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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
              

 
  

 
 

Plats och 
tid: 

 
Lektionssal, Köpings Brandstation, Köping, kl. 13.30-16.30 med ajournering för fikapaus 
kl. 14.55-15.15 

 
 

 
Deltagande: 
 
 

Tjänstgörande ledamöter: 

Per Ågren (S), ordf., Köping 

Jonathan Taki (C), Västerås 

Curt Åke Larsson (KD), Västerås 

Jörgen Andersson (M), Västerås 

Maria Liljedahl (SD), Köping 
Göte Sandin (S), Surahammar 

Håkan Tomasson (M), Arboga tom §31 

Mikael Peterson (S), Kungsör 

 

Tjänstgörande ersättare: 

Stieg Andersson (M), Hallstahammar 

Ingmarie Bjurstedt (SD), Västerås  

Per-Olov Lindqvist (S), Arboga from 

§32 

 

 

Frånvarande 
ledamöter: 
 
 

Anna Grön (S), ordf., Västerås 

Reijo Tarkka (V), 2:e vice ordf., Hallstahammar 

Daniel Jonsson (SD), Västerås 

Joel Hijstee (V), Västerås 

Vakant, Köping 

David Sharp (M), Köping 

Christer Lindvall (M), Surahammar 

 
Övriga  
ersättare: 
 
 
 
 
Övriga 
närvarande: 

Mikael Lindh (S), Västerås 

Denise Norström (S), Västerås 

Catharina Piper (M), Västerås 

Stellan Lund (M), Kungsör 

 

 

Förbundsdirektör Christer Ängehov 

Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö 

Ekonomichef Katrin Mellberg 

Förbundssekreterare Ines Vikblom 

Avdelningschef Andreas Weiborn, Säkerhetsenheten, Västerås stad, §24 

Riskingenjör Johan Ahlström, Säkerhetsenheten, Västerås stad, §25 

 

 

Räddningstjänsten Mälardalen - Anslagsbevis 
 
Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-22 
Justeringsdatum 2023-03-28 
Datum för anslagsuppsättande  2023-03-30 
Datum för anslagsnedtagande 2023-04-21  
Förvaringsplats – Räddningstjänsten Mälardalen 
Vallbyleden 9, Västerås 
 
Förbundssekreterare: Ines Vikblom 

 
  
 

 

 

Plats och datum för 
justering:   

Digitalt signerat 2023-03-29 

Vid protokollet: Förbundssekreterare: Ines Vikblom 
                               

Underskrifter: Ordförande: Per Ågren (S), Köping 
 Protokolljusterande: Curt Åke Larsson (KD), Västerås 

§20 – §38 
Klass 1.2.1 
 

DIREKTIONEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
 

 

 
 

Mötet öppnar Ordföranden Per Ågren (S), Köping förklarade mötet för öppnat.  
---- 

  
Protokolljustering RTMD § 20  

 
Direktionen för RTMD uppdrog åt Curt Åke Larsson (KD), Västerås att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
---- 

  
Föredragningslistans 
godkännande 

RTMD § 21 
 
BESLUT 
Direktionen godkände föredragningslistan med tilläggen att ärende 
”Rapport från säkerhetssamordningsuppdraget” följer ärende 
”Information om informationssäkerhet”, ärende ”Information om civilt 
försvar, säkerhetsskydd och krisberedskap” utgår samt att ärende 
”Revisionsrapport för årsbokslut år 2022” följer efter ärende 
”Firmatecknare och deklarationsombud för RTMD för verksamhetsåret 
2023”. 
----  

  
Godkännande av digitalt möte 
samt digital signering av 
protokoll 
 
 

RTMD § 22 
 
BESLUT 
Direktionen godkände digital signering av dagens 
sammanträdesprotokoll. 
---- 

  
Protokoll beredningsutskottet 
den 7 mars 2023 

RTMD § 23 
Beredningsutskottet den 7 mars 2023 avhölls med följande 

närvarande: 

Anna Grön (S), Västerås, ordf 

Per Ågren (S), Köping, 1:a vice ordf 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar, 2: vice ordf 

Jörgen Andersson (M), Västerås 

Christer Ängehov, Förbundsdirektör 

Tobias Erdsjö, Biträdande förbundsdirektör 

Katrin Mellberg, Ekonomichef 

Ines Vikblom, Förbundssekreterare 

 
BESLUT 
Direktionen godkände protokollet och kunde läggas till handlingarna. 
---- 

   

Information om 
informationssäkerhet  

RTMD § 24                                         Dnr 2023-000220-RTMD-161 
Avdelningschef Andreas Weiborn, från säkerhetsenheten Västerås 
stad informerade direktionen övergripande om informationssäkerhet. 
Vilka lagrum, ansvar och regler som gäller. 
 
Direktionen tackade för informationen.  
------ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
Rapport från 
säkerhetssamordnings-
uppdraget 
 

RTMD § 25 
Riskingenjör Johan Ahlström från säkerhetsenheten, Västerås stad 
rapporterade om säkerhetssamordningsuppdraget ”Utredning av civil 
beredskap – RTMD”. Han berättade om utredningens innehåll 
gällande kommunernas krav enligt lagstiftningen, hur kommunerna är 
organiserade samt vilka för- och nackdelar det skulle innebära om 
uppdraget tillförs RTMD. 
  
Utredningens förslag är att en ny avdelning för civil beredskap inom 
RTMD bör skapas och som stödjer medlemskommunerna. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
------ 
 

 

Informationssäkerhetspolicy  RTMD § 26                                           Dnr 2023-000209-RTMD-132 

Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö föredrog ärendet och tog med sig 
synpunkter på innehållet i informationssäkerhetspolicyn. Nytt förslag 
till policy kommer att läggas fram för beslut vid kommande 
sammanträde med direktionen den 30 maj. 
 
Direktionen tackade för informationen.  
------ 

 

   

Åtgärdsplan för arbetet med 
informationssäkerhet inom 
RTMD 

RTMD § 27                                            Dnr 2023-000207-RTMD-132 
Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö redogjorde för innehållet i 
föreslagen åtgärdsplan för arbetet med informationssäkerhet. Planen 
är framtagen utifrån revisorerna rapport om RTMD:s arbete med 
informationssäkerhet. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att anta åtgärdsplan för informationssäkerhet 
inom RTMD. 
 

 

   

Firmatecknare och 
deklarationsombud för RTMD 
för verksamhetsåret 2023 

RTMD § 28                                             Dnr: 2022-001019-RTMD-132 
Ekonomichefen Katrin Mellberg förklarade varför en uppdatering av  
firmatecknare och deklarationsombud för RTMD för verksamhetsåret 
2023 behövde göras. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att godkänna firmatecknare och 
deklarationsombud för 2023 enligt bilaga. 
 
------ 

 

   
Revisionsrapport för 
årsbokslut år 2022 
 

RTMD § 29                                             Dnr 2022-000039-RTMD-142  
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om PWC:s 
revisionsrapport för årsbokslut år 2022 som inte innehåller några 
rekommendationer från deras sida. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
 
------ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
 
 
Ny förbundsordning för RTMD  

 
 
RTMD § 30 
Förbundsdirektören Christer Ängehov föredrog ärendet angående en 
reviderad förbundsordning för RTMD som gäller: 
-Uppdrag 
-Finansieringsmodell 
-Styrning 

Han informerade att en arbetsgrupp är utsedd av medlems-
kommunerna och att ett utkast till ny skrivning finns. Ett konkret förslag 
tas fram innan sommaren så att Direktionen och ägarkommunerna 
kan fatta beslut om fortsatt arbete. 

Ambitionen är att en reviderad förbundsordning ska beslutas av 
medlemskommunerna sent under hösten. 

Direktionen tackade för informationen. 
 

 ------  

Verksamhetsplan och budget 
för år 2024 
 

RTMD § 31 
Förbundsdirektören Christer Ängehov redogjorde för arbetet med 
inriktning, verksamhetsplan för år 2024. Han nämnde bland annat 
följande utmaningar för RTMD: 
 

− Hållbar ekonomisk utveckling 

− Möta samhällets riskutveckling och ett förändrat säkerhetsläge 

− Återinförandet av civilt försvar och säkerhetsskydd 

− Hållbar teknikutveckling 

− Att vara en attraktiv och engagerad arbetsgivare 

− Miljökrav 

Allt i syfte att skapa en räddningstjänst som kan möta och hantera 

nutida och framtida risker. 

Fortsatt arbetet med inriktning, mål och budget samt hur uppföljning 
ska ske kommer att presenteras på nästa direktionsmöte den 30 maj. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
------ 
 
 

 

Inriktning RTMD 10 år framåt RTMD § 32  

Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om inriktningen för 
RTMD 10 år framåt, där följande områden ingår: 

− Ombyggnad och anpassning av Vallby 

− Översyn av deltidsorganisation 

− Återuppbyggnad civilt försvar/krisberedskap 

− Ny systemledning, RC-mitt från den 14 december 2022 

− Räddningsregion Östra Svealand, RRÖS 

− Eriksbergs projektet, ny station och övningsfält 

− Ny brandstation i KAK 

Ekonomichefen Katrin Mellberg redogjorde för den kalkylmodell som 

ligger till grund för ”Inriktningen för RTMD 10 år framåt”. Enligt henne 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
behövs det ett tilläggsbeslut för budgeten eftersom pensionerna inte är 

finansierade i år. 

 

Fortsatt dialog med medlemskommunerna krävs. Det mest akuta är 

ekonomi, pensionskostnadsutvecklingen samt arbetet med de 

strategiska projekten. 

 

Direktionen framhöll att det är viktigt med ett möte, där medlems-

kommunernas ekonomichefer träffas. 

Direktionen tackade för informationen. 
------ 
 

Information om fastigheterna i 
Arboga 
 

RTMD § 33 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om nuvarande läge 
när det gäller fastigheterna i Arboga. MSB har förelagd RTMD 
gällande: 

− Ett förbättrat brandskydd utifrån LSO i de 14 fastigheterna. 
Ska vara genomfört i juni i år. 

− Att kravet på stegutrymning inom 10-minuter ska uppfyllas 
alternativt en teknisk lösning är installerad. Kravet ska vara 
genomfört till senast november i år. 

Han meddelade att tillsyn är genomförde i fastigheterna och att 
tjänsteanteckningarna är skickade till fastighetsägarna.  
 
Finansieringen och genomförande av den teknisk lösning är inte 
beslutat. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
------ 
 
 

 

Information om civilt försvar, 
säkerhetsskydd och 
krisberedskap 

RTMD § 34 
Ärendet utgick från dagens möte med direktionen och kommer att tas 
upp vid ett senare tillfälle. 
 
------ 
 

 

Inkomna handlingar 
 

RTMD § 35 
Anmälda handlingar enligt postlista 20230213-20230312 
 
BESLUT 
Direktionen godkände anmälan och kunde läggas till handlingarna. 
---- 

 

 
 

  

Delegeringsärenden RTMD § 36 
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 
20230213-20230312 
 
BESLUT 
Direktionen godkände anmälan och kunde läggas till handlingarna. 
---- 

 

   

Förbundsdirektören informerar RTMD § 37 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om följande: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

 
 

− Ledarskap och värdegrundsarbete i RTMD, där arbetet med 

värdegrund pågår och ska vara klart under våren och där 

arbetet med ledarskapsdialogen är påbörjad. 

− Rundtur med buss tisdag, den 30 maj, kl 09.00 till 17.00 med 

start på Vallby brandstation, vidare till Hallstahammar, 

Eriksberg, Kolbäck, Kungsör, Kolsva; Surahammar med lunch 

och direktionsmöte där samt Virsbo, Skultuna och tillbaka till 

Vallby. Eventuellt kan rutten ändras. 

− Eventuellt samarbete med Mälardalens universitet (MDU) med 

deltagarna RTMD, Eskilstuna och Uppsala och där ”Syftet 

med studien är att förstå bemötande inom räddningstjänsten i 

så kallade utsatta områden”. 

− Arbetstidsdirektivet: Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö gav 

en bakgrund till det nya arbetstidsdirektivet som är ett 

skyddsdirektiv för alla anställda och som ska börja gälla från 

och med 1 oktober 2023. 

− Vattenskada på Vallby brandstation: Förbundsdirektören 

Christer Ängehov informerade direktionen om den vattenskada 

som inträffade kort efter att konferensrummen på Vallby 

brandstation blev nyrenoverade. 

− Flammyteatern som genomfördes under vecka 11 på Vallby 

brandstation i samarbete med Kulturskolan i Västerås, där ca 

1800 förskolebarn deltog. Evenemanget var mycket uppskattat 

och förbundsdirektören Christer Ängehov vill att flera 

brandstationer genomför liknande evenemang för barn.  

 
Direktionen tackade för informationen. 
---- 

 
Övrigt RTMD § 38 

 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 
---- 
 

 

Mötet avslutas Ordförande Per Ågren (S), Köping avslutade mötet. 
---- 
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