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Maslah Omar (S), Borlänge, gick 10:05 §§ 1-3 
Hans Johansson (C)   Säter 
Hans Gleimar (C)   Ludvika 
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§ 1     Närvaro och val av justeringsperson 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att Mari Jonsson utses att justera protokollet för 
dagens sammanträde. 
__________ 
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 § 2     Arbetsmiljöutredning  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen uppdrar åt Förbundsdirektören att utifrån arbetsmiljörapporten 
från Kraftplan:  
 
1. Tydligt och konkret beskriva hur den problembild som beskrivs i rapporten 
förhåller sig till den problembild som förbundsdirektören själv uppfattar.  

2. Förbundsdirektören ska utifrån rapportens förslag till åtgärder beskriva tre till fem 
högst prioriterade områden, och varför de är prioriterade, att skapa handlingsplan 
runt.  

3. Förbundsdirektören ska utarbeta förslag till en handlingsplan där det framgår 
tydligt: 
- När i tid ska åtgärderna starta, hur länge ska de pågå och hur ska tiden fördelas 
mellan de olika åtgärderna? 
- Hur ska arbetet genomföras för att uppnå ett önskat läge där problemen är 
åtgärdade? 
- Vilka delar av organisationen ska vara en del av utvecklingsinsatsen? 
- Vilka resurser kommer att behövas för denna utveckling från organisationen internt 
och eventuellt externt? 
- När åtgärderna är genomförda, hur ska man då säkerställa att problemen inte 
återkommer? 

4. Förbundsdirektören ska senast den 31/3 skriftligt och muntligt redovisa svar på 
punkterna 1 och 2 samt utkast till handlingsplan enligt punkt 3 till direktionens 
ordförande, Mats Nilsson, och vice ordförande, Fredrik Jarl. 

5. Beslut om handlingsplanen fattas av arbetsutskottet och rapporteras till 
direktionen. 

 
 
  

__________ 
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 § 3     Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Dala Mitt 2020   
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020, RDM  
 

• att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsända medlemskommunerna 
Räddningstjänsten Dala Mitt:s årsredovisning för beslut om ansvarsfrihet i 
respektive kommuns kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
RDM lämnar årligen en årsredovisning för det förutvarande verksamhetsåret till 
medlemskommunerna för granskning och inför ett beslut om ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter. 

Bifogas: 
Årsredovisning Räddningstjänsten Dala Mitt 2020 

  
__________ 
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  § 4     Internkontrollplan 2020    
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 
2020. 

 
 Bakgrund 

Internkontrollplanen har sammanfattats avdelningsvis och följts upp. 

Bilaga 
Redovisning internkontrollplan 2020 

__________ 
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 § 5     Internkontrollplan 2021 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar godkänna Internkontrollplan för 2021. 

 
__________ 

 
Bakgrund 
Internkontrollplanen uppdateras årsvis. 
 
Bilaga 
Internkontrollplan 2021 
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 § 6     Periodrapport januari 2021    
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen besluta att lägga informationen till handlingarna. 
__________ 
 
Bakgrund 
RDM rapporterar ekonomiskt utfall jämfört med budget löpande under 
verksamhetsåret. I samband med varje direktionsmöte sker en rapportering till 
direktionen. Denna lämnas efter godkännande av direktionen vidare till 
medlemmarna. 
 
Bifogas: 
Periodrapport januari 2021 
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 § 7     Budget 2022 och plan 2023, 2024 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen om förutsättningarna för 
budget 2022. 

 
 __________ 

 
 Bakgrund 

Handlingsprogrammet för perioden 2019 - 2022 ligger till grund för den budget som 
upprättas. Handlingsprogrammet ska till fullo vara finansierat i budgeten för 
motsvarande period som handlingsprogrammet gäller.  
 
Bifogas: 
Budget 2022 och plan 2023 - 2025 
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 § 8     Information delegationsordning Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att ta informationen till protokollet om hur arbetet 
med ny delegationsordning går. Samt att förslag på ny delegationsordning tas upp på 
näst kommande Förbundsdirektionsmöte för beslut. 

__________ 

 
 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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 § 9     Firmatecknare Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar: 

 
• teckningsrätt avseende förbundets bank- och postgiroräkningar ges till 

förbundsdirektören Magnus Håkansson och ekonomichef Jenny Axelsson 
eller ekonomiassistent Per Leijström, att teckna två i förening.  

 
• teckningsrätt avseende avtal, köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband 

med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning och annan finansiell 
verksamhet från och med ges till förbundsdirektören Magnus Håkansson och 
ekonomichef Jenny Axelsson eller ekonomiassistent Per Leijström att teckna 
två i förening.  

 
• teckningsrätt avseende avtal köpehandlingar, kontrakt och handlingar, såsom 

köpeavtal, hyresavtal etc., i löpande verksamhet ges till förbundsdirektören 
Magnus Håkansson och ekonomichef Jenny Axelsson eller ekonomiassistent 
Per Leijström, att teckna var för sig. 

 

• rätt till utanordning av betalningar med krav på kontrasignering av 
förbundsdirektören Magnus Håkansson och ekonomichef Jenny Axelsson 
eller ekonomiassistent Per Leijström ges till Anna Nyström. 

 
• rätt till banksystemet med begränsad rätt för att sända attesterade lönefiler 

ges till Emelie Blomberg. 
 

• återkalla tidigare beslut om firmateckning. 
 

__________ 

 

Bakgrund 
På grund av personalförändringar har den tidigare förteckningen över firmatecknare 
blivit inaktuell och återkallas därmed. 
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 § 10     Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) Grycksbo 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar: 

• återremittera ärendet för att undersöka flera alternativa lösningar samt 
fortsatt dialog. 

• återkomma till nästa Förbundsdirektion 

__________ 

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.     

Bilaga  
Underbilaga – Förstudie RiB  
Underbilaga – Konsekvensanalys  
Underbilaga – Workshop  
Underbilaga – Riskanalys 
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    Dnr /2021-000003, 2021-000004 
 

§ 11     Reviderade planer för Räddningsinsats SSAB och Falu Rödfärg 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar anta reviderade planer för Räddningsinsats för SSAB 
och Falu Rödfärg. 

__________ 

Bakgrund 
Mängden farliga ämnen som hanteras på dessa anläggningar föranleder att de 
omfattas av Sevesolagstiftningen av den högre kravnivån. Detta innebär enligt 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, att en kommunal plan för 
räddningstjänst ska upprättas. Planen skall revideras minst vart tredje år. 

Nuläge 
Planerna har kommunicerats med respektive objekt samt, i enlighet med 
lagstiftningen, varit utställda på respektive kommuns digitala anslagstavla samt på 
Räddningstjänsten Dala Mitts hemsida för att ge allmänheten möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit och planerna är klara att antas. 

 
Bifogas 
Plan för räddningsinsats SSAB 
Plan för räddningsinsats Falu Rödfärg 
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 § 12     Föreläggande med vite  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen besluta att upprätta ett förbud förenat med löpande vite om 
40.000 kronor per fastighet (totalt 80.000 kronor) i månaden mot SR Team städ AB 
(org.nr.559208-8263).  Detta i enlighet med: Förbud förenat med vite (Dnr 2020-
000466-047-001 samt 2020-000471-031-001). 

Samt att ge ordförande godkännande att verkställa ovan ställda beslut när 
Räddningstjänsten Dala Mitt får ok av Polisen att godkänd delgivning är utförd. 

__________ 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genomförde 2020-03-25 tillsyn på fastigheterna 
Gonäs 13:24 samt Gonäs77:1 i Ludvika kommun. Efterkontroll skedde 2020-10-19 
med anledning av att fastigheterna bytt ägare. Tillsynens syfte var att kontrollera om 
ägaren eller nyttjanderättshavare lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § 
LSO. 

Fastigheterna ägs av SR Team städ AB. Verksamheten som bedrivs på fastigheterna 
är uthyrning av lägenheter för permanentboende. 

De omständigheter och förhållanden som observerades i samband med tillsynen 
finns redovisade i tjänsteanteckning med diarienummer: 2020-000471-012-001 samt 
2020-000466-019-001. Tjänsteanteckningarna delgavs verksamheten den 2020-11-12. 

SR Team städ AB har inte återkopplat till RDM. Ett mail har inkommit till RDM 
från en person som påstod sig representera bolaget. Mailet innehöll ett 
”överklagande” över tjänsteanteckningarna, vilket dock inte är juridiskt korrekt då 
tjänsteanteckningarna endast utgör kommunikation och inte innehåller några beslut. 
När RDM svara personen och frågade om han kunde agera som representant för 
bolaget för framtida kommunikation så blev dock svaret att han absolut inte skulle 
ses som en representant för bolaget. ”Överklagandet” har vidarebefordrats till 
Länsstyrelsen i Dalarna som inte har gett RDM någon återkoppling i ärendet. 

     

    Fortsättning  
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Fortsättning § 12 

 

Den person som tidigare ägde fastigheterna (via bolaget Hilldex AB) har via telefon 
och mail varit i kontakt med RDM ett flertal gånger. Han har framfört 
osammanhängande synpunkter. Dels att de påtalade bristerna i fastigheterna är helt 
felaktiga, samt att RDM har agerat olämpligt. För att vid ett senare tillfälle påstå att 
bristerna är åtgärdade, eller erbjuda sig att åtgärda bristerna. Vid de efterkontroller 
som RDM genomfört så har det kunnat konstateras att de påtalade bristerna i 
fastigheterna kvarstår. 

 

Nyttjandeförbud gällande de aktuella fastigheterna skickades till verksamheten den 
2021-01-19 (Dnr: 2020-000471-016-001 samt 2020-000466-027-001). I förbuden 
ställdes krav på att: 

1: De påtalade bristerna skulle åtgärdas. 

Eller: 

2: De aktuella byggnaderna skulle utrymmas. 

Förbuden trädde i kraft 5 arbetsdagar efter det att verksamheten var juridiskt 
delgiven (aktuellt datum 2021-02-02). RDM genomförde kontroll på fastigheterna 
gällande huruvida förbuden efterlevdes den 2021-02-12. Vid kontrollen kunde det 
konstateras att förbuden inte efterlevs och att de påtalade bristerna kvarstår. 

All kommunikation/delgivning med SR Team städ AB har skett via ”Särskild 
delgivning juridisk person”, enligt vad som finns skrivet i Delgivningslagen 
(2010:1932) 
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§ 13     Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna det upprättade förslaget om uppdaterad 
taxa och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att 
ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 

__________ 

Bakgrund 
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018 
skapades en ny föreskrift om avgifter inom sotningsväsendet för att bättre stödja 
upphandlingens mål mot bättre kontroll, tydligare styrning, likställighet mellan 
kommunerna och transparens mot kommuninnevånare. Denna föreskrift hölls 
mycket enkel till sin utformning för att spara tid, och redan från början uttrycktes ett 
behov för att revidera denna. Sedan införandet av nuvarande föreskrift har 
frågeställningar uppkommit som måste besvaras samt att nytt behov för reglering har 
identifierats. Dessa erfarenheter har sammanställts och infogats i det förslag på 
reviderade taxor som nu presenteras. Vid framtagande av förslaget har inriktningen 
varit att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att 
samtidigt genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. I tillägg har efterfrågad 
avgiftsfinansiering av sotningsväsendets kontrollfunktion utretts, hantering av 
tvistemål har ny utformning samt några smärre förtydliganden gjorts. 
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§ 14    Förslag på uppdaterad taxa för brandskyddstillsyn och tillstånd för 
brandfarlig och explosiv vara 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar godkänna det upprättade förslaget om uppdaterad taxa 
och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att ändra sin 
föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 

__________ 

Bakgrund 
LSO genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat möjligheten att ta 
betalt för en hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast att avgift för 
tillsynsbesöket, dvs. tid på plats, togs ut. För att på arbetsområdet LSO bättre följa 
självkostnadsprincipen har ett nytt förslag på taxa för tillsyn tagits fram. 
Uppdateringen av taxan på arbetsområdet LBE, samt även LSO, motiveras av ett 
ökat behov av tydlighet och styrning. 

Förslaget på uppdaterad taxa utgår från det förslag som SKR presenterar, men har 
justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad handläggarkostnad 
och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter. 

Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla befintlig 
avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att samtidigt genomföra eller 
förtydliga nödvändiga förändringar. 
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 § 15     Redovisning särskilda händelser 
 
   

 Beslut 
Ärendet utgår 

__________ 

Bakgrund 
Särskilda händelser som hänt under Tertial 3 redovisas här. Händelserna redovisas 
och presenteras. 
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    Dnr / 
 

 § 16     I väntan på ambulans-avtal (IVPA) 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att ta informationen till protokollet. 

__________ 

Bakgrund 
Siste december 2020 gick nuvarande IVPA-avtal ut. Det har under hösten 2020 
förhandlats intensivt om att få till ett nytt avtal. Från räddningstjänsterna i Dalarna 
var vårt bud ett självkostnadsbelopp på 1800kr per larm. Det täcker det utgifter vi 
har för att bedriva IVPA-verksamheten. Det är också motsvarande vad andra 
Regioner i Sverige får. Region Dalarnas slutbud var 1200kr per larm.  

Räddningstjänsterna i Dalarna kom tillsammans överens att detta belopp ej var ok 
och att vi ska lyfta ärendet politiskt.  

Nuläge  
Detta är lyft på politisk nivå och RDM har fått att avtal på 1500kr per larm ska 
signeras.  
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 § 17     Rapporter och delgivningar  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Samverkan 
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§ 18     Redovisning av delegationsbeslut  
 
   
Beslut 
Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

__________ 
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§ 19     Förbundsdirektören informerar 
 
   
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

__________ 

Bakgrund 
Förbundsdirektören informerar om aktuella ärenden inom organisationen. 
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