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Paragrafer §§ 40-42 
 Lena Persson, sekreterare 

 
 

 

   
 Marie Centerwall, ordförande 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunalförbundet Hälsingland 
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upp 2021-10-05 Datum då anslaget tas ned 2021-10-27 

Förvaringsplats för 
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 Marie Centerwall, ordförande  
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 Dnr 2021-00025 Dpl  

§ 40 Resultatuppföljning KFH 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar  

att komplettera med en miljöredovisning till nästa möte 27/10, samt  

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland redovisar för perioden januari till augusti, för den 
samlade verksamheten, en negativ avvikelse utfall jämfört med budget uppgående 
till 294 tkr. Med beaktande av pensionsskulden utveckling redovisar förbundet en 
positiv avvikelse utfall jämfört med budget uppgående till 200 tkr.  

Den operativa räddningstjänsten och Tillståndsenheten redovisar båda negativa 
avvikelser utfall jämfört med budget. Operativ räddningstjänst redovisar en 
negativ avvikelse uppgående till 564 tkr och Tillståndsenheten 527 tkr.  

Det finns tre förklaringar till den negativa avvikelsen på Tillståndsenheten, ökade 
lönekostnader, uteblivna intäkter från tillfälliga alkoholtillstånd och effekter av 
periodiseringar. Lönekostnaderna har ökat i samband med att förbudet 
rekryterande ytterligare en handläggare. I budget för 2021 fanns inte den 
förstärkningen med. Innan beslut om att anställa ytterligare handläggare gjordes 
en kalkyl avseende den ökade kostnaden. Kalkylen redovisade trots förstärkningen 
ett positivt utfall för Tillståndsenheten. De uteblivna intäkterna från tillfälliga 
tillstånd har sin förklaring i den rådande pandemin. Något som förbundet inte kan 
påverka. Periodiseringseffekterna innebär att intäkter från tillsyner redovisas i 
september/oktober. Den negativa avvikelsen uppvägs till stor del av kommande 
periodisering.  

Den operativa räddningstjänsten har under våren haft en tilltagande negativ 
avvikelse utfall jämfört med budget. Med anledning därav har ledningen för  
förbundet tillsammans med representanter från ekonomikontoret på Bollnäs 
kommun haft ett antal arbetsmöten i syfte att hitta orsaker till avvikelserna och 
vidta åtgärder. Vissa åtgärder har vidtagits. Bland annat har kostnaderna för inköp 
av skyddskläder överskridit budget, vilket föranlett ett köpstopp tillsvidare. Vidare 
har ledningsgruppen fattat beslut om att från och med 2021-10-01 införa digital 
hantering av ledighetsansökningar något som innebär bättre följsamhet till våra 
rutiner och bättre förutsättningar för personalplanering. Vidare kan vi anta, utifrån 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-09-29 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

våra arbetsmöten, att den negativa avvikelsen avseende personalkostnader 
kommer att jämnas ut under resterande del av verksamhetsåret. Däremot har 
räddningstjänsten för höga kostnader jämfört med budget vad gäller övriga 
kostnader. Detta kommer att genomlysas och förmodligen leda till en översyn av 
våra rutiner.  

 

Handlingar 

Månadsuppföljning t o m augusti 2021 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00100 Dpl 041 

§ 41 Budget 2022 KFH 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta Driftbudget KFH 2022 och Plan 2023-2024, och Investeringsbudget KFH 
2022 och Plan 2023-2024, 

att hos medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker begära höjning  
av medlemsbidraget till täckande av Kommunalförbundet Hälsinglands anslutning 
till den gemensamma ledningsorganisationen Räddningstjänster i Samverkan. 
Höjningen beräknas till 1,2 mkr och fördelas enligt medlemskommunernas 
fördelningsprincip,  

att med hänvisning till Direktionens beslut 2021-09-01 avseende till 
förbundschefen tilldelat uppdrag angående upprättande av plan för säkerställande 
av budget 2022 förlänga tidsfristen för uppdraget till nästkommande 
direktionsmöte 2021-10-27, samt 

att inför Budget 2023 förtydliga det av Direktionen beslutade överskottsmålet och 
hur målet påverkar respektive verksamhetsområde i förbundet. 

 

__________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland beräknar att verksamheten i dess helhet kommer 
att uppnå ett resultat i nivå med det överskottsmål som Direktionen antagit.  

Förutsättningar för Driftbudget KFH 2022 är: 

 

Uppräkning av medlemsavgiften med 2,8%. 

Löneökning 2022 beräknas med 2%. 

Pensionsskulden beräknas av KPA. Det finns en viss osäkerhet i den prognos som 
KPA tillhandahåller vilket kan påverka det ekonomiska utfallet. 

Varje ansvarområde har i uppdrag att med tilldelade intäkter täcka sina kostnader. 

Kris och Säkerhet finansierar betydande del av sin verksamhet med statliga medel 
där det finns tydliga anvisningar om vad medlem får användas till. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-09-29 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

För uppdraget att vara anställande myndighet för medarbetare på 
Förvaltarenheten äger KFH rätt att ta ut en administrativ avgift på 8% beräknad på 
tilldelat bidrag. 

Räddningstjänsten kommer att tillsammans med övriga räddningstjänster i 
Hälsingland under Q1 2022 ansluta sig till den gemensamma 
ledningsorganisationen Räddningstjänster i Samverkan (RiS). Kostnaden för 
anslutningen har beräknats till 19 kr/kommuninvånare. Ett statligt bidrag utgår till 
kommunerna med 4:50 kr/kommuninvånare. Den förändrade 
ledningsorganisationen har sin bakgrund i förändringar i Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Räddningstjänsterna har gemensamt undertecknat en 
Avsiktsförklaring med anledning av beslut om att delta i RiS.  

 

Investeringsbudget KFH 2022 

Utgångspunkten för investeringarna är den strategiska fordonplanen som gäller 
fram t o m 2023. Investeringarna har beräknats till totalt 3,6 mkr och omfattar 
Klipputrustning, Räddningsutrustning, Första insatsbil, Flakväxlare med tank, 
Slangvårdsanläggning och Ledningsbil L2.  

 

Handlingar 

Driftbudget KFH 2022 och Plan 2023-2024 

Investeringsbudget KFH 2022 och Plan 2023-2024 

Skrivelse 2021-04-28 

 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, respektive medlemskommuns ekonomikontor 
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 Dnr 2021-00105 Dpl  

§ 42 Bemanning KFH 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att uppdra till förbundschefen att återkomma med en redovisning om 
åldersstruktur, rekrytering, fördelning män/kvinnor, uppgift om arbetsgivare m m, 
samt 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Räddningstjänsten i södra Hälsingland består av 2 heltidsstationer, Bollnäs och 
Söderhamn, samt 6 deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Söderhamn, 
Holmsveden, Arbrå, Kilafors, Alfta och Edsbyn. Därutöver finns det ett värna i 
Voxna.  

Räddningstjänsten har 48 st. heltidsbrandmän, varav 46 män och 2 kvinnor samt 
96 st. deltidsbrandmän, varav 86 män och 10 kvinnor. Bemanningens omfattning 
styrs av vad som finns angivet i  vårt Handlingsprogram enligt LSO (Lagen om skydd 
mot olyckor). Ett Handlingsprogram ska upprättas enligt LSO och omfatta en 
mandatperiod. Ett arbete pågår nu tillsammans med Norrhälsinge Räddningstjänst 
att upprätta ett nytt Handlingsprogram som beräknas  träda i kraft årsskiftet 
2021/2022.  

När det gäller den bemanning som räddningstjänsten åtagit sig att upprätthålla 
finns det skillnader mellan å ena sidan heltidskår å den andra sidan deltidskåren. 
Sett över tid har det inte varit några problem med att säkerställa bemanning vad 
gäller heltidskåren. Däremot har det över tid och plats (station) varit problem att 
upprätthålla bemanningen vad gäller deltidskåren. Det har inneburit att en 
deltidsstation under begränsad tid inte haft full bemanningen. Alfta är en 
deltidstation som haft problem med full bemanning men där rekrytering pågår 
vilket innebär att full bemanning uppnås. 

Rekrytering av deltidsbrandmän utgår från de bemanningsbehov som respektive 
deltidskår har över tid. Annonsering genom sociala medier (hemsida, Facebook) 
och marknadsföring sker med utgångspunkt från den lokala deltidskåren. För att 
kunna vara deltidsbrandman måste man uppfylla krav enligt kravprofil. Bland 
annat innebär det att den ordinarie arbetsgivaren lämnar ett samtycke till att 
arbeta som deltidsbrandman.  
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Antalet kvinnor som söker till räddningstjänsten är få. Krav på fysisk förmåga kan 
utgöra ett hinder men det kan finnas andra typer av orsaker, ex.vis tillgång till 
omklädningsrum.  

Ledningsgruppen har beslutat att uppdra åt förbundets administrativa chef att 
tillsammans med respektive hyresvärd inventera och kartlägga vilka åtgärder som 
behöver vidtas på respektive deltidsstation för att underlätta möjligheten att 
rekrytera kvinnor till våra deltidskårer.  

Räddningstjänsten har genomfört en förmågeutredning. Det mesta av 
fastställandet av förmåga är genomfört och har påverkat övning och förmåga till 
det bättre när det gäller att fokusera och bilda förhöjd förmåga som kan användas 
i hela Hälsingland. En förbättring i förmåga där vi inte släcker inomhus med 
skyddsnivå för rökdykning kan också ses tydligt i övning, taktik och teknik. Det som 
är kvar att göra är FiP (Första insats Person)- konceptet i Holmsveden FiP-bil med 
utrustning för förhöjd förmåga djurlivräddning klar i början på oktober. Släp för 
barriärer till Alfta är under utredning och inköps när släpkapacitet och last är 
fastställt. 

Det finns en allmän svårighet i samhället att locka folk till föreningar, politiken och 
andra ideella krafter. Människor tenderar att värdera fritid och på så sätt inte ha 
viljan att låsa upp sig med beredskap hos oss. Olika schemamöjligheter kan 
underlätta detta.  Risken finns naturligtvis då också att det kommer att finnas en 
mindre mängd människor som bor, jobbar på orten och har förmågan att 
tjänstgöra som RiB-anställd. Arbete på den ort man skall tjänstgöra är en del som 
kan ställa till det i de mindre orterna. Positivt kan dock vara att distansarbete gör 
att möjligheterna ökas något i den aspekten. 

 

Handlingar 

Anställning av RiB personal 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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Anteckning 

 

Vid nästa direktionsmöte 27/10 bjuds även alla ersättare in för att ta del av 
förbundets samtliga avdelningars verksamheter. 

 

Förslag till mötesschema för 2022 presenteras vid nästa möte. 

 



 

Undertecknat av följande personer

Karin Marie 
Centervall
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 08:59:34

Transaktionsidentitet: F1F8DB735E3AAC46F5D394C2489CC388BDF04B0F54

LENA PERSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 17:32:51

Transaktionsidentitet: 60CDE37AB4D8E74988A60FA5CA1D18FFD5A8099B58

BENGT-OLOV 
RENÖFÄLT
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 17:48:23

Transaktionsidentitet: 7D9A049DCDFCA94A05C4AD4F193A9CFA37CE27A66C

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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