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 Dnr 2022-00009 Dpl 002 

§ 1 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-11-23 - 2022-01-17 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2021-11-23 – 2022-01-17 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00010 Dpl 002 

§ 2 Delegeringsbeslut tobak-, folköl- och läkemedelsärenden 
Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-11-23 – 2022-01-17 fattat beslut om 
tillstånd för tobaksförsäljning enligt tobakslagen (2018:2088). 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i tobaks-, folköls- och läkemedelsärenden 
2021-11-23 – 2022-01-17 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00011 Dpl 002 

§ 3 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

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

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-11-23 – 2022-01-17 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2021-11-23 – 2022-01-17 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00012 Dpl 002 

§ 4 Delgivningar tobaksärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök, på rökfria 
skolgårdar, till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-10-25 – 2021-12-30 genomfört 
tillsynsbesök på rökfria skolgårdar. 

Tillsynsbesöken har skett dagtid. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i tobak, folköl och läkemedelsärenden 2021-11-23 
– 2022-01-17 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00013 Dpl 002 

§ 5 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 2021-11-24 till 2022-01-12. 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2021-11-24 till 2022-01-12 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00108 Dpl  

§ 6 Inkommen motion om utvecklande rutiner för stöd i 
händelse av kris (POSOM) 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att rekommendera Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Jonatan Lindgren har i en motion föreslagit Bollnäs kommuns kommunfullmäktige 
att ge Kommunalförbundet Hälsingland i uppdrag att ta fram nya rutiner för 
aktiverandet av POSOM för att säkerställa att stöd ges till anhöriga i Bollnäs vid 
händelse av kris i kommun utanför KFH:s ansvarsområde. 

POSOM-gruppen i Bollnäs består idag av 14 personer med representanter från 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kommunalförbundet 
Hälsingland, Polisen, Region Gävleborg, Aleris och Svenska kyrkan. Vid olyckor och 
större händelser är det Räddningsledare och Polisen som har mandat att larma 
POSOM. Kommunledningen (exempelvis genom socialtjänsten) har också mandat 
att larma POSOM vid exempelvis extra ordinära händelser eller andra svåra 
påfrestningar. 

Olyckor och brott som enskilda utsätts för är kringgärdade av olika 
sekretesslagstiftningar vilket innebär att identiteten på de drabbade personerna 
omfattas av sekretess. Detta innebär att Kommunalförbundet Hälsingland genom 
POSOM-gruppen endast kan agera då det kommer en formell begäran om att bistå 
i ärendet. 

I det fall enskild person med hemvist i Bollnäs drabbas av en händelse i annan 
kommun är det Polisen som har ansvaret att underrätta de anhöriga i 
hemkommunen. Polisen har då möjlighet att ta kontakt med Kommunalförbundet 
Hälsingland för att stämma av om POSOM har en uppgift att fylla. 

Mot bakgrund av ovanstående anser Kommunalförbundet Hälsingland att det inte 
finns ett behov av att ta fram nya rutiner för aktivering av POSOM. 

Handlingar 

Motion utvecklade rutiner för stöd i händelse av kris 

Svar på motion om rutiner för POSOM 
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___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Kommunfullmäktige Bollnäs kommun 
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 Dnr 2021-00136 Dpl  

§ 7 Verksamhetstillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak 
och liknande produkter 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över efterlevnaden av 
bestämmelserna i alkohollagen och LTLP (lagen om tobak och liknande produkter) 

Verksamhetstillsyn har genomförts digitalt och intervjuer har hållits med ansvariga 
handläggare och chef. Granskningen har omfattat övergripande styrdokument, 
tillsynsrapporter, ett urval av tillsynsprotokoll samt fem tillståndsärenden. 

Länsstyrelsen konstaterar utredningar för tillstånd och tillsyn i allmänhet fungerar 
väl i KFH. Länsstyrelsen pekar dock på vissa förbättringsområden. De anteckningar 
som görs i samband med tillsyn har återkommande brister vad gäller beskrivning 
av onykterhet. Vidare bör förbundet överväga att inventera behovet av insatser 
vad gäller olika typer av rökfria miljöer. Länsstyrelsen påpekar också möjligheten 
att skicka remisser till polisen i samband med utredningar för 
detaljhandelstillstånd. Förbundet bör se över delegationsordning och 
beslutsrutiner såvitt gäller ärenden enligt LTLP. Vidare bör förbundet överväga att 
använda kontrollköp av tobak och e-cigaretter för att minska risken för att barn får 
tillgång till dessa produkter.  

Länsstyrelsen har uppmärksammat att hanteringen av delegationsbeslut om 
detaljhandelstillstånd enligt LTLP är oklar och behöver åtgärdas. Vidare har tre 
förbättringsområden identifierats, nämligen beskrivning av berusningsnivån i 
anteckningar vid yttre tillsyn, remissförfrågningar till Polis enlig 5 kap. 4§ LTLP och 
enligt alkohollagen 8 kap. 11§.  

Länsstyrelsen har avslutat ärendet.  

Handlingar 

Beslut att avsluta utan åtgärd 

___________________________________________________________ 
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Beslutet skickas till 

Akt  
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 Dnr 2022-00020 Dpl 170 

§ 8 Handlingsprogram enligt LSO för kommunerna i södra 
Hälsingland 2022 - 2027 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att remittera förslaget till medlemskommunerna och andra berörda myndigheter 
för yttrande, samt 

att yttrandet ska vara Kommunalförbundet Hälsingland tillhanda senast 2022-05-
20. 

___________________________________________________________ 
 

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.  

Handlingar 

Handlingsprogram KFH Utkast 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00023 Dpl  

§ 9 Resultatuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad  

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Det föreligger inte något färdigt resultat för januari månad 2022. Resultat kommer 
att föredras vid direktionens möte.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00022 Dpl  

§ 10 Verksamhetsuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

I verksamheten noteras följande händelser: 

Avslutningen på verksamhetsåret 2021 och inledningen 2022 har varit lugn med få 
aktiviteter. Arbetet med att förbereda för räddningstjänsterna i Hälsingland att 
ingå i ledningsorganisationen RiS 2022-03-31 pågår och ett antal styrgruppsmöten 
har planerats in. Förbundschefen från KFH och Förvaltningschefen från 
Norrhälsinge Räddningstjänst kommer att medverka växelvis vid dessa möten.  

Projekt Förebyggande arbete och insatser pågår och närmast på tur ligger 
uppgiften att se över berörda räddningstjänsters delegationsordningar för att 
skapa förutsättningar för medarbetarna att arbeta inom varandras 
verksamhetsområde.  

Sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 2,16 %, varav män 2,02 % och kvinnor 3,03 
%. 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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