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§ 1     Närvaro och val av justeringsperson 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att HåGe Persson utses att justera 
protokollet för dagens sammanträde. 
__________ 
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 § 2     Ekonomi och budgetuppföljning  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att 
godkänna redovisningen av rapporten för första kvartalet 2021. 

__________ 

Bakgrund 
RDM rapporterar uppföljning av verksamhet och budget kontinuerligt under 
respektive verksamhetsår. I samband med varje direktionsmöte rapporteras den 
ekonomiska ställningen från senaste kvartal- eller tertialskifte till direktionen. Denna 
lämnas efter godkännande av direktionen vidare till medlemmarna. 

Nuläge 
Den ekonomiska rapporten efter årets första tre månaderna enligt bifogad handling. 
Förbundsdirektören jämte avdelningschefer och ekonomichefen är beredda att svara 
på eventuella frågor om denna i samband med kommande direktionssammanträde 
2021-04-23 

Bifogas;  

- Underbilaga Periodrapport t o m Mars 2021. (bilaga presenteras eventuellt direkt på 
arbetsutskottet) 
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 § 3     Revisionsberättelse, årsredovisning   
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta ta 
revisionsberättelsen till protokollet. 

__________ 

Bakgrund 
Revisionen för RDM består för 2020 av fem lekmannarevisorer ur medlemmarnas 
respektive fullmäktigeförsamlingar. Dessa har med hjälp av auktoriserad revisor, 
Margareta Sandberg, KPMG, granskat verksamhet och räkenskaper för 
verksamhetsåret 2020. 

Nuläge 
Revision och granskningsrapport kan läsas i underbilagor som bifogas.  

Bifogas; 

- Underbilaga Revisorernas redogörelse för år 2020. 
- Underbilaga Förteckning till revisionsberättelse 2020. 
- Underbilaga Granskning av årsbokslut 2020 slutlig 
- Underbilaga Revisionsberättelse 2020 
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  § 4     Revisionsrapport KPMG   
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta ta 
revisionsrapporten gällande granskning av direktionens ekonomiska styrning till 
protokollet samt ge Förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett yttrande till 
kommande arbetsutskott. 

__________ 

Nuläge 
Missiv samt revisionsrapport kan läsas i underbilagor som bifogas.  

 
Bifogas; 
- Underbilaga Missiv granskning av ekonomistyrning. 
- Underbilaga Granskning av direktionens ekonomiska styrning. 
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 § 5     RIB Grycksbo station 2500 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att ge 
förbundsdirektören i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Arctic Paper till 
kommande arbetsutskott. 

__________ 

Bakgrund 
En förstudie har under 2020 genomförts i syfte att undersöka om det med avseende 
på riskbild och RDMs räddningstjänstuppdrag är möjligt att genomföra en 
effektivisering i form av minskad RIB organisation. Förstudien kom fram till att Stn 
2500 (Grycksbo) är en potentiell station och bör utredas vidare, vilket 2020-11-27 
presenterades för RDMs direktion. Direktionen beslutade att förstudien är tillräckligt 
underlag för att vidare utreda/analysera konsekvenserna vid ett avslut av Stn 2500 i 
RDMs operativa organisation. 

Målet med analysen och konsekvensbeskrivningen är att upprätta ett underlag för 
beslut om eventuell verksamhetsavslut i RDMs operativa organisation eller ej.  

Nuläge 
Analysen är färdigställd och är presenterad för uppdragsgivaren. I arbetet har 
information inhämtats från operativ ledningspersonal (utvecklingsenheten) i RDM 
samt att avstämningsmöten skett med Arctic Paper. Arctic Paper har utifrån 
anläggningens egna risker inte någon skyldighet att hålla en egen räddningsstyrka.    

Arctic paper har informerats om analysens resultat och kommer att genomföra en 
konsekvensanalys avseende konsekvenser för Arctic Paper vid en eventuell 
avveckling.     

Bifogas;  

Underbilaga – Förstudie RiB 
Underbilaga – Konsekvensanalys 
Underbilaga – Workshop 
Underbilaga – Riskanalys 
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 § 6     Stärkt brandskydd för riskutsatta individer    
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen 
uppmana medlemskommunerna att utse en ansvarig person i respektive kommun för 
att driva och samordna arbetet inom kommunen gällande arbetet med att stärka 
brandskyddet för särskilt riskutsatta individer tillsammans med Räddningstjänsten 
Dala Mitt.  

__________ 
 

Bakgrund 
Av de dödsbränder som årligen inträffar i landet så sker minst 80% i människors 
hem. Av dessa så kan en majoritet anses vara riskutsatta i varierande grad. Detta 
beskrivs i rapporten ”Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder”, 
Karlstads universitet: ”Högre risk att dö i bostadsbränder har påvisats bland de mer 
sårbara, dem som bor ensamma, har låga inkomster, inte arbetar, bor i lägenhet, är 
rörelsehindrade och bland dem som inte äger sitt boende.” Detta faktum har varit 
känt länge bland dem som arbetar med brandskyddsfrågor i Sverige. Det är dock ett 
stort och komplext problem som är svårt att angripa. Det största enskilda problemet 
har ansetts vara att ingen enskild aktör ”äger problemet”. Att bara se till 
svårigheterna, och därför undvika att agera, anser vid dock inte vara acceptabelt. 
Samhällets olika aktörer med insyn i frågan måste börja samarbeta aktivt. Problemet 
har nyligen fått stor uppmärksamhet via programmet ”Kalla Fakta-sveket mot de 
äldre” som sändes i december 2020. Bara inom RDMs kommuner så har vi under det 
senaste året haft två dödsbränder där fyra människor omkommit.  

Många räddningstjänster i landet jobbar aktivt med just dessa frågor. Som exempel 
kan nämnas Räddningstjänsten Syd, Uppsala brandförsvar, Brandkåren Attunda och 
Räddningstjänsten Östra Götaland. Räddningstjänsten Dala Mitt vill nu ta aktiva steg 
i detta viktiga arbete, och vi önskar att vår politiska direktion ställer sig bakom oss. 

Att ha en utsedd person som arbetar med dessa frågor är en tydlig framgångsfaktor i 
arbetet med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta individer enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och Socialstyrelsen 
(”Brandsäker bostad för alla”, vägledning utarbetad av nämnda myndigheter s.35). 

Bifogas: 
Vägledning - ”Brandsäker bostad för alla, stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 
individer” 
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 § 7     Delegationsordning Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen anta det 
upprättade förslaget om ny delegationsordning. 

__________ 

Bakgrund 
Räddningstjänsten som myndighet arbetar traditionellt sett med delegering av 
beslutsmandat i stor utsträckning, och därav är en korrekt och heltäckande 
delegationsordning en förutsättning för enkelt och rättssäkert beslutsfattande inom 
myndigheten. Arbetssättet kan sägas efterleva den inom offentlig förvaltning 
eftersträvansvärda närhetsprincipen. Näst efter förbundsordningen håller 
delegationsordningen den mest centrala platsen i förvaltningens arbete.  

Flertalet av räddningstjänstens centrala lagar har ändrats de senaste åren och därför är 
en uppdatering och fullständig översyn av delegationsordningen nödvändig. I arbetet 
med framtagande av detta förslag har andra räddningstjänstförbunds 
delegationsordningar analyserats och anammats eller anpassats för att passa RDM 
som organisation. 

För att delegationsordningen ska stödja det dagliga arbetet på ett bra sätt så omfattar 
dokumentet även rätten till verkställighet av beslut samt attestordning i tillägg till den 
mer traditionella rätten till förvaltningsbeslut. Slutligen beskriver även dokumentet 
när och vilka ärenden som ska redovisas. 
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 § 8     Avtal RiS 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att 
Räddningstjänsten Dala Mitt ska inleda samverkan angående operativ systemledning i 
samverkan med andra räddningstjänster under namnet RiS samt uppdra till 
ordförande att skriva under avtalet.  

__________ 

Bakgrund 
Efter de omfattande skogsbränder som härjat i Sverige de senaste åren, så 
genomförde MSB en utredning om skogsbränderna samt en utredning om effektivare 
räddningstjänst. Detta arbete har nu lett fram till det lagförslag som innebär att 
räddningstjänsterna i Sverige måste kunna leverera en robust och hållbar 
systemledning under tid. Då RDM bedömt att ensam blir vi inte starka nog, så har vi 
sett ett behov av en samverkanspartner. Vår interna utredning visade på att det mest 
effektiva var att inledda samverkan med Gästrike Räddningstjänst. I Direktionen 
29/11 tog en avsiktsförklaring med Gästrike Räddningstjänst om att utredda en 
gemensam operativ systemledning.  

 

Nuläge 
Arbetet med att inleda operativ systemledning i samverkan under benämningen RiS, 
går framåt. Vi har nu kommit så långt att det är dax för Direktionen i respektive 
organisation att ta det slutgiltiga beslutet att skriva på samverkansavtal angående RiS. 

 
 Bilaga:  

Samverkansavtal RiS 
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