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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Mockfjärdsrummet, Kommunkontoret, Gagnef, klockan 08:15-11:50 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Övriga deltagare 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
Mats Nilsson (S), ordförande, Säter 
Fredrik Jarl (C), Gagnef  
HåGe Persson (M), Ludvika  
Mari Jonsson (S), Borlänge 
 
 
 
 
Camilla Andersson, förbundssekreterare 
Jenny Axelsson, ekonomichef 
Lena Celin, redovisningsekonom 
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen 
Per Kilström, chef Räddningstjänstavdelningen 
Maja Norling, tf Räddningschef 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Utses att justera HåGe Persson 
Justeringens  
plats och tid 

 
Gagnef 2022-09-22 klockan 12:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 46-54 

 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson   

 Justerande   
 HåGe Persson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt  
Sammanträdesdatum 
 2022-09-22 
Datum för  
anslags uppsättande 2022-09-22 Datum för  

anslags nedtagande 2022-10-14 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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§ 46     Närvaro och val av justeringsperson 
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att HåGe Persson utses att justera 
protokollet för dagens sammanträde. 
__________ 
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    Dnr: 2022-000912 
    

§ 47     Avstämning verksamhetsmål 2023 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta tacka för 
informationen. 
______ 

 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med att ta fram verksamhetsmål för 2023 har påbörjats av förbundets 
ledningsgrupp. Fastställande av verksamhetsplan för 2023 som kommer att inkludera 
verksamhetsmål, budget samt plan för intern kontroll sker på 
direktionssammanträdet den 16 december 2022. 

 
I detta skede vill förbundet stämma av den inriktning som arbetas efter gällande 
målen för att även fånga upp den viljeinriktning som direktionen har på RDM:s 
målsättningar för 2023.  
 
 
 
Bilaga 
Inget material kommer att skickas ut innan arbetsutskott/direktion utan presentation 
kommer att ske på sammanträdet.  
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    Dnr: 2022-000344  
      

§ 48     Delårsrapport – 2022-08-31 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att 
godkänna delårsrapporten för period 2022-01-01-2022-08-31 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfallet som en del i den rapport som tas 
fram. Rapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av 
verksamhetsmål och intern kontroll. I samband med delårsrapporten utförs även 
revision.  

 
Bakgrund 
Förbundet ska enligt 11 kap. 16§ Kommunallag (2017:725) sammanställa minst en 
delårsrapport som upprättas enligt 13 kap. 1§ lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning.  

 
Delårsrapporten ska inom två månader efter utgången av den period räkenskapsåret 
som delårsrapporten omfattar överlämnas till fullmäktige och revisorer.  
 
Bilaga 
Delårsrapport 2022-01-01-2022-08-31 (kommer att kompletteras med senare än 
övriga bilagor till arbetsutskottet).  
 
Sändlista 
Medlemskommunerna 
Revisorer 
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§ 49     Ändrade förutsättningar ekonomisk plan 2023-2025 

 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att 
1. Fastställa reviderad ekonomisk plan för 2023-2025 
2. Äska extra kommunbidrag från medlemskommunerna med 5,1 miljoner kronor 

avseende 2023. Totalt kommunbidrag uppgår då till 194,5 miljoner kronor för 
2023 

______ 
 
Ärendebeskrivning 
På direktionssammanträdet den 9 juni 2022 fastställdes ekonomisk plan för åren 
2023–2025. Beslutat inkluderar då även den budgetram RDM har att förhålla sig till i 
arbetet med att ta fram en mer detaljerad årsbudget för 2023. Denna årsbudget ska 
fastställas vid direktionssammanträdet den 16 december 2022. 

 
KPA har från den prognos som presenterades i april till den som presenterades i 
augusti uppdaterat parametrar för beräkning. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt 
och ökar totalt 4 200 kr (1 700 kr i höjning mellan uppskattad nivå på 
prisbasbeloppet i april och fastställt belopp) Inflationsuppräkningen har ökat med 
3,5% mellan april och augusti och är totalt 8,7%. En ökning av denna storlek för 
dessa parametrar för beräkning påverkar pensionskostnaden markant.  
 
I den prognos som KPA levererade i augusti ökar förbundets pensionskostnader 
sedan prognosen i april med ytterligare 5,1 mnkr för år 2023. Total ökning av 
pensionskostnaderna 2023 jämfört med 2022 summerar då ihop till 11,9 mnkr (6,8 
mnkr var total ökning som presenterades i ekonomisk plan som fastställdes i juni).   
 
Sedan prognosen levererades till oss från KPA i augusti har även en kraftig ökning 
gjorts på inflationsprognosen för 2024 som ökar från 2,5% till 6,3%. Samtidigt 
förväntas prisbasbeloppet öka från 53 800 kr till 55 800 kr 2024. Med anledning av 
detta förväntas pensionskostnaderna för 2024 bli högre än 2023 något som inte finns 
med i den ekonomiska plan för 2023-2025. 
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   Dnr: 2022-000913 

§ 50     Integritetspolicy 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att anta 
Integritetspolicy enligt bilaga. 
______ 
 
Bakgrund 
Enligt Dataskyddsförordningen ska alla företag som behandlar personuppgifter 
informera om sin behandling. Detta sker genom att upprätta och publicera en 
Integritetspolicy (Privacy Policy). I denna beskrivs behandlingen av 
personuppgifterna samt vilka rättigheter de registrerade personerna har. I policyn ska 
det även framgå information om vart personen kan framföra klagomål om så behövs.  

 
Bilaga 
Integritetspolicy 
 
Sändlista 
- 
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   Dnr: 2022-000349 

§ 51     Revidering delegationsordning 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om 
justering av delegationsordning. 
______ 

 

Ärendebeskrivning 
Aktuella justering i delegationsordning: 

- Avsluta delegation till Fredrik Olsson som slutar 16/9, 2022 
- Avsluta delegation till leverantören Borlänge-Smedjebacken Sotning & 

Ventilations AB som härrör utförande av brandskyddskontroll. 
- Utöka delegation till Mårten Ribbing avseende ”FpL 1”  
 
 
Bilagor 
Delegationsordning RDM 
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   Dnr: 2022-000134 

§ 52     Firmatecknare 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslå Förbundsdirektionen besluta att 
 

• teckningsrätt avseende förbundets bank- och postgiroräkningar ges till 
förbundsdirektör Katarina Mowitz och ekonomichef Jenny Axelsson, att 
teckna var för sig med krav på kontrasignering. 

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

med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning och annan finansiell 
verksamhet ges till förbundsdirektör Katarina Mowitz och ekonomichef 
Jenny Axelsson att teckna två i förening.  

 
• teckningsrätt avseende avtal köpehandlingar, kontrakt och handlingar, såsom 

köpeavtal, hyresavtal etc., i löpande verksamhet ges till förbundsdirektör 
Katarina Mowitz och ekonomichef Jenny Axelsson, att teckna var för sig. 

 
• rätt till utanordning av betalningar med krav på kontrasignering av 

förbundsdirektör Katarina Mowitz, ekonomichef Jenny Axelsson ges till 
Anna Nyström och Lena Celin. 

 

• Firmateckningsrätten för förbundsdirektör Katarina Mowitz gäller från 1 
november 2022. 

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

ges till Emelie Blomberg. 
 

• återkalla tidigare beslut om firmateckning. 
 
______ 
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   Dnr: 2022-000914 

§ 53     Utbildningsdag ny mandatperiod 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att 
utbildningsdag ska anordnas för direktionens ledamöter och ersättare förslag på 
datum för utbildningsdagen den 15 februari 2022, alternativ 8 februari 2022. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med ny mandatperiod önskar RDM att få anordna en utbildningsdag för 
direktionens ledamöter och ersättare. Utbildningsdagen genomförs på Bysjöns 
övningsfält och innehåller teoretiska och praktiska moment kopplat till 
räddningstjänstens uppdrag.  
Förslag på datum har stämts av med medlemskommunerna förslag på datum är 17 
februari klockan 08:30-15:00. 
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§ 54     Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
______ 
 

Information 
Statusuppdatering brandskyddskontroll Borlänge-Gagnef 
Utredning hantering myndighetsutövning 
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