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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

              
 
  
 

 

Plats och 
tid: 

 

Elite Stadshotell, Västerås kl. 15.10-16.55 med avslutande middag kl 17.00  

 

Deltagande: 
 
 

Tjänstgörande ledamöter: 

Solveig Nilsson (S), Västerås 

Annika Duàn (S), Köping 
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar 
Jörgen Andersson (M), Västerås 

Terese Pransjö (M), Västerås 

Stieg Andersson (M), Hallstahammar (§§81-91) 

Sönke Rickertsen (C), Surahammar 

Göte Sandin (S), Surahammar 

Anders Röhfors (M), Arboga 

Mikael Peterson (S), Kungsör 
 

Tjänstgörande ersättare: 

Henrik Östman (L), Västerås 

Per-Inge Ahlbäck (S), Västerås 

Börje Eriksson (S), Köping 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar 

(§92) 

 

Frånvarande 
ledamöter: 
 

Jacob Axelsson (L), Västerås 

Adam Pettersson, (C), Västerås 

Ola Saaw (M), Köping 

 

Övriga  

ersättare 
 

Enes Bilalovic (M), Västerås 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar (§§81-91) 

Leif Carlberg S), Surahammar 

Per-Olov Lindqvist (S), Arboga 

 

Övriga  

närvarande 
 

Förbundsdirektör Christer Ängehov 

Biträdande förbundsdirektör Tobias Erdsjö (§§ 81-84, §§ 91-92) 

Ekonomichef Katrin Mellberg 

Administrativ chef Gisela Stockhaus 

Brandingenjör Elin Bergroth §§ 81-92 

Förbundssekreterare Ines Vikblom 

 
 

 

Räddningstjänsten Mälardalen - Anslagsbevis 
 
Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla 

 
Sammanträdesdatum 2022-12-13 
Justeringsdatum 2022-12-19 
Datum för anslagsuppsättande  2022-12-20 
Datum för anslagsnedtagande 2023-01-11 
Förvaringsplats – Räddningstjänsten Mälardalen 
Vallbyleden 9, Västerås 
 
Sekreterare: Ines Vikblom 

 
 
 
 

 
  
 

 

         

Plats och datum för 
justering   

Digitalt signerat 2022-12-19 

Vid protokollet Sekreterare: Ines Vikblom                            
Underskrifter Ordförande: Solveig Nilsson  

 Protokolljusterande: Sönke Rickertsen (C), Surahammar 

§§ 81-92 
Klass 1.2.1 
 

DIREKTIONEN 

Comfact Signature Referensnummer: 1514456



2(6) 
 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

 
 
 

 
Mötet öppnar 

 
Ordföranden Solveig Nilsson förklarade mötet för öppnat.  
---- 

  
Protokolljustering RTMD § 81 

 
Direktionen för RTMD uppdrog åt Sönke Rickertsen (C), Surahammar 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
---- 

  
Föredragningslistans 
godkännande 

RTMD § 82   
 
BESLUT 
Direktionen godkände föredragningslistan med att anmäla en fråga under 
§ 92 Övrigt. 
----  

  
Godkännande av digital 
signering av protokoll 
 
 

RTMD § 83 
 
BESLUT 
Direktionen godkände digital signering av dagens sammanträdesprotokoll. 
---- 
 

  
Protokoll beredningsutskottet 
den 22 november 2022 

RTMD § 84 
 
Beredningsutskottet den 22 november avhölls med följande närvarande: 
Solveig Nilsson (S) Västerås, ordf 

Annika Duàn (S), Köping, 1:a vice ordf 

Jörgen Andersson (M), Västerås 

 
BESLUT 
Protokollet godkändes och kunde läggas till handlingarna. 

---- 
 

Verksamhetsplan och budget 
2023 med plan för 2024–25 samt 
Inriktning för RTMD 10 år framåt 

RTMD § 85 Dnr 2022-001042-RTMD-141 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov presenterade verksamhetsplan, 
budget, plan och inriktning för RTMD 10 år framåt.  
 
I presentationen så presenterades följande när det gäller den ekonomiska 
delen: 
 
-Uppräkning av medlemsavgiften enligt PKV varje år 
 
-Genomföra de strategiska projekten, investeringsbehov ca 300 mnkr 
 
-Lånebehov ca 250 mnkr: Lån från Västerås stad med låneränta på 1,2 
till 3,2% under 10 år, borgen från medlemskommunerna 
 
-Effektiviseringar bedöms minska driftkostnaden med ca 13,5 mnkr 
 
-Användning av eget kapital ca 30 mnkr 
 
-Infasning av en medlemsavgift enligt förbundsordning: 
Infasningen innebär att medlemsavgift från 2025 till 2030 ska minska med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

1,7 mnkr/år. Totalt 8,5 mnkr 
Besparingen ska ske i KAK kommunerna. 
 
-Kostnad för Arbogalösningen är inte löst 
 
-Förbundsordningen bör ses över under 2023. 

Inriktningen för RTMD 10 år framåt innehöll följande områden: 
 
-Ombyggnad och anpassning av Vallby 
 
-Översyn av deltidsorganisation 
 
-Återuppbyggnad civilt försvar/krisberedskap 
 
-Ny systemledning, RC-mitt från den 14 december 2022 
 
-Eriksbergs projektet, ny station och övningsfält 
 
-Ny brandstation i KAK 

Förbundsdirektören presenterade vidare slutmålet med projektet 
Eriksberg som ska vara ett övningsfält, en brandstation samt utbildnings- 
och driftlokaler. Han tog även upp förslag på en ny brandstation inom 
KAK-regionen och som är Majaskeka. 
 
I slutet av sin presentation redogjorde förbundsdirektören Christer 
Ängehov för Processen framåt enligt följande: 
 
Inriktning för RTMD 10 år framåt 
 
-Val av väg, fortsatt politisk dialog 
 
-Dialog med medlemskommunerna 
 
-Borgensbeslut i respektive kommuns KF under våren 2023 
 
-Översyn av förbundsordning under kommande år 2023 

Ordinarie ledamöterna Jörgen Andersson (M), Västerås, Terese Pransjö 
(M), Västerås, Stieg Andersson (M), Hallstahammar och ersättare Enes 
Bilalovic (M), Västerås lämnade ett särskilt yttrande avseende 
Verksamhetsplan och budget 2023, ekonomisk plan för 2024-25 samt 
inriktning för RTMD 10 år framåt som bifogas detta protokoll (bilaga 1). 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att anta verksamhetsplan och budget 2023, 
ekonomisk plan för 2024-25 samt inriktning för RTMD 10 år framåt. 

  

---- 

 

 
Internkontrollplan 

 
RTMD § 86 Dnr 2022-001018-RTMD-135   
 
Direktionen har tagit del av internkontrollplan för 2023. 
 
BESLUT 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Direktionen beslutade att godkänna internkontrollplan för 2023. 
 
----               
 

 
Firmatecknare och 
deklarationsombud för RTMD för 
2023 

 
RTMD § 87 Dnr 2022-001019-RTMD-132   
 
Direktionen har tagit del av Firmatecknare och deklarationsombud för 
RTMD för 2023. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att godkänna firmatecknare och deklarationsombud 
för RTMD för 2023. Ärendet kommer dock att behöva justeras när den 
nya direktionen tillträder 1 januari 2023. 
 
----               
 

 

Rapport från tillsynsbesök, MSB 
gällande Arboga 

RTMD § 88                    
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om tillsynsprocessen 

som MSB startade upp förra sommaren gällande Arboga och hur den ser 

ut framåt. 

 

Tillsynsprocess i Arboga, plan framåt 
 
-Kvalitetssäkra rökdykarförmågan i Arboga, 1+4 RIB: 
 
Rekrytering, utbildning och schemaändring pågår (central förhandling 
begärd) 
 
-Skapa en teknisk lösning för de berörda 14 fastigheterna: 
 
Förslag, Brandlarm i alla lägenheter med brandgasfläkt i trapphus 
 
-Genomför den långsiktiga planen att bygga en ny heltidsbemannad 
brandstation närmare Arboga 
 

Förbundsdirektören Christer Ängehov nämnde att vid näste möte med 

direktionen den 21 februari 2023 kommer detta ärende tas upp för beslut. 

 

Direktionen tackade för informationen. 
 

---- 

 

   

   

Inkomna handlingar  RTMD § 89 
 
Anmälda handlingar enligt postlista 20221112–20221202. 
Postlistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
 
---- 

 

 

   

Delegeringsärenden 

 

RTMD § 90 

 
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista  
20221112–20221202. 
Delegeringslistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

 
---- 

 

  

Förbundsdirektören informerar 

 

 

RTMD § 91 

 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om:  

− RTMD:s anslutning till Räddningscentral Mitt från och med  

14 december 2022 och Räddningsregion Östra Svealand, RRÖS 

från och med januari 2023 samt samarbete mellan 

ledningssystemen 

− Eventuellt avtalssamarbete med Räddningstjänsten Enköping-

Håbo och Räddningstjänsten Sala-Heby 

− Förbundsdagar för administrativ personal den 26-27 april 2023 i 

Västerås 

− Nytt pensionsavtal för brandmän från och med 1 januari 2023 

− Brand i Arboga den 4 december 2022 

− Utbildningsdagar för nya direktionen (2 halvdagar i januari eller i 

februari 2023) 

− Dagliga alkoholtester av all personal inom RTMD med start  

19 december 2022 

 

Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 

 

 

   

Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 

RTMD § 92 

 

Mikael Peterson (S), Kungsör undrade om upphandlingen för sotningen i 

Kungsör har kommit i gång eftersom nuvarande sotare går i pension 

snart. Förbundsdirektören svarade med att den inte har kommit igång 

ännu och att RTMD vill ha ett hängavtal på nuvarande avtal med sex 

månader.  

 

Jörgen Andersson (M), Västerås ställde ytterligare en fråga som gällde på 

vilket sätt RTMD är inblandad i att ge tillstånd till idrottsevenemang för 

barn och ungdomar i Västerås i jämförelse med andra kommuner. 

Brandingenjören Elin Bergroth svarade med att det oftast inte är RTMD 

som ger tillstånd till dessa evenemang utan det är Västerås stad i stället. 

 

---- 

 
 
 

 

Mötet avslutas 
 
 

Innan sista möte med nuvarande direktion avslutades tackade 
förbundsdirektören särskilt ordföranden för RTMD:s direktion Solveig 
Nilsson (S), Västerås för hennes insatser under alla år. Han tackade även 
alla andra ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden. Ett 
särskilt tack riktade han även till administrativa chefen Gisela Stockhaus 
som kommer att avsluta sin anställning inom RTMD den  
31 december 2022. 
 
Flera ledamöter och ersättare som avslutar sitt politiska uppdrag inom 
nuvarande direktion höll också tal och tackade bland annat 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

förbundsdirektören Christer Ängehov för hans gedigna insatser inom 
RTMD. 
 
Ordföranden Solveig Nilsson avslutade mötet. 

---- 
 

Bilaga 
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