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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
 
 
 

     
 
  
 

Plats och 
tid: 

Lektionssal, Vallby Brandstation, Västerås, kl. 13.30-16.30 med ajournering för fikapaus 
kl. 15.00-15.15 

 
Deltagande: 
 
 

Tjänstgörande ledamöter: 
Anna Grön (S), ordf., Västerås 
Reijo Tarkka (V), 2:a vice ordf., Hallstahammar 
Jonathan Taki (C), Västerås 
Curt Åke Larsson (KD), Västerås  
Jörgen Andersson (M), Västerås 
Göte Sandin (S), Surahammar 
Mikael Peterson (S), Kungsör 
 

Tjänstgörande ersättare: 
David Sharp (M), Köping 
Catharina Piper (M), Västerås 
Ingmarie Bjurstedt (SD), Västerås 
Per-Olov Lindqvist (S), Arboga 

Frånvarande 
ledamöter: 
 

Per Ågren (S), 1:a vice ordf., Köping 
Daniel Jonsson (SD), Västerås 
Maria Liljedahl (SD), Köping 
Håkan Tomasson (M), Arboga 
Denise Norström (S), Västerås 
Joel Hijstee (V), Västerås 
Christer Lindvall (M), Surahammar 
Stieg Andersson (M), Hallstahammar 
Stellan Lund M), Kungsör 
 

Övriga  
ersättare: 

Mikael Lindh (S), Västerås 
 
 

Övriga  
närvarande: 
 

Förbundsdirektör: Christer Ängehov 
Biträdande förbundsdirektör: Tobias Erdsjö 
Ekonomichef: Katrin Mellberg 
Förbundssekreterare: Ines Vikblom 
Revisorerna: Göran Nilsson Köping, Lennart Carlsson (Surahammar), Bertil Bresell 
(Arboga), Daniel Menschik (PWC), Petra Ribba (PWC) deltog under §5 
 

 

Räddningstjänsten Mälardalen - Anslagsbevis 
 
Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla. 
 
Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
Justeringsdatum: 2023-02-28 
Datum för anslagsuppsättande:  2023-03-01 
Datum för anslagsnedtagande: 2023-03-23 
Förvaringsplats: Räddningstjänsten Mälardalen 
Vallbyleden 9, Västerås 
 

 
  
 

 
         

Plats och datum för 
justering:   

Digitalt signerat 2023-02-28 

Vid protokollet: Förbundssekreterare: Ines Vikblom                            
Underskrifter: Ordförande: Anna Grön (S), Västerås 
 Protokolljusterande: Jonathan Taki (C), Västerås 

§§ 1-19 
Klass 1.2.1 
 

DIREKTIONEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
Förbundssekreterare: Ines Vikblom 

 
Mötet öppnar 

 
Ordföranden Anna Grön (S), Västerås förklarade mötet för öppnat.  
---- 

  
Protokolljustering RTMD § 1 

 
Direktionen för RTMD uppdrog åt Jonathan Taki (C), Västerås 
att jämte ordföranden Anna Grön (S), Västerås justera dagens 
protokoll. 
 
---- 

  
Föredragningslistans 
godkännande 

RTMD § 2   
 
BESLUT 
Direktionen godkände föredragningslistan. 
----  

  
Godkännande av digital 
signering av protokoll 
 
 

RTMD § 3 
 
BESLUT 
Direktionen godkände digital signering av dagens sammanträdes-
protokoll. 
---- 
 

  
Protokoll beredningsutskottet 
den 7 februari 2023 

RTMD § 4 
 
Beredningsutskottet den 7 februari 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 
Göte Sandin (S), Surahammar, adj 
Christer Ängehov, Förbundsdirektör 
Ines Vikblom, Förbundssekreterare 
 
BESLUT 
Protokollet godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
---- 
 

 
Informationssäkerhet, 
revisionsrapport –revisorerna 

 
RTMD §5 
 
Revisor Daniel Menschik (PWC) föredrog ärendet med att presentera 
bakgrunden till uppdraget att granska RTMD:s arbete med 
informationssäkerhet som gäller både medarbetare och medborgare. 
Han nämnde att det finns risker när informationssäkerheten inte är 
tillräcklig. Revisorerna tittade bland annat på faktorer som spårbarhet, 
informationssäkerhetsdokument och efterlevnaden av informations-
säkerheten. 
 
Revisorerna föreslog att RTMD svarar dem när det gäller brister och 
åtgärder och att de kommer att följa upp arbetet med 
informationssäkerheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
Christer Ängehov och Tobias Erdsjö informerade om 
revisionsrapporten läggs in under Direktionsytan och att en 
åtgärdsplan kommer att tas fram tills nästa möte den 22 mars. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 
 

Årsredovisning 2022 
 

RTMD § 6 Dnr 2022-000039-RTMD-142 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov inledde kort med en återblick på 
verksamheten under 2022. Han informerade om att den 23 februari 
kommer revisorerna fastställa granskningsrapporterna men i de utkast 
som han sett så finns det inga anmärkningar eller rekommendationer 
enligt honom. 
 
Ekonomichefen Katrin Mellberg förklarade det negativa resultatet för  
år 2022 och som uppgick till minus 468 tkr. 
 
Vidare redogjorde ekonomichefen Katrin Mellberg för olika faktorer i 
budgeten med olika plus- och minusposter. Pensionerna är enligt 
henne svåra att kalkylera. 
 
Direktionen önskar statistik för antal totala larm per kommun. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att godkänna rapporten och översända 
årsredovisningen för 2022 till medlemskommunerna. 
---- 

 

 
Uppföljning av 
internkontrollplan 2022 

 
RTMD § 7 Dnr 2022-001018-RTMD-135   
 
Enligt förbundsdirektören Christer Ängehov innehåller 
internkontrollplanen fyra områden som ska kontrolleras: skador på 
personal, att skattelagstiftningen följs gällande representation, rutiner 
för ärenden i diariet (Daedalos) och att incidentrapporter rapporteras 
vidare i RIA-systemet. Varje uppföljningspunkt har åtgärder som ska 
genomföras.  
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att godkänna rapporten och lägga uppföljning 
av internkontrollplan 2022 till handlingarna. 
 
----             

 

 
Firmatecknare och 
deklarationsombud för RTMD 
för 2023 

 
RTMD § 8 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. 
 
----               
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
Beredningsutskottets 
sammansättning 2023-2026 

RTMD § 9 Dnr 2023-000083-RTMD-132                  
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade Direktionen om 
syftet med beslutet när det gäller beredningsutskottets 
sammansättning. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att anta beredningsutskottets sammansättning 
för mandatperioden 2023-2026. 
 
---- 

 

   
Sammanträdestider för 
Beredningsutskottet och 
Direktionenen 2023 

RTMD § 10 Dnr 2023-000040-RTMD-132               
 
Direktionen har tagit del av sammanträdestiderna för år 2023. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att godkänna sammanträdestiderna för 
Beredningsutskottet och Direktionen 2023. 
 
---- 
 

 

Ledningsbil 1180, gåva från 
RTMD till 
Sjöräddningssällskapet 

RTMD §11 Dnr2023-000102-RTMD-210 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov gav bakgrunden till ärende 
genom att informera direktionen om att ledningsbil 1180 är ett fordon 
som ska bytas ut och är ekonomiskt avskrivet. Gåvan är en del i det 
utvecklade samarbete mellan RTMD och Sjöräddningssällskapet som 
förbättrar möjligheten för Räddningsstation Västerås att bland annat 
transportera svävaren och utrustning. 
 
Direktionen önskade att gåvan i samband med överlämnande 
uppmärksammas i media. 
 
BESLUT 
Direktionen beslutade att skänka ledningsbil 1180 till 
Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Västerås. 
 
---- 
 

 

Rapport från ägarmötet              
1 februari och mötet den 17 
februari 
 

RTMD §12 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov rapporterade från mötet med 
medlemskommunerna den 1 februari och från mötet som 
genomfördes den 17 februari där kommunstyrelsens ordförande från 
alla medlemskommunerna närvarade.  
 
När det gäller ägarmötet den 1 februari så presenterade 
förbundsdirektör Christer Ängehov bakgrund och nuläget samt 
inriktning 10 år framåt som ägarna sedan tog med sig för att bereda 
inför mötet den 17 februari.  
 
Angående mötet med KSO den 17 februari så informerade Christer 
Ängehov om den inriktning som beslutade på mötet: 
 

− Projekt Eriksberg ska genomföras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
− Borgensbeslut ska tas i respektive KF under april, Västerås 

stad tar fram underlag 

− Ett beslutsunderlag ska tas fram för ny station KAK, senast 
den 31 januari 2024 

− En modell för att hantera pensionskostnader ska tas fram till 

budget 2024. 

− RTMD ska utreda om kommunernas 
säkerhetssamordnaruppdraget ska flyttas till förbundet 

− Nuvarande förbundsordningen ska revideras under 2023 

− Finansiering av teknisk lösning i Arboga blev man inte överens 
om  

 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 
 

MSB:s föreläggande gällande 
Arboga 

RTMD §13  

 Förbundsdirektören Christer Ängehov gav bakgrunden till detta 
ärende, där han nämnde att:  
MSB:s tillsyn startade sommaren 2021 och beslutade följande den  
20 januari 2023. 

− Bemanningen säkerställd, inget föreläggande 

− Föreläggande om krav på åtgärder enligt LSO, skälig 
omfattning, klart 30 juni 2023 

− Föreläggande om 10 minuters insatstid med höjdfordon, klart 1 
november-23 

− Ovanstående kan ersättas med teknisk lösning, nytt 
byggnadslov  

Godkännande av lösningen förutsätter att ny station KAK genomförs 

enligt plan. 
Ett möte med fastighetsägarna, (Sturestaden, Victoriahem) ska 
genomföras den 24 februari. 

 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 
 

 

Redovisning av OSA-enkäten RTMD §14 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade direktionen om 
RTMD:s OSA-enkät som handlar om diskriminering, sexuella 
trakasserier samt våld och hot. Resultatet av enkäten var inte 
tillfredställande. Svarsfrekvensen var dessutom låg. 
 
Följande åtgärder genomförs eller ska genomföras: 

− Cheferna ska bjuda in till samtal för de som vill prata 

− Tydlighet behöver skapas gällande roller och uppdrag 

− Ökad feedback och avstämningar mellan chef och 
medarbetare. 

− Kompetensutvecklingsplaner ska tas fram. 

− Utbildningsinsatser gällande konflikthantering, kommunikation, 
mobbning, diskriminering samt det Svåra samtalet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
− Workshops i olika ämnen. 

 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 
 

Politikerträff hösten 2023 RTMD §15 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om ett nätverk som 
har sin grund i de städer som har mer än 100 tusen invånare. I 
nätverket ingår Jönköping, Uppsala, Räddningstjänsten Östra 
Götaland, Nerikes brandkår och RTMD. Politiker, chefer och 
förebyggande träffas varje år i någon av städerna eller förbunden för 
att utbyta erfarenheter och information. I år genomförs en politikerträff 
den 10-11 oktober i Uppsala.  
 
Vid nästa möte ska beslut fattas om vilka politiker som ska delta på 
mötet i Uppsala. 
 
Direktionen tackade för informationen. 
 
---- 
 
 

 

Inkomna handlingar  RTMD §16 
 
Anmälda handlingar enligt postlista 20221203–20230212. 
 
Postlistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
 
---- 
 

 

   
Delegeringsärenden 
 

RTMD §17 
 
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista  
20221203–20230212. 
 
Delegeringslistan godkändes och kunde läggas till handlingarna. 
 
---- 
 
 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
 

RTMD §18 
 
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om följande:  

- Förbundsdagar administrativt nätverk genomförs den  
26–27 april 2023 i Västerås med RTMD som värd. 

- Arbetet med nytt IVPA-avtal. 
- Invigning av Safe skill genomfördes den 15 februari 2023 
- Tillsyn från Arbetsmiljöverket. 
- Ombyggnad Vallby Brandstation. 
- Förslag till rundtur/studiebesök på RTMD:s brandstationer den 

30 maj. Direktionen beslutade att en sådan rundtur ska 
planeras.  
 

Direktionen tackade för informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 

Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
 
---- 
 

   
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 

RTMD § 19 
 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 
---- 

 

Mötet avslutas 
 
 

Ordföranden Anna Grön (S), Västerås avslutade mötet. 
---- 
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