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§ §1 – 18
Klass 1.2.1

DIREKTIONEN
Plats och
tid:

Vallby brandstation/digitalt möte kl. 14.00-17.05. Mötet ajournerades kl 15.30 och återupptogs
igen kl 15.40.

Deltagande:

Tjänstgörande ledamöter:
Solveig Nilsson (S), Västerås
Jörgen Andersson (M), Västerås
Terese Pransjö (M), Västerås
Stieg Andersson (M), Hallstahammar
Göte Sandin (S), Surahammar
Digitalt deltagande:
Annika Duàn (S), Köping
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar
Ola Saaw (M), Köping
Sönke Rickertsen (C), Surahammar
Anders Röhfors (M), Arboga
Mikael Peterson (S), Kungsör

Frånvarande Jacob Axelsson (L), Västerås
Ledamöter: Adam Pettersson (C), Västerås
Övriga

ersättare

Reijo Tarkka (V), Hallstahammar
Per-Olov Lindqvist (S), Arboga
Digitalt deltagande:
Stellan Lund (M), Kungsör
Börje Eriksson (S), Köping

Övriga

Förbundsdirektör Christer Ängehov

närvarande Biträdande förbundsdirektör Tobias Erdsjö
Ekonomichef Katrin Mellberg
Sekreterare Harriet Pettersson
Brandingenjör Tony Iseklint §§ 1–12
Brandingenjör Fredrik Eriksson vid §§ 12, 1–7
Förebyggandechef Sabine Hedlund vid §§ 12, 1–7
Plats och datum för
justering
Vid protokollet
Underskrifter

Digitalt signerat 2022-02-25
Sekreterare: Harriet Pettersson
Ordförande: Solveig Nilsson
Protokolljusterande: Henrik Östman

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

2022-02-22
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-22

Sekreterare Harriet Pettersson

Comfact Signature Referensnummer: 1294938

Tjänstgörande ersättare:
Henrik Östman (L), Västerås

Per-Inge Ahlbäck (S), Västerås

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2022-02-22
Mötet öppnar

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

Protokolljustering

RTMD § 1
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Direktionen för RTMD uppdrar åt Henrik Östman (L) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
---Föredragningslistans
godkännande

RTMD § 2
BESLUT
Direktionen godkänner föredragningslistan med den ändringen att mötet
börjar med § 12: Information om vindsbrand Brandthovda.
----

Godkännande av digitalt möte
samt digital signering av
protokoll

RTMD § 3

Protokoll beredningsutskottet
den 8 februari 2022

RTMD § 4
Beredningsutskottet den 8 februari 2022 avhölls med följande närvarande:
Solveig Nilsson (S) Västerås, Ordf.
Annika Duàn (S), Köping, 1:e vice ordf.
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, 2:e vice ordf.
Jörgen Andersson (M) Västerås

BESLUT
Direktionen godkänner digitalt sammanträde samt digital signering av
dagens sammanträdesprotokoll.
----

BESLUT
Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.

---RTMD § 5

Årsredovisning 2021

Dnr 2021-000-339-RTMD

Förbundsdirektören Christer Ängehov gjorde en kort sammanfattning av
verksamheten under 2021 som i huvudsak har präglats av arbetet med att
starta upp förbundet.
Ekonomichefen Katrin Mellberg gjorde en genomgång av den ekonomiska
delen i årsredovisningen. 2021 går inte att jämföra med 2020 eftersom tre
nya medlemmar anslöt sig i januari 2021
Direktionen tackar för informationen.
Direktionen beslutar - att godkänna rapporten och översända
årsredovisningen till medlemskommunerna
--Uppföljning internkontrollplan
2021

RTMD § 6

Dnr 2022-000-131-RTMD-135

Förbundsdirektören Christer Ängehov redogjorde för uppföljning av 2021
års internkontrollplan. Kontrollpunkt två är inte till fullo genomförd
eftersom all personal inte är informerad.
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Direktionen beslutar - att godkänna rapporten och lägga uppföljning av
internkontroll 2021 till handlingarna.
----

Handlingsprogram för 2022
V Medlemskommunerna

RTMD § 7

Dnr 2021/892-RTMD-132

Biträdande förbundsdirektören Tobias Erdsjö tillsammans med
Förebyggande chefen Sabine Hedlund informerade om att
handlingsprogrammet varit ute på remiss till 53 organisationer; varav 18
organisationer, en direktionsledamot och tre medarbetare inkommit med
remissvar. Alla synpunkter finns redovisade i referensdokument till
handlingsprogrammet. Ett klarläggande gjordes vad som hänt med de
olika delarna och en genomgång gjordes av alla punkter på varje nivå.
Brandingenjören Fredrik Eriksson förklarade hur brandvattenförsörjningen
har hanterats historiskt och hur det fungerar nu. En dialog är i gång med
berörda kommuner och parter för att lösa problematiken kring
brandvattenförsörjningen.
Direktionen beslutar - att anta ”Handlingsprogram för 2022” för
Räddningstjänsten Mälardalen
---Avsiktsförklaring om anslutning
till Räddningscentral Mitt

RTMD § 8

Dnr 2022-000-129-RTMD-133

Förbundsdirektören Christer Ängehov redogjorde för hur de olika regions
indelningarna ser ut och hur de hänger ihop samt vad en anslutning till
Räddningscentral Mitt skulle kunna innebära.
Direktionen beslutade - att ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Storstockholms brandförsvar om att RTMD under
2022 ska påbörja förberedelserna samt teckna samverkansavtal om att
ansluta RTMD till Räddningscentral Mitt så att verksamheten kan komma i
gång senast i januari 2023.
---Delbeslut om Eriksberg

RTMD § 9

Dnr 2022-000-130-RTMD-261

Förbundsdirektören Christer Ängehov redogjorde för nuläget i processen.
Sedan följde en diskussion som i första hand handlade om budgeten för
projektet och dess finansiering.
Direktionen beslutade - att återremittera ärendet till förbundsdirektören för
att tas upp på direktionssammanträdet 22 mars 2022.
-----
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RTMD § 10
Ordföranden Solveig Nilsson informerade om att Ägarmötet
är fastställt till 19 april 2022 kl 15.00—17.00.
Plats: Vallby brandstation.
----

Information om fortsatt arbetet
med ”Inriktning RTMD 10 år
framåt”

RTMD § 11
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om det fortsatta
arbetet med inriktningen enligt följande:
- Ny deltidsorganisation.
- Kolbäck-Hallstahammar.
- Skultuna samt Kolsva.
- Ny station i Köping.
- Ny station Öster.
- Täckstyrka.
Direktionen tackade för informationen.

Information om vindsbrand
Brandthovda

RTMD § 12
Brandingenjören Tony Iseklint, informerade om hur branden startade,
vilka insatser som gjordes och vilken erfarenhet som den gett.
Då byggnaden var under konstruktion fanns inga brandceller vilket ledde
till en totalskada. Erfarenheter från branden är:
• arbetet utfördes med en tydlig sektorindelning
• bra resursuppbyggnad
• svårigheter att skapa tillträde till byggnaden
• byggnadsspecifik information/ritningar via fastighetsägaren är
viktiga för att förstå konstruktionen.
Direktionen tackade för informationen.

---Resultat OSA-enkäten

RTMD § 13
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om resultatet av OSAenkäten med 65% svarsfrekvens och vilka åtgärder som nu görs för att
förbättra resultaten till nästa mätning som kommer att göras i april 2022
då samma frågor kommer att ställas.

Direktionen tackade för informationen.

Inkomna handlingar

RTMD § 14
Anmälda handlingar enligt postlista 20211130–20220213
Postlistan godkändes och kunde läggas till handlingarna.
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RTMD § 15
Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista
20211130–20220213.
Delegeringslistan godkändes och kunde läggas till handlingarna.

Förbundsdirektören har ordet

RTMD § 16
Förbundsdirektören Christer Ängehov informerade om
• Arbetsmiljöverkets besök och krav på åtgärder. Åtgärderna är
hanterade gällande SAM men hanteringen av kemikalier intern
har fortfarande brister men är under hantering.
• Att en överenskommelse gjorts med alla medlemskommunerna
när det gäller service och tillsyn av VMA – anläggningarna.
• Att ett avtal tecknats med Kungsör vilket innebär att Västerås
stads TIB är också TIB i Kungsörs kommun.
• Att uppföljning skett med NorthVolt efter brand i fabriken
den 25 december 2021. Åtgärder behövs inom deras interna
organisation och det tekniska brandskyddet. Ny tillsyn ska göras.
• Fem personer har under 2021 omkommit i bostadsbränder i
Västerås och Köping. För att belysa vikten av att ha fungerande
brandvarnare i våra bostäder startade RTMD en kampanj den 21
februari på sociala medier, SVT, pressmeddelanden kortfilmer
med mera för att propagera för brandvarnare, batteribyte och att
testa funktionen.
• Explosionen i en lägenhet på Skiljebo som orsakades av en
TATP-blandning, sökningar gjordes vid tre tillfällen av Polisen
med flera dagars mellanrum.
• Att slumpmässiga alkohol- och drogtester kommer att göras på
alla medarbetare inom RTMD.
• RTMD IF har skapats och det första årsmötet hålls 28 februari
2022.

Ordföranden har ordet

RTMD § 17
Ordföranden Solveig Nilsson framförde önskemål om att flytta fram
direktionssammanträdet 31 maj 2022 till 8 juni 2022,
samma tid som tidigare.
Direktionen ställde sig positiv till att flytta mötet enligt önskemål.
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RTMD § 18
Brandkonferensen
Ordföranden Solveig Nilsson informerade om att Brandkonferensen
kommer att hållas i Gävle 11 - 12 maj 2022. De som är intresserade av att
deltaga kan anmäla sig till Gisela Stockhaus.
Övriga frågor
Då tiden för sammanträdet blev för knapp för punkten Övriga frågor
kommer nästa Direktionssammanträde (22 mars) att börja med de frågor
som är kvar från dagens möte.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet.
----
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