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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

              
 
  
 

 

Plats och 
tid: 

 

Vallby brandstation kl. 13.30 – 15.55 med ajournering för fikapaus kl 15.10-15.20 

 

Deltagande: 
 
 

Tjänstgörande ledamöter: 

Solveig Nilsson (S), Västerås 

Annika Duàn (S), Köping 
Adam Pettersson, (C), Västerås 

Jörgen Andersson (M), Västerås 

Terese Pransjö (M), Västerås 

Stieg Andersson (M), Hallstahammar 

Göte Sandin (S), Surahammar 

Mikael Peterson (S), Kungsör 
 

Tjänstgörande ersättare: 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar 

Henrik Östman (L), Västerås 

Börje Eriksson (S), Köping 

Leif Carlberg (S), Surahammar 

Per-Olov Lindqvist (S), Arboga 

 

Frånvarande 
ledamöter: 
 

Jacob Axelsson (L), Västerås 

Catarina Pettersson (S), Hallstahammar 

Ola Saaw (M), Köping 

Sönke Rickertsen (C), Surahammar 

Anders Röhfors (M), Arboga 

 

Övriga  

ersättare 
 

Anna Grön (S), Västerås 

Enes Bilalovic (M), Västerås 

Stellan Lund (M), Kungsör 

Per-Inge Ahlbäck (S), Västerås 

 

Övriga  

närvarande 
 

Förbundsdirektör Christer Ängehov 

Biträdande förbundsdirektör Tobias Erdsjö 

Ekonomichef Katrin Mellberg 

Administrativ chef Gisela Stockhaus 

Förebyggande chef Sabine Hedlund §§ 66-72 

Förbundssekreterare Ines Vikblom 

 
 

 

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

 
Sammanträdesdatum 2022-11-22 
Justeringsdatum 2022-12-05 
Datum för anslagsuppsättande  2022-12-06 
Datum för anslagsnedtagande 2022-12-27 
Förvaringsplats – Räddningstjänsten Mälardalen 
Vallbyleden 9, Västerås 
 
Sekreterare: Ines Vikblom 

 
 
 
 

 
  
 

 

         

Plats och datum för 
justering   

Digitalt signerat 2022-12-05 

Vid protokollet Sekreterare: Ines Vikblom                            
Underskrifter Ordförande: Solveig Nilsson  

 Protokolljusterande: Terese Pransjö (M), Västerås 

§§ 66-80 
Klass 1.2.1 
 

DIREKTIONEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

 
 
 

 
Mötet öppnar 

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

  
Protokolljustering RTMD § 66 

 
Direktionen för RTMD uppdrog åt Terese Pransjö (M), Västerås                       
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
---- 

  
Föredragningslistans 
godkännande 

RTMD § 67   
 
BESLUT 
Direktionen godkände föredragningslistan. 
----  

  
Godkännande av digital 
signering av protokoll 
 
 

RTMD § 68 
 
BESLUT 
Direktionen godkände digital signering av dagens sammanträdesprotokoll. 
---- 
 

  
Protokoll beredningsutskottet 
den 8 november 2022 

RTMD § 69 
 
Beredningsutskottet den 8 november avhölls med följande närvarande: 
Solveig Nilsson (S) Västerås, ordf 

Catarina Pettersson (S), Hallstahammar, 2:a vice ordf 

Jörgen Andersson (M), Västerås 

 
BESLUT 
Protokollet godkändes och kunde läggas till handlingarna. 

---- 
   

Prislista 2023 
 

RTMD § 70 Dnr 2022-000947-RTMD-135                

 

Förbundsdirektören Christer Ängehov föredrog ärendet tillsammans med 

förebyggande chefen Sabine Hedlund och ekonomichefen Katrin 

Mellberg. De besvarade även frågor som ledamöter kom med, till exempel 

om priser för felaktiga automatlarm och för externa utbildningar. 

 
BESLUT 
Direktionen beslutade att anta prislistan för 2023.  

 

 

 ----  

Taxor 2023 RTMD § 71 Dnr 2022-000947-RTMD-135         
 
Förebyggande chefen Sabine Hedlund gav en bakgrund till ärendet. Hon 
informerade om att taxorna finns på RTMD:s hemsida och att 
tillsynstaxorna är till för att finansiera tillsynsverksamheten i RTMD. 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om att varje 
medlemskommuns fullmäktige tidigare har tagit beslut om att RTMD:s 
taxor ska räknas upp med PKV varje år. Detta innebär att taxorna inte 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

behöver beslutas på nytt varje år i medlemskommunernas fullmäktige om 
det inte är väsentliga ändringar i taxekonstruktionen. 
 
Direktionen tackade för informationen. 

 

---- 

   

Tillsynsplan 2023 
 

RTMD § 72 Dnr 2022-000982-RTMD-132         
 
Förebyggande chefen Sabine Hedlund gjorde en genomgång av 
tillsynsplanen för 2023 och vad det innebär att göra tillsyn. Hon svarade 
också på de frågor som ställdes om objekt, kvalité och antal tillsyn som 
planeras för 2023.  
 
 
BESLUT 
Direktionen antog tillsynsplan för 2023.  
---- 
 

 

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

RTMD § 73 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov presenterade en 
nulägesbeskrivning, vilka utmaningar förbundet har men också vad 
svensk räddningstjänst står inför gällande händelseutvecklingen i världen 
och i Sverige gällande säkerhetsläget. Presentationen berörde också 
samhällsutvecklingen och klimatförändringar som kommer att påverka 
och ge RTMD stora utmaningar nu och i framtiden. För att möta dessa 
utmaningar har en verksamhetsplan, budget samt en 10-årsplan tagits 
fram med åtgärder. I inriktningsåtgärderna beskrivs främst två strategiska 
projekt som under två års tid planerats: Eriksberg och ny station KAK. 
Båda projekten har stora utmaningar gällande finansieringen som också 
påverkas av kravet på infasning av bidraget från varje medlem ska vara i 
direkt proportion till befolkningsmängden i respektive kommun från och 
med år 2030. 
 
I presentationen så presenterades principerna för finansieringen enligt 
följande: 

- Budgeten för 2023 ska räknas upp med PKV. 
- Plan för 2024–25 räknas upp med PKV. 
- Inriktningen ska finansieras med PKV-uppräkning varje år samt 

enligt 90/10-modellen för de strategiska projekten som innebär 
90%-finansiering genom medlemskommunerna och 10% genom 
RTMD.  

Ett medskick var också att förbundsordning bör ses över under 2023 
främst gällande uppdrag men också medlemsavgiftsmodellen. 
 
Processen framåt för ”Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 
2024–25 samt Inriktning för RTMD 10 år framåt” är följande. 
 
Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024–25: 

- Information på dagens möte med direktionen (20221122) 
- Fortsatt dialog med medlemskommunerna. 
- Beslut på mötet med direktionen den 13 december 2022. 

 
Inriktning för RTMD 10 år framåt: 

- Dialog med medlemskommunerna 
- Eventuellt borgensbeslut i respektive kommunfullmäktige under 

våren 2023 
- Eventuell översyn av RTMD:s förbundsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

 
Ledamoten Jörgen Andersson (M), Västerås informerade direktionen om 
att Västerås stad kommer att hålla sitt möte med budgetfullmäktige den 
24 november, där medlemsbidrag till RTMD ska beslutas. 
 

  
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 

 

 
Rapport från ägarmöte 

 
RTMD § 74      
 
Presentationen på dagens möte gällande verksamhetsplan, budget, plan 
och inriktning byggde på samma information som gavs på ägarmötet.  
 
Direktionen tackade för informationen. 
 
----               
 

 

   

Rapport från tillsynsbesök, MSB 
gällande Arboga 

RTMD § 75                    
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om tillsynsprocessen 

som MSB startade upp förra sommaren gällande Arboga. Följande plan 

har redovisats till MSB. 

 

• Arbeta med att kvalitetssäkra rökdykarförmågan i Arboga, 1+4 

RIB. Rekrytering, utbildning och schemaändring pågår. 

• Skapa en teknisk lösning för de 14 fastigheter som idag delvis 

saknar möjlighet till alternativ utrymning inom stipulerad tid. 

Denna kostnad är inte finansierad i dagsläget. 

• Genomför den långsiktiga planen att bygga en ny 

heltidsbemannad brandstation närmare Arboga. 

 

En externkonsult arbetar för närvarade med en inventering och analys om 

vilken teknisk lösning som skulle kunna skapas för de berörda  

14 fastigheterna i Arboga. En konsultrapport kommer att kunna lämnas till 

nästa direktionsmöte den 13 december. 

 

Direktionen tackade för informationen. 
 

---- 

 

   

Mötes- och utbildningsplanering 
för 2023 

RTMD § 76                
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov gav en kort bakgrund till ärendet. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att första sammanträde med den nya direktionen 
blir tisdagen den 21 februari 2023. Övriga datum för direktionsåret 2023 
och utbildningsinsatser för ledamöterna i den nya direktionen kommer att 
beslutas av den nya direktionen. 
 
 
---- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

Inkomna handlingar  RTMD § 77 
 
Anmälda handlingar enligt postlista 20220917–20221111. 
Postlistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
 
---- 

 

 

   

Delegeringslista 

 

RTMD § 78 

 
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista  
20220917–2022111. 
Delegeringslistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
 
---- 

 

  

 

Förbundsdirektören informerar 

 

 

RTMD § 79 

 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om:  

− Organisationsförändring inom RTMD och behovet av 

nyrekryteringar 

− Förbundets beredskapsplanering (Tobias Erdsjö, föredragande). 

 

 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 

 

 

   

Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 

RTMD § 80 

 

 

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

Kungsör har kommit i gång, varpå förebyggande chefen Sabine Hedlund 

svarade att upphandlingen inte är klar men att nuvarande avtalet löper på 

tills upphandlingen är klar. 

 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar ville veta varför avtalet med elevhemmet 

Sundbo i Surahammar har sagts upp. Förbundsdirektören Christer 

Ängehov svarade att uppsägningen av avtalet, som löper ut den  

31 oktober 2023, har ingenting med RTMD att göra utan är ett beslut som 

Statens Institutionsstyrelse har tagit och som har att göra med deras nya 

organisation. 

 

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar hade ytterligare en fråga som gällde 

varför personal inom RTMD slutar. Förbundsdirektören Christer Ängehov 

svarade att de som slutar har blivit erbjudna nya jobb. 

 

---- 

 

 

Mötet avslutas 
 
 

Ordföranden Solveig Nilsson avslutade mötet. 
---- 
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