SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2022-09-27
§ § 51-65
Klass 1.2.1

DIREKTIONEN
Plats och
tid:

Köpings brandstation kl. 13.30 - 16.00 med ajournering för fikapaus kl 14.15-14.30.

Deltagande:

Tjänstgörande ledamöter:
Solveig Nilsson (S), Västerås
Annika Duàn (S), Köping
Adam Pettersson, (C), Västerås
Jörgen Andersson (M), Västerås
Terese Pransjö (M), Västerås
Ola Saaw (M), Köping
Stieg Andersson (M), Hallstahammar
Göte Sandin (S), Surahammar
Mikael Peterson (S), Kungsör

Tjänstgörande ersättare:
Reijo Tarkka (V), Hallstahammar
Henrik Östman (L), Västerås
Leif Carlberg (S), Surahammar
Per-Olov Lindqvist (S), Arboga

Frånvarande Jacob Axelsson (L), Västerås
ledamöter:
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar
Sönke Rickertsen (C), Surahammar
Anders Röhfors (M), Arboga
Övriga

ersättare

Börje Eriksson (S), Köping
Stellan Lund (M), Kungsör

Per-Inge Ahlbäck (S), Västerås
Övriga

Förbundsdirektör Christer Ängehov
närvarande Biträdande förbundsdirektör Tobias Erdsjö
Ekonomichef Katrin Mellberg

Plats och datum för
justering
Vid protokollet
Underskrifter

Digitalt signerat 2022-10-05
Sekreterare: Tobias Erdsjö
Ordförande: Solveig Nilsson
Protokolljusterande: Jörgen Andersson (M), Västerås

Räddningstjänsten Mälardalen - Anslagsbevis
Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum
Datum för anslagsuppsättande
Datum för anslagsnedtagande
Förvaringsplats – Räddningstjänsten Mälardalen
Vallbyleden 9, Västerås

2022-09-27
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-28

Sekreterare: Tobias Erdsjö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2022-09-27
Mötet öppnar

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

Protokolljustering

RTMD § 51

2(5)

Direktionen för RTMD uppdrog åt Jörgen Andersson (M), Västerås
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
---Föredragningslistans
godkännande

RTMD § 52
BESLUT
Direktionen godkände föredragningslistan.
----

Godkännande av digital
signering av protokoll

RTMD § 53
BESLUT
Direktionen godkände digital signering av dagens sammanträdesprotokoll.
----

Protokoll beredningsutskottet
den 7 september 2022

RTMD § 54
Beredningsutskottet den 7 september 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.

---Tertialrapport 2
V Medlemskommunerna

RTMD § 55 Dnr 2022-000039-RTMD-142
Förbundsdirektören Christer Ängehov gick igenom de olika delarna i
rapporten gällande verksamheten enligt följande: Verksamheten har rullat
på bra trots pandemi och kriser i världen. Här kommer några aktiviteter
som är genomförda under årets första åtta månader:
- En insatsledarfunktion från maj
- Nedläggning av funktionen beredskapsbrandmän i Västerås
- Skultuna har fått ett förändrat uppdrag
- Flytt av tankbil från Surahammar till Kolbäck
- Samplanering av personal Kolbäck-Hallstahammar
- Inköp av mark till övningsfältet Eriksberg, Hallstahammar
- Ombyggnad och omflyttning inom Vallby brandstation
- Arbetet med att flytta systemledning till Täby, klart den
14 december
- Tillsyn från MSB gällande Arboga
- Fortsatt arbete med ”Inriktning för RTMD 10 år framåt”
Ekonomichef Katrin Mellberg redogjorde för den ekonomiska delen enligt
följande: Det ekonomiska resultatet för perioden är plus 6 410 tkr.
Resultatet beror främst på mindre pensionsavsättning och ökade intäkter
men också mindre kostnader mot budget. Prognos för helåret bedöms bli
plus 2000 tkr.
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BESLUT
Direktionen godkände Tertialrapport per augusti 2022 med helårsprognos
och att den översändas till medlemskommunerna.
---Firmatecknare och
deklarationsombud för RTMD för
år 2022
V Medlemskommunerna

RTMD § 56 Dnr 2022-000586-RTMD-132
Ekonomichefen Katrin Mellberg gav en bakgrund till ärendet.
BESLUT
Direktionen beslutade att utse firmatecknare och deklarationsombud för
RTMD för innevarande år och att översända beslutet till
medlemskommunerna.
----

Reviderad ”Inriktning för RTMD
10 år och framåt”

RTMD § 57
Förbundsdirektören Christer Ängehov gjorde en genomgång av de
revideringar som gjorts i dokumentet utifrån nuläge, åtgärder och
slutsatser enligt följande:
I inriktning som beslutades av Direktionen i december 2021 ingår främst
två strategiska projekt; Eriksberg, övningsfält, driftlokaler, brandstation
samt ny station i KAK-området. Förslagen hänger ihop och
genomförandet bör göras i anslutning till varandra. Total kostnad för båda
projekten är 280 mnkr.
Finansieringen har diskuterats med Direktionen och
medlemskommunerna och en möjlig väg framåt kan finnas. Modellen som
diskuteras innebär att RTMD i någon form kompenseras för de ökade
kostnader som kvarstår efter effektiviseringen. Framför allt gäller det
räntekostnaderna för det nödvändiga lånet. Modellen och finansieringen
ska diskuteras på ett utökat ägarmöte i december i år där även
oppositionspolitikerna bjuds in.
Direktionen tackade för informationen.
----

Rapport från tillsynsbesök, MSB
gällande Arboga

RTMD § 58
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om den tillsyn som
MSB startade upp förra sommaren gällande Arboga.
RTMD informerade MSB via en skrivelse den 17 juli 2021 om förbundets
begränsade förmåga och förlängda insatstider i främst Arboga. Efter
dialog med MSB så har en plan upprättats som ska skickas in till MSB. I
korthet innebär den följande:
En brandkonsult kommer under november inkomma med förslag på
åtgärder, kostnadsbild och bedömd åtgärdstid för berörda fastigheter i
Arboga. Räddningstjänsten kommer fortsätta att driva tillsynsärende mot
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fastighetsägarna för att tillse skäligt brandskydd utifrån LSO 2:2. Detta
sker parallellt som åtgärder för att kompensera insatstiden utreds.
Utöver ovanstående så ska under hösten 2022 följande åtgärder vidtas:
-

Säkerställa bemanning och kompetens i Arboga med 1+4 deltid
I larmplan säkerställa att Köping heltid, släckbil och höjdfordon
alltid larmas vid brand i byggnad i Arboga.

Dessutom har åtgärderna i ”Inriktning RTMD 10 år framåt” en direkt effekt
på skyddet i Arboga kommun.
Direktionen tackade för informationen.
---Julmiddag den 13 december
2022

RTMD § 59
Förbundsdirektören Christer Ängehov bjöd in till julmiddag den
13 december i samband med direktionsmötet den dagen. Mötet kommer
att hållas på Elite Stadshotell.
Direktionsmötet startar med förmöte kl 14.00 och ordinarie möte kl 15.00.
Efter mötet blir det avslutningsmiddag på samma plats. Separat inbjudan
kommer via mail.
Direktionen tackade för informationen.
----

Mål inför 2023 och framåt

RTMD § 60
Förbundsdirektören Christer Ängehov gjorde en genomgång av
nuvarande gällande mål och föreslog förändringar som ska fortsätta att
diskuteras på nästa Direktionsmöte den 22 november 2022.
Direktionen tackade för informationen.
-----

Inkomna handlingar

RTMD § 61
Anmälda handlingar enligt postlista 20220601–20220916.
Postlistan godkändes och kunde läggas till handlingarna.
----

Delegeringsbeslut

RTMD § 62
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista
20220601–20220916.
Delegeringslistan godkändes och kunde läggas till handlingarna.
----
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RTMD § 63
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om:
− Bränder i Västerås och Arboga
− KiR (Kvinnor i Räddningstjänsten) möte i Västerås den
5-6 oktober
− Samverkansövning Meteor på Carlforsska gymnasiet, Västerås
den 6 september
− Utvecklad samverkan med bland annat Kustbevakningen, Polisen
samt Sjöräddningen kring säkerhet på Mälaren
− Sanering av PFAS-skum inom RTMD
− SMO-krav för heltidsanställda brandmän
− Extern utbildning där en heltidsresurs är tillsatt och en konsult
jobbar med bokningssystem
− Omflyttning inom Vallby brandstation eftersom SOS Alarm
behöver större lokaler vilket har gjort att RTMD lämnar
kontorsytor och har flyttat om sina kontor på en mindre yta.
Direktionen tackade för informationen.
----

Övrigt

RTMD § 64
Reijo Tarkka (V), Hallstahammar:
SMO-frågan besvarades under ”Förbundsdirektören har ordet”.
Reijo framförde att personalen i Kolbäck är nöjda med den förändring som
har genomförts.
Christer Ängehov informerade om att Karolinska sjukhuset har stängt ner
sin tryckkammarberedskap från den 12 september. Detta kan bli ett
problem för våra vattendykare. I nuläget finns beredskap på Berga i södra
Stockholm, på Blekinge sjukhus och på Sahlgrenska i Göteborg.
----

Ordföranden har ordet

RTMD § 65
Ordföranden Solveig Nilsson (S) poängterade att kallelsen till mötet med
Direktionen ska även mailas ut till alla ledamöter.
----

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutade mötet.
----
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