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 Dnr 2022-00082 Dpl 702 

§ 24 Övervägande om åtgärd enligt Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, Söderhamn Livs, Köpmangatan 17 B, 
Söderhamn 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar  

att med stöd av 7 kap. 10 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
meddela företaget S.A. Almasa AB om återkallelse av försäljningstillstånd för 
tobaksvaror på Söderhamn livs, Köpmangatan 17 B, 826 30 Söderhamn. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Med stöd av 7 kap 10 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
konstateras att S.A. Almasa AB, org.nr: 559260-3483 inte kunnat visa på fortsatt 
lämplighet att inneha ett försäljningstillstånd med avseende på laglydnad då 
företaget har bedrivit försäljning av otillåtna tobaksvaror och dessutom inte har 
bedrivit någon försäljning av godkända tobaksvaror enligt tobakslagens regler trots 
att företaget har ett gällande försäljningstillstånd. 

Handlingar 

Beslut om åtgärd enligt Tobakslagen (2018:2088) 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Sökande, Länsstyrelsen Gävleborg, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten 
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 Dnr 2022-00011 Dpl 002 

§ 25 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök, genomförda 
kunskapsprov och genomförda utbildningar och möten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-03-12 – 2022-05-20 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2022-03-12 – 2022-05-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00012 Dpl 002 

§ 26 Delgivningar tobaksärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök, på 
försäljningsställen för tobaksprodukter, till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-03-12 – 2022-05-20 genomfört 
tillsynsbesök på försäljningsställen för tobak och liknande produkter.  

Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i tobak, folköl och läkemedelsärenden 2022-03-12 
– 2022-05-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00009 Dpl 002 

§ 27 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-03-12 – 2022-05-20 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2022-03-12 -2022-05-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00013 Dpl 002 

§ 28 Delegeringsbeslut räddningstjänsten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten och lägga dem till 
handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Redovisningen av myndighetstillsyner, tillståndsgivningar samt delegationsbeslut 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor, för perioden 2022-03-18 till 2022-05-31. 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2022-03-18 till 2022-05-31 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00081 Dpl 002 

§ 29 Firmatecknare för Kommunalförbundet Hälsingland 
avseende bank, plusgiro, arbetsgivaravgifter och moms 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta dokumentet gällande firmatecknare avseende bank, plusgiro, 
arbetsgivaravgifter och moms för Kommunalförbundet Hälsingland. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Med anledning av personalförändringar på Ekonomikontoret i Bollnäs kommun 
som KFH köper tjänster av finns behov att revidera dokumentet gällande 
bemyndigande att teckna förbundets firma. 

Handlingar 

Firmatecknare för Kommunalförbundet Hälsingland 2022-06-15 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Ekonomikontoret Bollnäs kommun 
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 Dnr 2022-00020 Dpl 170 

§ 30 Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
Kommunalförbundet Hälsingland 2022 - 2027 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att med beaktande av inkomna remissvar anta förslag till Handlingsprogram LSO 
Kommunalförbundet Hälsingland 2022–2027, 

att uppföljning av handlingsprogrammets mål och ambitioner sker löpande inom 
ramen för uppföljning av verksamhetsplan, samt 

att en genomgripande uppföljning av verksamhetsplan redovisas för direktionen i 
inledningen av varje verksamhetsår. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska 
anges målen för verksamheten, risker för olyckor som kan leda till 
räddningsinsatser, förmågan att genomföra räddningsinsatser för beskrivna 
typolyckor, genomföra samtidiga räddningsinsatser och utöva ledning.  

Arbetet med handlingsprogrammet har utförts med medarbetare från såväl 
Kommunalförbundet Hälsingland som Norrhälsinge Räddningstjänst, allt i 
enligheten med avtalet om samverkan.  

I handlingsprogrammet finns också beskrivet det förebyggande arbetet och 
insatser.  

Ett handlingsprogram har tidigare löpt under en mandatperiod men kan numera 
ha en löptid som överbryggar två mandatperioder. Förslag till Handlingsprogram 
LSO Kommunalförbundet Hälsingland föreslås gälla för tiden 2022–2027. 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutade vid sitt möte 2022-01-
27 att remittera till berörda intressenter utkast till Handlingsprogram LSO för 
Kommunalförbundet Hälsingland. Eventuella remissvar skulle var 
Kommunalförbundet Hälsingland tillhanda senast 2022-05-20. Totalt inkom 10 
remissvar. 

Remissvaren har i vissa delar beaktats i det förslag till Handlingsprogram som ny 
föreslås antas av Direktionen. Remissvaren finns sammanställda i företeckningen 
Samrådsredogörelse Handlingsprogram LSO. Av denna förteckning framgår vilka 
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inkomna svar som påverkat Handlingsprogrammets innehåll och vilka som 
föranleder hantering i särskild ordning.  

Handlingar 

Förslag Handlingsprogram LSO KFH 2022 - 2027 

Samrådsredogörelse Handlingsprogram LSO 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, respektive medlemskommuns KS 
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 Dnr 2022-00049 Dpl  

§ 31 Avtal om samverkan - Förebyggande arbete och insatser / 
Projekt - Norrhälsinge räddningstjänst, Ljusdals räddningstjänst 
och Kommunalförbundet Hälsingland 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Räddningstjänsterna i Hälsingland har tecknat avtal om samverkan vad gäller 
förebyggande arbete och insatser. Arbetet bedrivs i projektform och projektledare 
är Linn Johnsson. Statusrapport om projektarbetet och information om 
tillsynsverksamheten innehåll och omfattning lämnades.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00080 Dpl  

§ 32 Civilt försvar 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört behov av 
att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. Regeringen har i vårbudgeten 
tillfört 800 mkr för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell 
nivå. Förstärkningen av det civila försvaret och krisberedskapen kommer att 
påverka räddningstjänsten. Mats Åberg och Michael Lindberg informerar. 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00062 Dpl  

§ 33 Samverkansavtal Räddning i Samverkan, RiS 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklarar sig informerade. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Räddningstjänsterna i Hälsingland har 2022-04-12 anslutits sig till 
ledningsorganisationen Räddning i Samverkan, RiS. I ledningsorganisationen RiS 
ingår förutom räddningstjänsterna i Hälsingland, Gästrike Räddningstjänst, Dala 
Mitt Räddningstjänst, Räddningstjänsten i Smedjebacken och Räddningstjänsten i 
Rättvik. Anslutning till ledningsorganisationen har fungerat bra. 
Räddningstjänstens medarbetare i Hälsingland har god kunskap och inställning till 
systemet. I olika arbetsgrupper och styrgruppen bedrivs arbete med att förslag på 
hur ledningsorganisationen kan utvecklas.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00023 Dpl  

§ 34 Resultatuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland redovisar för perioden januari t o m april ett 
negativ avvikelse i förhållande till budget på 584 tkr jämfört med budget och utan 
beaktande av pensionsskulden utveckling. Med beaktande av pensionsskulden 
redovisar förbundet en negativ avvikelse jämfört med budget på 285 tkr. Det är 
framför allt räddningstjänstens resultat som avviker negativt i förhållande till 
budget. Delvis förklaras detta av ett covidutbrott i början av 2022 som har bidragit 
till högre kostnader för personal.  

Det preliminära resultatet t o m maj 2022 avviker negativt i förhållande till budget 
och uppgår till 913 tkr exklusive pensioner. Räddningstjänsten negativa utveckling 
fortsätter och avvikelsen utfall jämfört med budget uppgår till 1 430 tkr.  

Förvaltarenhetens negativa avvikelse utfall jämfört med budget beror på hur 
periodisering av intäkter görs.  

Ett arbete pågår för att bättre kunna följa upp räddningstjänstens verksamhet. 
Bland annat innebär detta förändringar i schemahantering och personalplanering. 
Arbetet genomförs i nära samarbete med Bollnäs kommuns ekonomikontor.  

I den prognos som Kommunalförbundet Hälsingland lämnat till ekonomikontoret 
Bollnäs kommun utgår förbundet från att resultatet kommer att vara i nivå med 
budget 2022. Prognosen utgår från utfallet t o m april 2022. 

Handlingar 

Resultat KFH t o m april 2022 

Resultat KFH t o m maj 2022 preliminärt 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00022 Dpl  

§ 35 Verksamhetsuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Följande noteras: 

Förvaltarenheten 

Kommunalförbundet Hälsingland och Hudiksvalls kommun har tecknat ett 
Samarbetsavtal om köp av tjänst Förvaltarenheten. Avtalet innebär att 
Kommunalförbundet Hälsingland anställer en förvaltare och att Hudiksvalls 
kommun ersätter förbundet med ett belopp som motsvarar en heltidstjänst som 
handläggare. Rekrytering av en handläggare har genomförts och tillträde till 
tjänsten beräknas ske under våren/sommaren 2022.  

Administrativa enheten 

Den administrativa enheten har internt utlyst en tjänst som handläggare i syfte att 
bistå förbundets verksamheter med administrativt stöd. Rekryteringen pågår och 
beräknas vara klar innan sommaruppehållet. Behov av stöd finns inte minst inom 
räddningstjänsten, något som kommer att påverka innehållet i den nu 
utannonserade tjänsten. 4 medarbetare i förbundet har sökt tjänsten.  

Lönerevision 2022 

Lönerevision 2022 har genomförts och nya löner har utbetalats i samband med 
majlönen. I samband med genomförandet av lönerevisionen framställdes ett 
yrkande om en genomlysning av förbundets modell för lönesättning. Modellen 
innebär att närmsta chef är lönesättande chef. Inom räddningstjänsten har det 
framkommit synpunkter på modellen och om den på ett rättvist och transparant 
sätt tillgodoser syftet att sätta lön efter prestation. Ett första möte med 
företrädare för de fackliga organisationerna har genomförts. Vid mötet framkom 
synpunkter som kan komma att påverka modellen utan att förändra avsikten att 
lönen ska vara individuell. Nästa möte med de fackliga organisationerna kommer 
att genomföras i augusti 2022. 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 

Det finns behov av att göra en översyn/revidering av förbundsordning i syfte att 
anpassa den till de krav som lagstiftaren ställer på en förbundsordning. Genom 
förbundets revisor, KPMG, har en ungefärlig kostnad för en sådan 
översyn/revidering presenterats. Kostnaden beräknas till drygt 40 000 kronor. 
Förbundet kommer att få ett förslag till ny förbundsordning med kommentarer. 
Något som berörts är medlemskommunernas eventuella behov av uppföljning, 
styrning och ledning.  

Sjukfrånvaro jan-april 2022 

Under perioden uppgick den totala sjukfrånvaron i förbundet till 3,71 %, varav 3,92 
% män och 2,51 % kvinnor.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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