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RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Förbundsdirektionen 2022-04-28 2 
   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Stora utbildningssalen, Station 4000, Ludvika, klockan 08:00-12:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 
Ersättare 
 
  
 
 
 
 

 
Mats Nilsson (S), ordförande, Säter 
Fredrik Jarl (C), Gagnef §§ 16 (anslöt ca kl 08.20) 
HåGe Persson (M), Ludvika 
Joakim Storck (C), Falun 
Mari Jonsson (S), Borlänge 
Caroline Willfox (M), Säter 
Lars Handegard (V), Ludvika 
Veronica Zetterberg (KD), Falun 
Susanne Norberg (S), Falun 
Arne Lissmats (L), Borlänge 
Lars Karlsson (M), Borlänge  
Lena Johnsson (S), Falun 
Hans Johansson (C), Säter (Beslutande t.om §§ 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Utses att justera HåGe Persson 
Justeringens  
plats och tid 

 
Falun 2022-04-28 klockan 11:30 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 13-29 

 Johannes Näslund  

 Ordförande   
 Mats Nilsson   

 Justerande   
 HåGe Persson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt  
Sammanträdesdatum 
 2022-04-28 
Datum för  
anslags uppsättande 2022-05-02 Datum för  

anslags nedtagande 2022-05-24 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

Underskrift   
 Johannes Näslund  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Övriga deltagare  

Robert Strid, tf förbundsdirektör 
Jenny Axelsson, ekonomichef 
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen 
Per Kilström, tf chef Räddningstjänstavdelningen  
Anders Sörman, kommunikatör  
Björn Falklinder, chef verksamhetsstöd 
Mats Hedlund, verksamhetsstrateg (medverkande till kl 08:50, §§ 14-18) 
Lena Celin, ekonomikontroller 
Anna Nyström, facklig representant Vision 
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§ 13     Närvaro och val av justeringsperson 
 
   

 Förslag till beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att HåGe Persson utses att justera protokollet 
för dagens sammanträde. 
__________ 
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    Dnr: 2022-000342 

§ 14     Granskningsrapport KPMG 
 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om att ta granskningsrapporten gällande 
årsredovisningen 2021 till handlingarna samt uppdra till Förbundsdirektör att ta fram 
ett yttrande till kommande arbetsutskott. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har fått uppdraget från förbundets revisorer att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Bifogat finns den granskningsrapport som är 
sammanställd av KPMG samt missiv från revisorerna. Revisorerna begär yttrande 
från direktionen senast den 29 augusti 2022 kring de kommentarer och 
rekommendationer som finns i granskningsrapporten. Rekommendationerna berör 
sammanställning och uppföljning av verksamhetsmål.  

 
Bakgrund 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande.  

 
Bilagor 
Granskningsrapport KPMG 

Missiv – Granskning av årsredovisning 2021 
 
Sändlista 
För kännedom till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.  
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    Dnr: 2022-000343 

§ 15     Revisionsberättelse 2021  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om att ta Revisionsberättelse 2021 till handlingarna 
och lämna vidare till respektive medlemskommuns fullmäktige. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har granskat verksamhet, intern kontroll och räkenskaperna och prövat 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål., lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft 
den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”.  
 
Bakgrund 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande.  

 
Bilagor 
Revisionsberättelse 2021 

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2021 
Bilaga 2 Förteckning till revisionsberättelsen 2021 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.  
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    Dnr: 2022-000344 

   
 

 § 16     Periodrapport tom februari 2022 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om att godkänna redovisningen av den ekonomiska 
rapporten för perioden januari-mars 2022. 

______ 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte 
presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. 
Resultatet presenteras för förbundet som helhet i bilagan till kallelsen och uppdelat 
per avdelning på mötet. Siffrorna jämförs med beslutad budget för verksamhetsåret. 

 
Bilagor 
Resultat tom februari 2022  

 
Sändlista 
Medlemskommunernas ekonomichefer. 
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  § 17     Civilt försvar 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen tackar för informationen 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingen av det civila försvaret fortgår och blir allt mer intensivt. 
Räddningstjänsten Dala Mitt redogör för en omvärldsbevakning och tolkar 
nuvarande situation. 
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  § 18     Omvärldsbevakning 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen tackar för informationen. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt redogör för hur omvärldsläget påverkar organisationen.  
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    Dnr: 2022-000345    

 
§ 19     Budgetram 2023 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om att godkänna redovisningen av de förutsättningar 
och behov som ligger till grund för budgetram 2023. 

Förbundsdirektionen beslutar om att anta investeringsplanen för budgetår 2023 och 
efterföljande två år.  

______ 
 
Ärendebeskrivning 
För att medlemmarna i juni månad ska kunna enas om den ekonomiska ram som ska 
gälla för nästkommande budgetår presenterar här förbundet förutsättningar och de 
behov som finns för nästkommande år. Planen inkluderar drift- och 
investeringsbudget för de tre närmast kommande åren.  

Efter att den ekonomiska planen fastställs av direktionen på sammanträdet den 9 juni 
2022 påbörjas arbetet med att ta fram en mer detaljerad årsbudget. Årsbudgeten 
fastställs vid direktionssammanträdet den 16 december 2022. 

 
Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna enas om den ekonomiska ram 
som gäller för nästkommande budgetår senast i juni månad året före nästkommande 
budgetår. Direktionen fastställer sedan i juni månad ekonomisk plan för de tre 
närmast kommande åren. Årsbudgeten fastställs sedan vid årets sista 
direktionssammanträde.  

 
Bilagor 
Budget 2023 plan 2024–2025 (kommer att komplettera med något senare än övriga 
bilagor till arbetsutskottet).  

 
Sändlista 
Medlemskommunernas ekonomichefer. 
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  Dnr: 2022-000346 

     

§ 20     Återställning balanskravsresultat   
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt utredning.  

______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundet har ackumulerade ej återställda negativa resultat vilka per den 31/12 2021 
summerar upp till ett balanskravsresultat på -5,0 mnkr.   

Balanskravsresultatet från 2019 på -1,4 mnkr som ska återställas under 2022 
hanterades i budgetprocessen för 2022. Ägarkommunerna beslutade vid tilldelandet 
av medlemsbidrag för året att återställning av balanskravsresultatet ska hanteras i 
separat dialog under 2022, och inte genom föreslagna ökade driftsbidrag.  

Balanskravsresultatet från 2020 på -1,5 mnkr ska hanteras senast i budgetprocessen 
för 2023 och resterande del på -2,1 mnkr senast i budgetprocessen för 2024. 

 
Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen punkt 17 ska underskott i verksamheten som är 
av sådan omfattning att det inte behöver täckas balanseras till nästkommande år, 
maximalt 1 % av anslagets storlek. Överskott överstigande 1 % av anslagets storlek 
återbetalas till medlemskommunerna.  

 
Bilagor 
Återställning balanskravsresultat 

 
Sändlista 

- 
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§ 21     Handlingsplan arbetsmiljö   
 
 

 Beslut 
 Förbundsdirektionen tackar för informationen.  

______ 
 
Ärendebeskrivning 
Uppföljning av arbetsmiljöarbete/åtgärdsplan från 2021 redovisas   

 
Bilagor 
Åtgärdsplan 
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§ 22     Verksamhetsförändring   
 
   

 Beslut  
 Förbundsdirektionen tacka för informationen.    

______ 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt gör en verksamhetsförändring från första april 2022. 
Syftet med denna och status beskrivs under punkten.  
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    Dnr: 2021-0000792 

§ 23    Förslag om föreläggande förenat med vite 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om föreläggande förenat med vite. Förslaget är i 
enlighet med bilaga 3. 

______ 
 
Bakgrund 
Beslutet omfattar 2 punkter (automatiskt brand- och utrymningslarm samt 
automatisk släckanläggning) och är riktat mot ägaren till fastigheten HÖKAREN 2 i 
Borlänge. Rättelsetiden bör sättas till 6 månader efter att beslutet delgivits och vunnit 
laga kraft. 

Ett löpande vite rekommenderas som uppgår till 50 000 kr per månad efter 
rättelsetiden, om åtgärderna ej är vidtagna.  
 
Tillsyn enligt LSO 5 kap 2§ har genomförts i handelshuset på fastigheten 
HÖKAREN 2 i Borlänge hösten 2021 (2021-09-24). Som en följd av detta 
utfärdades vid årsskiftet (2022-01-11) bland annat två nyttjandeförbud gällande 
invändiga kontorslokaler samt max 150 personer i byggnaden som helhet. Motivet till 
dessa nyttjandeförbud var att  
 automatisk brandlarmanläggning var ur funktion samt otillräcklig och ej 

underhållen,  
 utrymningsvägar saknades,  
 utrymningslarm var urkopplat/borttaget och  
 sprinkleranläggning hade omfattande brister såsom igenbyggda 

sprinklerhuvuden, urkopplade sektioner och uteblivet underhåll. 
I tillägg till dessa mycket allvarliga brister som föranledde behov för nyttjandeförbud, 
fanns ett flertal brister av mer eller mindre allvarlig karaktär som omfattades av krav 
på åtgärd (dokumentation av brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete) samt 
vissa punkter som ännu ej har behandlats till följd av att de allvarligare bristerna 
behövde prioriteras. Beslutet bifogas som bilaga 1. 
 
    Fortsättning 
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Fortsättning 
 
 
Efterkontroll av beslutade åtgärder (förbud och föreläggande) genomfördes 2022-03-
24. Det kunde konstateras verksamheten bedrevs som tidigare och att alla brister 
kvarstod utom en utrymningsväg som var åtgärdad. Hyresgäster i byggnaden hade 
ingen kännedom om RDM beslut. Förelägganden som inte var kopplade till förbud 
hade endast till viss del efterlevts. Fastighetsägare kommunicerades det som 
observerats 2022-03-29. Något svar på denna kommunikation har inte erhållits i 
skrivande stund. 
 
 
Bilagor 
1: Beslut om nyttjandeförbud dnr 2021-000792-013-001. 
2: Tjänsteanteckning från efterkontroll dnr 2021-000792-032-001 
3: Föreläggande förenat med vite dnr 2021-000792-034-001 (förslag) 
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    Dnr: 2022-000349 

§ 24     Justering delegationsordning 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om justering av delegationsordning. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuell justering berör endast Tabell 1: Verksamhetsstöd och Samhällsskydds-avdelningen 
som återfinns i Bilaga 3, Personlig delegation.  

 
Behov av justering beror på att samhällsskyddavdelningen har ny medarbetare i form 
av Johan Erikson (Brandingenjör) som i och med denna förändring erhåller 
delegation inom området myndighetsutövning och övriga arbetsuppgifter kopplat till 
respektive roll. 
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    Dnr. 2022-000350 
 

§ 25     Förslag till ändringsföreskrift gällande taxa för sotning och 
brandskyddskontroll i Borlänge och Gagnef kommun 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen föreslå kommunfullmäktige i Borlänge och Gagnef kommun 
besluta att anta ändringsföreskrift gällande taxor för sotning och brandskyddskontroll 
enligt bilaga 1. 
______ 
 
Information 
Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa för brandskyddskontroll i Borlänge och 
Gagnef höjs med motsvarande momsen (25%) som ett led i att; dels på sikt likrikta 
taxorna i samtliga medlemskommuner vid ett hemtagande av brandskyddskontroll till 
egen regi, dels möjliggöra en finansiering av brandskyddskontroller i egen regi som 
inte belastar RDMs anslag. Denna ändring har redan genomförts i Ludvika kommun 
2021. 

Justering av taxor med motsvarande momsen belastar den enskilde i samma 
omfattning som om kontroller läggs ut på entreprenad, detta i och med att en privat 
aktör är momspliktig. För företag som har möjlighet till avdrag för momsen innebär 
dock detta en prisökning i praktiken, och därför föreslås att grundavgift samt 
utförandeavgift för kategorin ej småhus ej omfattas av den generella taxehöjningen 
genom att styrande procentuell tidsåtgång sätts ned motsvarande höjningen med 
momsen. 

Önskad prisjustering är ett led i RDM arbete att själv ansvara för utförandet av 
brandskyddskontroller enligt beslut taget i direktion 2021-06-03. 

 
Bilagor 
1: Förslag till ändringsföreskrift i Borlänge kommun 
2: Förslag till ändringsföreskrift i Gagnef kommun 
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§ 26     Brandskyddskontroll 
 
   
Beslut 
Förbundsdirektionen tackar för informationen. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt föredrar status i processen angående 
brandskyddskontrollerna.  
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§ 27     Verksamhetsinformation 
 
   
Beslut 
Förbundsdirektionen tackar för informationen.    
______ 

Informationen bestod i att Per Kilström presenterade sig samt att det informerades 
om status i RIS 
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§ 28     Rapporter och delgivningar 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen tackar för informationen.    
______ 

Samverkansprotokoll 
Ordförandebeslut – Förordnande Räddningschef 
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§ 29     Rekrytering förbundsdirektör 
 
   
Beslut 
Förbundsdirektionen tacka för informationen.    
______ 
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