella statsbidrag och utjämning 6 51 

Finansiella kostnader 7 -29 
Årets resultat   104 
   

 
 
BALANSRÄKNING (TKR) NOT   
TILLGÅNGAR   
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 8 27 643 
     
Omsättningstillgångar    
Fordringar 9 10 713 

Kassa och bank 10 10 018 
Summa omsättningstillgångar  20 731 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  48 374 

 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
     
Eget kapital 11  
Årets resultat  104 
   
Avsättningar    
Andra avsättningar 12 1 367 
     
Skulder    
Långfristiga skulder 13 35 820 

Kortfristiga skulder 14 11 084 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 374 
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)   2 019 

     

 Verksamhetens resultat                                 104  

 Justering för av- och nedskrivning                            4 330  

 Justering för gjorda avsättningar                            1 367  

                            5 800  

     

 Kassaflöde från den löpande verksamheten   

                              

 Förändring kundfordringar    -                          915  

 Förändring övriga kortfristiga fordringar   -                       9 798  

 Förändring leverantörsskulder                           9 863  

 Förändring av kortfristiga skulder                           6 237  

     

                            5 387  

                                     

     

 Investeringsverksamheten     

     

 Investering i matirella anläggningstillgångar   -                    31 973  

                                  

    -                    31 973  

 Finansieringsverksamheten                                      

     

 Upptagna lån från medlemskommuner                          30 803  

     

     

                                  30 803  

                                      

 Likvida medel från årets början:                                   0    

       

     

 Årets kassaflöde                          10 018  
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:  
  
Då detta är förbundets första räkenskapsår finns ingen jämförelse med tidigare år. 
  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Intäkter  
  
Redovisning av anslag från medlemskommuner 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget som är fördelat på de olika kommunerna 
utifrån dels kommunens yta, riskanalys och befolkning. Fördelningen på kommunerna är följande: 
 

- Mora  34,7% 
- Orsa  10,8% 
- Älvdalen 24,4% 
- Leksand  17,5% 
- Vansbro  12,6% 

 
Förbundet har från kommunerna även erhållit hyresbidrag för att täcka hyreskostnaden på lokalerna samt 
bidrag för ökade lönekostnader under 2019.  
  
Redovisning av intäkter 
  
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  
  
Kostnader  
  
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden. 
  
Följande avskrivningstider tillämpas: 
    

Bilar och andra transportmedel 1-15 år 

Inventarier 1-15 år 
    

 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t. 
ex verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 
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Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk.  
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
och därmed också för finansiella leasingavtal. 
  
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Anskaffningsvärde 
 
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna 2019-
01-01 till bokfört värde.  
 
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet beräknas enligt RIPS07. Då pensionsförvaltarna 
Skandia och KPA inte har kunnat tagit fram någon beräkning av skulden har denna istället 2019-12-31 fått 
beräknas enligt följande formel: Utbetalda löner 2019 x 4,5%. Detta bedöms vara den mest rimliga 
uppskattningen av pensionsskulden för förbundet.   
  
  
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
 
Leasingavtal för bilar bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om 
värdet totalt är väsentligt. 
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 Not 2 Verksamhetens intäkter 2019 
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms 590 
Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning, vägsanering. 3 177 
Summa verksamhetens intäkter 3 767 

  
 

 Not 3 Verksamhetens kostnader 2019 
Löner och sociala avgifter 43 947 
Pensionskostnader 1 744 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 743 
Bränsle, energi och vatten 17 
Lokal- och markhyror 6 893 
Övriga kostnader 9 552 
Summa verksamhetens kostnader 62 896 
    

 

 

 Not 4 Avskrivningar 2019 
Avskrivning maskiner och inventarier 4 330 
Summa avskrivningar 4 330 
    

  

 

 Not 5 Bidrag m.m från medlemskommuner 2019 

Mora Kommun 19 085 

Orsa Kommun 5 927 

Älvdalens Kommun 13 406 

Leksands Kommun 9 600 

Vansbro Kommun 6 940 

  

Hyresbidrag Mora 974 

Hyresbidrag Orsa 471 

Hyresbidrag Älvdalen 1 818 

Hyresbidrag Leksand 1 593 

Hyresbidrag Vansbro 2 000 

  

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld, Mora 1 116 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld, Orsa 85 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld, Älvdalen 236 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld, Leksand 202 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld, Vansbro 88 

  

Summa bidrag m.m från medlemskommuner 63 540 
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 Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 2019 
Utbildningsbidrag 39 
Övriga bidrag 12 
Summa generella statsbidrag och utjämning 51 

  
 

 Not 7 Finansiella kostnader 2019 
Bankkostnader 29 
Summa finansiella kostnader 29 

 

 
Not 8 Maskiner och inventarier 2019 
    
Investeringar 31 973 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 973 
    
Årets avskrivningar -4 330 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 330 
    
Utgående redovisat värde 27 643 
    

 
 

 Not 9 Fordringar 2019 
    
Kundfordringar 915 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 728 
Mervärdeskattefordringar 5 070 
Redovisat värde vid årets slut 10 713 
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 Not 10 Kassa och bank 2019 
Bank 10 018 
Summa kassa och bank 10 018 

  

 
Not 11 Eget kapital 2019 
Årets resultat 104 
 Summa eget kapital 104 

 
 
Not 12 Andra avsättningar 2019 
Avsättningar för pensioner 1 367 
Utgående avsättning 1 367 
Summa övriga avsättningar 1 367 
    

  
 

Not 13 Långfristiga skulder 2019 
    
Nyupplåningar under året 2 405 
Årets amortering -495 
Utgående låneskuld 1 910 
    
Skuld till Mora Kommun 7 275 
Skuld till Orsa Kommun 5 016 
Skulder till Älvdalens Kommun 12 333 
Skulder till Leksands kommun 8 319 
Skulder till Vansbro Kommun 966 
Summa 33 910 
    
Summa långfristiga skulder 35 820 

 

 

 
  
  
  
 

Not 14 Kortfristiga skulder 2019 
Leverantörsskulder 4 847 
Moms                    312 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2 271 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 654 
Summa kortfristiga skulder 11 084 

49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



PROTOKOLL 
DIREKTIONEN BRANDKÅREN NORRA 
DALARNA 
Sammanträdesdatum: 2020-05-14 
Dokument nr:  

11(14)

  

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 26 RF BRAND 2020/00026-2 

 

Revisionsberättelse för Brandkåren Norra Dalarna 2019 

Beslut 
1. Direktionen lägger revisionsberättelse avseende år 2019 till handlingarna. 
2. Direktionen fastställer förslag till yttrande över revisionsrapporten.  
3. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att återkomma med förslag på 

internkontrollplan till nästkommande ordinarie direktionssammanträde. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundets lekmannarevisorer har granskat förbundsdirektionens verksamhet år 
2019 och har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att: 

- respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2019 

- förbundets årsredovisning för år 2019 godkänns. 
 
Revisionen önskar att direktionen yttrar sig över bifogad revisionsrapport senast den 15 
september 2020. 

Beslutsunderlag 
- Revisionsberättelse BND 2019 
- Rapport – årsbokslut BND slutlig 
- Följebrev årsbokslut 2019 
- Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2019 BND 
- Direktionens yttrande över revisionsrapporten, förslag, daterad 2020-05-06. 

 

Förslag till beslut 
1. Direktionen lägger revisionsberättelse avseende år 2019 till handlingarna. 
2. Direktionen fastställer förslag till yttrande över revisionsrapporten.  
3. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att återkomma med förslag på 

internkontrollplan till nästkommande ordinarie direktionssammanträde. 
 

Sändlista 
Förbundsdirektör 
Medlemskommuner 
Revisorer 
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  Dnr:  
  2020-05-06 

 

 

Direktionens yttrande över revisionsrapport för verksamhetsåret 

2019 

Bakgrund 
Kommunalförbundets lekmannarevisorer har granskat förbundsdirektionens verksamhet år 2019 och 
har avgivit sin revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att:  
 
- respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma för år 2019 
- förbundets årsredovisning för år 2019 godkänns. 

 
Revisionen önskar att direktionen yttrar sig över bifogad revisionsrapport senast den 15 september 
2020, där revisionen lämnat ett antal anmärkningar. 
 
Yttrande 
Revisionen har i sin rapport lämnat anmärkning mot direktionen med följande motivering: 
 
- Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 

vilket innebär att det inte finns finansiella mål eller verksamhetsmål för verksamheten. 
 
Direktionens kommentar:  
Direktionen har fattat beslut om finansiella mål den 13 februari 2020 och verksamhetsmål den 17 
december 2019 i samband med att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor antogs. 
 

- Revisionen har noterat brister i förbundets interna kontroll, dokumentationen av årsbokslutet 
var inte helt färdigställd inför revisionen samt att ingen internkontrollplan upprättats för 2019. 
 
Direktionens kommentar: 
Direktionen avser uppdra till förbundsdirektören att ta fram förslag på internkontrollplan för 
2020. Årsbokslutet var färdigställt och antaget av direktionen den 13 februari 2020 enligt 
fastställd tidplan. Revisionen får gärna återkomma med i detalj vad som saknats för att 
direktionen ska kunna förbättra detta inför verksamhetsåret 2020. 

 
  
 
 
 
Anna Hed 
Ordförande 
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Datum
2020-05-14

Referens
Dnr 2020/108  

Samhällsutveckling
Ville Pokela, 0247-80237
ville.pokela@leksand.se

Bildande av Plintsbergs naturreservat

Beskrivning av ärendet
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik 
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i 
området och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera 
av dem knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området 
flera bestånd av den sällsynta orkidén guckusko. Området är 
huvudsakligen registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen 
ägare till fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga 
naturvärden. Områdets areal är 25,4 hektar.
Under våren 2020 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut. 

Finansiering
Marken är inlöst i samband med omarronderingen i norra Leksand och ägs 
idag av Leksands kommun. Inför beslutet om att bilda naturreservatet 
uppskattas värdet för området till cirka 2,5 miljoner kronor. En fullständig 
värdering av området är beställd och kommer att utföras under 
våren/försommaren 2020. Baserat på värderingen ska kommunen efter att 
beslut tagits begära utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt 
markåtkomstbidrag. Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt 
förhandsbesked angående markåtkomstbidraget. Summan av bidraget 
kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor. 
Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för 
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag 
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom 
ramen för ordinarie verksamhet.
Bidraget för markåtkomst planeras att användas i förvaltningen av 
naturreservat och andra anordningar för friluftslivet i kommunen de 
kommande åren. På flera håll finns kända behov av restaureringar och 
underhåll. Dessutom behövs en beredskap för oförutsedda utgifter kopplade 
till förvaltningen.
Tillgänglig natur såväl tätortsnära och längre bort är positivt för friluftsliv, 
naturförståelse och folkhälsa. För att locka ut kommuninvånare och turister i 
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Leksands kommun

Datum
2020-05-14 Referens

Dnr 2020/108
Sida
2(3)

våra fina områden måste de förvaltas på ett bra sätt. Åtgärder enligt natur- 
och friluftsplanen ska utföras. 
En bra förvaltning är också en förutsättning för att även i fortsättningen 
uppnå målet om en hög placering i Naturvårdsverkets årliga bedömning av 
landets friluftskommuner. 

Kända behov åren 2020-2030 och planerad fördelning av 
markåtkomstbidraget:

Skötsel och förvaltning av kommunala naturreservat och friluftsområden. 
Åtgärder som till exempel märkning, röjning, reparation/förnyande av 
anordningar som bänkar och bord. 
Genomförandeperiod 2021-2030
Uppskattad kostnad 500 000 kr

Byta ut och höja kvaliteten på träbroar och spänger i Hundhagens NR och på 
leden Västannor-Dragsängarna. Säkra och väl fungerande broar och spänger 
är en förutsättning för att ta sig fram i dessa områden.
Genomförandeperiod 2021-2023
Uppskattad kostnad 200 000 kr

Nödvändigt underhåll av gården i Böle för att nå målet med att ha en fortsatt 
fungerande raststuga. Behov av underhåll för gården i Ljusbodarna behöver 
utredas.
Genomförande 2021-2022
Uppskattad kostnad 250 000 kr

Ny skyltning, märkning och information för leder enligt den nya manualen 
som tagits fram inom Vandringslyftet. Målet är att ha ett antal stigar- och 
leder som håller klass 1 enligt kraven.
Genomförande 2021-2025
Uppskattad kostnad 200 000 kr

Beredskap för oförutsedda utgifter i förvaltningen.
Behovet är naturligtvis svårt att uppskatta men erfarenhetsmässigt vet vi att 
det då och då inträffar oförutsedda saker som kräver omedelbara insatser. 
Denna post innefattar även inköp av konsulttjänster och eventuella 
personresurser vid behov.
Uppskattad kostnad cirka 100 000 kr eller det som återstår efter att de kända 
behoven åtgärdats.

Förvaltning av natur- och friluftsområden är en långsiktig verksamhet. Vi 
vill därför understryka vikten av att den interna hanteringen av 
redovisningen av det emottagna bidraget administreras på ett sätt som 
säkerställer att kvarvarande överskott för respektive räkenskapsår överförs 
till nästkommande budgetår. 
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Leksands kommun

Datum
2020-05-14 Referens

Dnr 2020/108
Sida
3(3)

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 

avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Kommunen 
fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.

2. Markåtkomstbidraget ska användas i förvaltningen av naturreservat 
och andra anordningar för friluftslivet i enlighet med beskrivningen 
ovan under de kommande åren fram till 2030.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslag till reservatsbeslut, beslutskarta, skötselplan och tjänsteanteckning.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ville Pokela, Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Dalarna, Naturvårdsenheten
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1

Beslut om bildande av naturreservatet 
Plintsberg i Leksands kommun.
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Beslut
Leksands kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att 
förklara det område som avgränsats på bifogad beslutskarta, bilaga 
1, som naturreservat. Reservatets slutliga gränser utmärks i fält. 
Reservatets namn ska vara Plintsberg.
Leksands kommun fastställer samtidigt skötselplanen, bilaga 2, med 
stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.

För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunen med 
stöd av 7 kap. 5, 6, och 30§ miljöbalken att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se föreskrifter).

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 
berörs inom reservatsområdet.

Uppgifter om naturreservatet

Namn Plintsberg
Kommun Leksand
Län Dalarna
NVR-id 205 27 63
Naturgeografisk 
region

Vågig bergkullterräng

Fastigheter Noret 2:27<32
Areal 25,4 ha
Förvaltare Leksands kommun

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna som finns i den nedre 
västsluttningen av Plintsberget. Skogen i området utgörs av lövskog och 
granskog med inslag av lövträd i en kalkpåverkad sluttning. Till följd av 
de näringsrika markförhållandena är skogen på många håll grov- och 
högvuxen. Flera arter av ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade 
kärlväxter växer i fältskiktet.
Syftet är också att skydda och tillgängliggöra ett område för det rörliga 
friluftslivet. 

Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras 
och åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.
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Skäl för beslut
Området har höga naturvärden.  Mycket död ved finns i form av 
stående och liggande träd. I området har ett flertal rödlistade och 
sällsynta arter påträffats, flera av dem knutna till kalkpåverkad skog.
Genom skogen går en led och området nås lätt via anslutande vägar 
från öster och väster.

Områdets höga naturvärden motiverar att området skyddas mot 
framförallt avverkning och exploatering. 

Detta beslut om att bilda Plintsbergs naturreservat bidrar till att 
uppfylla det nationella miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv liksom Naturvårdsplan 2012-2020 för Leksands 
kommun, åtgärderna G1, G2, H5 och H7.

Föreskrifter 
För att säkerställa syftet med naturreservat förordnar Leksands 
kommun att nedan angivna föreskrifter ska gälla. Föreskrifterna 
gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägaren och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet

Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller anläggning,

2. anlägga väg, 

3. anlägga luft- eller markledning,

4. gräva, schakta, utfylla, tippa, dika, dämma, anordna upplag eller på 
annat sätt skada/påverka mark och vatten,

5. avverka, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle eller utföra 
annan skogsvårdsåtgärd,

6. gödsla eller återföra aska i gödningssyfte eller använda 
bekämpningsmedel, 

7. plantera in, så eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 

8. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag: 
-uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin, är tillåtet med fordon 
som inte ger skador på mark eller vegetation.
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Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång
 
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar 
utförs och att följande åtgärder vidtas;

1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt 
anläggning och underhåll av leder, rastplatser, parkeringsplatser och andra 
anläggningar för friluftslivets behov,

2. gallring eller plockhuggning inom föreskriftsområde 1, skötsel av 
betesmark eller lövskog såsom röjning av granar och hamling av träd inom 
föreskriftsområde 2 samt gallring och plockhuggning och tillskapande av 
död ved inom föreskriftsområde 3,

3. genomförande av undersökningar för uppföljning av skötselplanen och 
naturreservatets syfte.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordningen i övrigt 

Det är förbjudet att:

1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd, stubbar 
och buskar, 

2. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar eller samla 
in djur,

3. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag:
-uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin är tillåtet med 
fordon som inte ger skador på mark eller vegetation.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

101



2020-05-14
Dnr: 2020/108

5

Generella undantag från föreskrifter

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för 
förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de insatser 
som behövs för naturreservatets vård och skötsel, och som framgår 
av föreskrifterna under B. Föreskrifterna ska inte heller utgöra 
hinder för uppföljning av bevarandemål och åtgärder, eller vid 
tillsyn.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av den 
järnväg som syns på beslutskartan.

Beskrivning av området

Naturvärden
Skogen i området utgörs av lövskog och lövrik granskog i en 
kalkpåverkad sluttning. Till följd av de näringsrika markförhållandena är 
skogen på många håll grov- och högvuxen. Flera arter av ovanliga 
orkidéer och andra kalkgynnade kärlväxter växer i fältskiktet. 
Trots att skogen uppkommit på tidigare delvis öppna kulturmarker är de 
skogliga naturvärdena höga. Det finns rikligt med död ved i alla dess 
former och flera rödlistade tickor har påträffats på de ofta grova 
granlågorna.

Friluftsvärden
En stig och en gammal körväg leder in och igenom området.
Entré till reservatet ska ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt 
med information om områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas 
fram och sättas upp vid entrén.

Ärendets beredning
Området har i huvudsak registrerats som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen mellan åren 1995-2008.
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen 
ägare till fastigheten med målet att skydda dess höga naturvärden. 
Kommunen har år 2020 tagit fram ett förslag till beslut- och 
skötselplan för området som skickas på samråd till myndigheter och 
andra intressenter. Beslutet är förenligt med kommunens 
översiktsplan. 

Remissomgång 2020.02.27-2020.03.31

Sändlista:
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Dalarna
Skogsstyrelsen
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Lantmäteriet
Naturskyddsföreningen Leksand 
Leksands fågelklubb
Friluftsfrämjandet Leksand 
Östervikens VVO
Trafikverket
Plintsbergs bystugeförening

Inkomna synpunkter under remissomgången:

Naturvårdsverket anser att syftet och skälen för beslutet behöver 
preciseras tydligare. Även åtgärder som tillåts i B-föreskrifterna 
behöver preciseras tydligare. Kommunen har därför skrivit tydligare 
preciseringar för dessa punkter.

Länsstyrelsen Dalarna föreslår flera ändringar av formuleringar 
gällande föreskrifterna, flera av dem sammanfaller med 
Naturvårdsverkets synpunkter. De föreslagna ändringarna har 
införlivats i beslutet.

Trafikverket påpekar att naturreservatets föreskrifter inte får 
förhindra drift och underhåll av järnvägen. Med tanke på 
trafiksäkerheten bör det i föreskrifterna samt i information till 
allmänheten framgå att plankorsningen ska användas vid passering 
över järnvägen. Om träd som riskerar att falla in på järnvägen 
planeras att fällas i området, ska projektledare för drift och underhåll 
på Trafikverket kontaktas innan fällning påbörjas.
Kommunen har införlivat de föreslagna ändringarna i beslutet.

Plintsbergs bystugeförening förslår ändring av formulering under 
beskrivning av naturvärden, att även information om områdets 
kulturhistoria lyfts fram i skyltar och foldrar, att möjligheten att 
anlägga en rastplats i området tas bort samt en tydligare information 
om vilken enhet på kommunen som ansvarar för förvaltningen av 
naturreservatet. Kommunen har införlivat de föreslagna och önskade 
ändringarna i beslutet.
Byn ställer fråga om vad formuleringar i skötselplanen som ”kan 
komma…” och ”ska utföras vid behov” betyder mera konkret? 
Kommunens avsikt med formuleringarna är att hålla öppet för att 
göra åtgärder när/om de behövs. Vissa av åtgärderna som till 
exempel huggning av granar kring guckusko kanske aldrig kommer 
att behöva göras, men det måste finnas utrymme i skötselplanen att 
göra det om behovet uppstår.

Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Leksands fågelklubb har inga 
synpunkter på beslutet och skötselplanen. 
Övriga intressenter i sändlistan har inte inkommit med synpunkter.
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Motivering till beslut

Miljömål
Bildandet av detta reservat bidrar till att uppfylla miljömålet 
”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Intresseprövning
Enligt 7 kap 25 § MB ska hänsyn tas till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark och vatten får inte gå 
längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
Föreskrifterna under A har utformats så att de förbjuder åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets värden. 

I fråga om undantag från föreskrifterna så bedömer kommunen att 
undantagen kan göras utan att risk för skada på de utpekade värdena 
föreligger. Undantaget gäller exempelvis uttag av fällt vilt. 

Jakten inskränks inte i och med bildandet av naturreservatet. Det 
finns ingenting idag som tyder på att jakt i området skulle kunna 
skada de utpekade värdena. Det så klart under förutsättning att 
jaktlagstiftningen följs vilket ska vara bedömningsförutsättningarna 
om föreskrifter behövs eller inte. 

Upplysningar

Dispens från föreskrifter 
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl, enligt 7 kap 7 § miljöbalken. 

Verksamheter och åtgärder kan kräva tillstånd eller dispens enligt 
andra gällande föreskrifter och lagar än de som anges i detta beslut. 

Bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter 
om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog 
gäller inte inom naturreservatet, i den mån vad där sägs strider mot 
föreskrifterna i naturreservatet. Det innebär att eventuella vindfällen 
och stormskadad skog ska lämnas orörda.  Uppkommer 
insektsskador på skog i anslutning till naturreservatet som en följd 
av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom 
naturreservat ska frågan om ersättning bedömas enligt 
skadeståndsrättsliga regler. 

För verksamheter som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska 
alltid en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken göras. 
Exempel på sådana åtgärder är tävlingar av olika slag. Anmälan görs 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
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Underrättelse om beslut
Underrättelse om beslut sker enligt förordning om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Beslutet kungörs på det sätt som gäller för 
författningar i allmänhet. Beslutet sänds till markägarna och vissa 
myndigheter samt andra berörda. 

Överklagan
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilagor
Bilaga 1: Beslutskarta
Bilaga 2: Skötselplan med skötselplanskarta
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Skötselplan för naturreservatet Plintsberg
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1. Beskrivning av naturreservatet

1.1 Administrativa data

Namn Plintsberg
Län Dalarna
Kommun Leksand
NVR id 205 27 63
Areal 25,4 ha
Markslag Lövskog och granskog
Anordningar Informationsskylt

1.2 Beskrivning av området
Plintsbergs naturreservat är 25,4 ha stort. Området avgränsas i väster av en järnväg, i övrigt 
omges det av hyggen och yngre barrskogsplanteringar, i sydost gränsar området mot 
detaljplanelagd naturmark och tomtmark.

Skogen i området domineras av lövskog och granskog med inslag av lövträd på näringsrik 
mark. Mycket död ved finns i form av stående och liggande träd. I området har ett flertal 
rödlistade och sällsynta arter påträffats, många av dem kärlväxter knutna till kalkpåverkad 
skog.
Genom skogen går en led och området nås lätt via anslutande vägar från öster och väster.

1.3 Geologi och topografi
Naturreservatet ligger beläget i en sluttning cirka 250 m över havet. Berggrunden består av 
granit, pegmatit. Jordarten utgörs av sandig-siltig morän.

1.4 Naturvärden
Skogen i området utgörs av lövskog och lövrik granskog i en kalkpåverkad sluttning. Till 
följd av de näringsrika markförhållandena är skogen på många håll grov- och högvuxen. Flera 
arter av ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade kärlväxter växer i fältskiktet. 
Trots att skogen uppkommit på tidigare delvis öppna kulturmarker är de skogliga 
naturvärdena höga. Det finns rikligt med död ved i alla dess former och flera rödlistade tickor 
har påträffats på de ofta grova lågorna av gran.

1.5 Naturvårdsarter i reservatet
I området har ett flertal fridlysta och rödlistade arter påträffats. 
Flera arter av orkidéer växer i området. Den mest exklusiva av dessa är guckusko 
(Cypripedium calceolus) som finns i några frodiga bestånd i den norra delen. Den i Dalarna 
sällsynta orkidén nästrot (Neottia nidus-avis) har påträffats i ett ovanligt stort bestånd om 
cirka 500 blomställningar och orkidéerna tvåblad (Listera ovata) samt jungfru marie nycklar 
(Dactylorhiza maculata) förekommer i rikliga mängder på flera håll i skogen.
På många av granlågorna växer de rödlistade svamparna rosenticka (Phellinus 
ferrugineofuscus) och rynkskinn (Phlebia centrifuga).
Flera fynd av den mycket sällsynta och starkt hotade skalbaggen rönnpraktbagge (Agrilus 
mendax) har gjorts 200-700 meter ifrån området i det intilliggande Sätra hasselskogs 
naturreservat, lokalen är möjligtvis den enda aktuella för arten i landet idag. Arten är helt 
knuten till rönn och det är inte osannolikt att arten redan idag finns på någon eller några av 
rönnarna som finns i området. I Plintsbergs naturreservat finns stor potential att skapa 
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biotoper och substrat för att gynna arten i de två mindre partierna med yngre slyskog 
(skötselområde 3). 

Artgrupp Svenskt namn Latinskt namn Kategori naturvård
Kärlväxter Guckusko Cypripedium 

calceolus
Fridlyst, Signalart

Tvåblad Listerata ovata Fridlyst, Signalart
Nästrot Neottia nidus-avis Fridlyst
Blåsippa Hepatica nobilis Fridlyst, Signalart

Insekter Rönnpraktbagge Agrilus mendax Starkt hotad (EN)
Svampar Rosenticka Phellinus 

ferrugineofuscus
Missgynnad (NT), 
Signalart

Rynkskinn Phlebia centrifuga Sårbar (VU), Signalart

1.6 Friluftsliv
En stig leder in i området från det nordöstra hörnet och följer den östra kanten för att efter 200 
meter gå ut ur reservatet och där korsas av en gammal väg. Följer man den gamla vägen mot 
sydväst i 300 meter leder den åter in och igenom reservatet för att till slut komma ut vid den 
sydvästra gränsen vid järnvägen.

En entré till området planeras att ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt med 
information om områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas fram och sättas upp vid 
entrén. 

1.7 Kulturvärden samt historisk och nuvarande markanvändning
De centrala delarna av sluttningen har enligt storskifteskartan från 1825 varit öppna åkrar 
samt slåtter- och betesmarker av olika typer. Lövrikedomen i området idag är en följd av att 
skogen är uppkommen på tidigare helt eller delvis öppna kulturmarker.
De äldsta delarna har varit igenvuxna sedan början av 1900-talet medan några av de yngsta 
delarna började växa igen på 1960-talet. 

Markanvändningen har på senare tid varit skogsbruk. Förutom ett par små avverkningar kring 
millennieskiftet har dock inte något aktivt skogsbruk bedrivits i området. Igenväxningen har i 
huvudsak skett naturligt men på några håll har stråk av gran planterats i de gamla åkrarna.

2. Plandel

2.1 Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden och de 
värdefulla naturmiljöerna som finns i den nedre västsluttningen av Plintsberget. Syftet är 
också att skydda och tillgängliggöra ett område för det rörliga friluftslivet. 

Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras och åtgärder vidtas 
för att underlätta allmänhetens friluftsliv.
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2.2 Prioriteringar mellan bevarandevärden och vald skötsel
Naturreservatet har höga skogliga naturvärden men även vissa kultur- och friluftsvärden. 
Skulle konflikter om vilket värde som ska prioriteras främst uppstå inom de olika 
skötselområdena, prioriteras naturvärdet högst i alla områden. 
Kulturvärden knutna till äldre tiders användning av markerna kan med tiden komma att bli 
intressanta att bevara och lyfta fram. Åtgärder för att säkra kulturvärden kan göras om det 
görs på sådana sätt att de inte skadar höga naturvärden på platsen.
Friluftsvärdet har högst prioritet längs den gamla vägen som korsar reservatet.
Träd i kanten på området som kan komma att behöva fällas med hänsyn till järnvägen eller 
kringliggande fastigheter ska inte forslas bort utan fälls in i reservatet.
Åtgärder som ska göras för att bevara och främja guckusko, rönnpraktbagge eller annan 
naturvårdsintressant art ska ske med stor försiktighet och i samråd med expertis för respektive 
art.

2.3 Skötselområde 1: Lövskog och granskog med inslag av lövträd

Beskrivning
Skogen utgörs av lövskog och granskog med inslag av lövträd. De vanligaste lövträden är 
björk, gråal och asp men det finns även inslag av rönn, sälg och klibbal på många håll. 
Lövrikedomen beror på att skogen till stora delar är uppkommen på tidigare öppna 
kulturmarker.
Gran förekommer såväl beståndsbildande som spridda inslag i lövskogsmiljöerna. I några 
stråk är granskogen planterad men mestadels är skogen självföryngrad. 
Det finns gott om död ved i alla dess former. Många olika vedsvampar och spår av 
vedlevande insekter kan ses på den döda veden.
Området är huvudsakligen klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.

Bevarandemål
Skogen lämnas i huvudsak för fri utveckling. De bestånd av guckusko som finns i området 
ska bevaras. 

Skötselåtgärder
Igenväxning av skogen runt växtplatserna och tramp från besökare som kompakterar jorden 
runt bestånden för guckusko kan komma att påverka bestånden negativt. 
Om bestånden av guckusko hotar att minska på grund av omgivande igenväxning kan riktade 
röjningar för att åter öppna upp skogen runt växtplatserna behöva göras. Om bestånden av 
guckusko hotas av tramp från besökare kan spänger komma att behöva anläggas runt 
bestånden. Det gäller att vara mycket försiktig vid alla typer av åtgärder för att inte riskera att 
försämra förutsättningarna för arten. Om åtgärder planeras ska det ske i samråd med expertis 
för arten. 

2.4 Skötselområde 2: Gräsmark, beteshage

Beskrivning
En delvis glest trädklädd gräsmark som idag betas av hästar. Området utgörs av gamla åkrar 
som i varierande grad har fungerat som betesmark efter att åkerbruket upphört. Naturvärdena 
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är idag låga/allmänna men området kan med rätt skötsel utveckla höga naturvärden i 
framtiden. 

Bevarandemål
Beroende på vilken väg man väljer kan delområdets naturvärden utvecklas på olika sätt. De 
två huvudalternativen är:

1. Området betas av djur och bibehåller och utvecklar värden knutna till hävdade 
gräsmarker.

2. Området låts växa igen med lövträd och utvecklar med tiden värden knutna till 
lövskog. 

Skötselåtgärder
Området ska i första hand betas av djur. Träd kan med fördel hamlas i betesmarken. Röjning 
av gran kan bli aktuellt om hävden uteblir eller är för svag. 
Om inte lämpliga djur finns att tillgå kan området låtas övergå till lövskog.

2.5 Skötselområde 3 (två delområden): Lövrik ungskog

Beskrivning
Skogen i delområdena är uppkommen efter avverkningar kring millennieskiftet och utgörs av 
lövblandskog i 20-års ålder med låga naturvärden. Med tiden kommer naturvärdena att höjas 
och målet för bestånden är att utvecklas till lövdominerade naturskogar.

Bevarandemål
Området ska utvecklas till lövskog med höga naturvärden. 
Förutsättningar för att gynna rönnpraktbagge kan tillskapas.

Skötselåtgärder
Röjning av gran för att gynna lövträden kan komma att behöva göras om underskiktet av gran 
hotar att kväva lövträden.
Vissa delar av områdena innehåller mycket uppslag av rönn vilket kan göra dem lämpliga för 
åtgärder som gynnar rönnpraktbagge. Om åtgärder av den typen planeras ska åtgärderna ske i 
samråd med expertis för arten. 

2.6 Skötselområde 4: Stig och gammal väg

Beskrivning
En stig leder in i området från det nordöstra hörnet och följer den östra kanten för att efter 200 
meter gå ut ur reservatet och där korsas av en gammal väg. Följer man den gamla vägen mot 
sydväst i 300 meter leder den åter in och igenom reservatet för att till slut komma ut vid den 
sydvästra gränsen och en plankorsning som leder vidare över järnvägen. 

Bevarandemål
Stigen och vägen ska hållas öppna och tillgängliga för fotgängare. 

Skötselåtgärder
Röjning av sly i anslutning till gångstråken ska utföras vid behov. 
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En entré till området ska ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt med information om 
områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas fram och sättas upp vid entrén. Besökare 
ska rekommenderas att använda den befintliga plankorsningen vid passering av järnvägen.

2.7 Skogsbrand
Alla bränder, även de som startat genom blixtnedslag, ska släckas enligt gällande 
brandlagstiftning.

2.8 Insektsangrepp
Tillfälliga insektsangrepp ska inte åtgärdas.

2.9 Jakt
Inskränkning av jakten begränsar sig till reglering av uppförande av jakttorn och framröjning 
av jaktpass. Dessa åtgärder kan kräva nedtagning av värdefulla träd och därmed motverka 
syftet för naturreservatet.

2.10 Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att dokumentera tillsynsarbetet samt alla åtgärder. Den ansvariga 
enheten är Naturvårdskontoret som ligger under avdelningen för Strategisk planering.

2.11 Revidering av skötselplan
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, eller 
om skötselplanen i övrigt är inaktuell.
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2.12 Skötselplankarta
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