
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Plats och tid Världsarvet Gästgivars, Vallsta, onsdagen den 15 december 2021 kl 09:30 

Beslutande 
Ledamöter 

 

Marie Centerwall (S), Ordförande 
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande 
John-Erik Jansson (C) 
Alexandra Gard (S) 
Bengt-Olov Renöfält (C) 
Gun-Marie Swessar (C) 

Ersättare  

Övriga närvarande Matts Hildebrand 

Justerare Gun-Marie Swessar 

Justeringens plats och tid Elektronisk signering, 2021-12-20 
 
Underskrifter 

 
 
 
 

Detta protokoll är signerat digitalt, se sista sidan. 

Paragrafer §§ 53-63 
 Lena Persson, sekreterare 

 
 

 

 
  

 Marie Centerwall, ordförande 
 
 

 

 
  

 Gun-Marie Swessar, justerande  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunalförbundet Hälsingland 

Sammanträdesdatum 2021-12-15 
Datum då anslaget sätts 
upp 2021-12-21 Datum då anslaget tas ned 2022-01-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunalförbundet Hälsinglands diarium 
 
Underskrift 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 Marie Centerwall, ordförande  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehållsförteckning 

§ 53 Tillsynsplan Tillståndsenheten 2022-2023 ............................................................ 5 

Beslut ........................................................................................................................................ 5 
Redogörelse .............................................................................................................................. 5 
Handlingar ................................................................................................................................ 5 
Beslutet skickas till ................................................................................................................... 5 

§ 54 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2021 ................................. 6 

Beslut ........................................................................................................................................ 6 
Redogörelse .............................................................................................................................. 6 
Handlingar ................................................................................................................................ 6 
Beslutet skickas till ................................................................................................................... 6 

§ 55 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2021 ......................................... 7 

Beslut ........................................................................................................................................ 7 
Redogörelse .............................................................................................................................. 7 
Handlingar ................................................................................................................................ 7 
Beslutet skickas till ................................................................................................................... 7 

§ 56 Delgivningar tobaksärenden Tillståndsenheten 2021 .......................................... 8 

Beslut ........................................................................................................................................ 8 
Redogörelse .............................................................................................................................. 8 
Handlingar ................................................................................................................................ 8 
Beslutet skickas till ................................................................................................................... 8 

§ 57 Delegeringsbeslut räddningstjänsten 2021............................................................ 9 

Beslut ........................................................................................................................................ 9 
Redogörelse .............................................................................................................................. 9 
Handlingar ................................................................................................................................ 9 
Beslutet skickas till ................................................................................................................... 9 

§ 58 Gemensam räddningschef och samverkan Kommunalförbundet 

Hälsingland och Norrhälsinge räddningstjänst .......................................................... 10 

Beslut ...................................................................................................................................... 10 
Redogörelse ............................................................................................................................ 10 
Handlingar .............................................................................................................................. 11 
Beslutet skickas till ................................................................................................................. 11 

§ 59 Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2022 ................................. 12 

Beslut ...................................................................................................................................... 12 
Redogörelse ............................................................................................................................ 12 
Handlingar .............................................................................................................................. 12 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till ................................................................................................................. 12 

§ 60 Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet 

Hälsingland .................................................................................................................... 13 

Beslut ...................................................................................................................................... 13 
Redogörelse ............................................................................................................................ 13 
Handlingar .............................................................................................................................. 13 
Beslutet skickas till ................................................................................................................. 13 

§ 61 Firmatecknare för Kommunalförbundet Hälsingland avseende 

bank, plusgiro, arbetsgivaravgifter och moms ........................................................... 14 

Beslut ...................................................................................................................................... 14 
Redogörelse ............................................................................................................................ 14 
Handlingar .............................................................................................................................. 14 
Beslutet skickas till ................................................................................................................. 14 

§ 62 Resultatuppföljning KFH 2021 ............................................................................ 15 

Beslut ...................................................................................................................................... 15 
Redogörelse ............................................................................................................................ 15 
Handlingar .............................................................................................................................. 15 
Beslutet skickas till ................................................................................................................. 15 

§ 63 Verksamhetsuppföljning KFH 2021 .................................................................... 16 

Beslut ...................................................................................................................................... 16 
Redogörelse ............................................................................................................................ 16 
Beslutet skickas till ................................................................................................................. 17 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Dnr 2021-00134 Dpl 702 

§ 53 Tillsynsplan Tillståndsenheten 2022-2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar  

att fastställa Tillsynsplan enligt upprättat förslag för Tillståndsenheten 2022-2023. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommun ska upprätta en Tillsynsplan som delges Länsstyrelsen. Tillsynsplan kan 
gälla ett år eller flera år. 

Enligt 9 kap. 2§ alkohollagen (2010:1662) har kommun och Polismyndigheten 
tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Kommun och Polismyndighet har ansvar för tillsyn enligt tobakslagen avseende 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter. 

Kommun har ansvar enligt tobakslagen för tillsyn över rökfria miljöer och då med 
ett särskilt fokus på skolgårdar och liknande ungdomsmiljöer. 

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska kommun kontrollera 
försäljningen av dessa. 

Tillståndsenheten har upprättat ett förslag till Tillsynsplan för åren 2022-2023. 

Handlingar 

Förslag Tillsynsplan Tillståndsenheten 2022-2023 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Länsstyrelsen Gävleborg 
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 Dnr 2021-00027 Dpl 002 

§ 54 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-10-12 – 2021-11-22 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2021-10-12 – 2021-11-22 

 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00029 Dpl 002 

§ 55 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2021 

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 2021-10-12 -2021-11-22 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2021-10-12 – 2021-11-22 

 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00030 Dpl 002 

§ 56 Delgivningar tobaksärenden Tillståndsenheten 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

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

 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2021-10-12 – 2021-11-22 genomfört 
tillsynsbesök på försäljningsställen för tobak och liknande produkter.  

Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i tobak, folköl och läkemedelsärenden 2021-10-12 
– 2021-11-22 

 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00031 Dpl 002 

§ 57 Delegeringsbeslut räddningstjänsten 2021 

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 2021-10-12 till 2021-11-24. 

 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2021-10-12 till 2021-11-24 

 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00033 Dpl 170 

§ 58 Gemensam räddningschef och samverkan 
Kommunalförbundet Hälsingland och Norrhälsinge 
räddningstjänst 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna förslag till Avtal om samverkan – Förebyggande arbete och insatser 
/Projekt/, 

att uppdra åt Förbundschefen att underteckna Avtalet om samverkan,  

att återrapportera till direktionen senast 2022-06-30, samt 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Norrhälsinge Räddningstjänst och Kommunalförbundet Hälsingland har tecknat 
avtal om samverkan. Detta avtal innebär också att berörda räddningstjänster har 
gemensam räddningschef. Som ett led i utvecklingen av samverkan har 
Norrhälsinge Räddningstjänst och Kommunalförbundet Hälsingland tagit initiativ 
att tillsätta en projektgrupp i syfte att genomlysa förutsättningarna för samverkan 
inom området Förebyggande arbete och insatser. Räddningstjänsten i Ljusdal har 
förklarat att man vill ingå i denna projektgrupp. Detta innebär att 
räddningstjänsterna i Hälsingland tillsammans kommer att genomföra ett arbete i 
syfte att gemensamt utveckla arbetet inom området förebyggande arbete och 
insatser. Kommunalförbundet Hälsingland åtar sig i projektet att tillhandahålla en 
projektledare. Norrhälsinge Räddningstjänst, Kommunalförbundet Hälsingland och 
Räddningstjänsten i Ljusdal kommer att dela på kostnaden för den gemensamma 
projektledaren. Projektet löper fram till och med årsskiftet 2022/2023 med syftet 
att resultatet av projektarbetet kan ligga till grund för ett avtal om samverkan 
rörande förebyggande arbete och insatser i Hälsingland.  

Norrhälsinge Räddningstjänst och Kommunalförbundet Hälsingland har sedan 
årsskiftet 2020/2021 gemensam räddningschef. Räddningschefens ansvar framgår 
av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och innebär att räddningschefen är ansvarig 
för att räddningstjänsten är ändamålsenligt utformad. Med anledning av det 
ansvar som räddningschefen har enligt LSO finns det behov av att förtydliga 
räddningschefens roll och ansvar i Kommunalförbundet Hälsingland. 
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Räddningschefen föreslås från och med årsskiftet 2021/2022 fullt ut få det ansvar 
som följer av LSO i Kommunalförbundet Hälsingland. Detta innebär bland annat att 
räddningschefen kommer att vara ansvarig för räddningstjänsten vilket omfattar 
såväl den operativa delen som den förebyggande delen. Med anledning av detta 
förslag till förtydligande vad gäller räddningschefens ansvar behöver 
organisationsschemat för KFH förtydligas. 

Handlingar 

Avtal om samverkan 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00138 Dpl 040 

§ 59 Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2022-01-01 – 2022-12-
31. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland har en Finanspolicy. Denna ska enligt rutin 
uppdateras årligen och fastställas av Direktionen. Finanspolicyn har upprättats i 
syfte att klargöra vad som gäller kapitalförvaltning och placeringar. Direktionen ska 
löpande under verksamhetsåret delges en finansrapport.  

Finanspolicyn anger också att Förbundschef har att säkerställa att innehållet i 
dokumentet ”Principer för styrning och uppföljning inom KFH” följs. Dokumentet 
”Principer för styrning och uppföljning inom KFH” har reviderats och redovisas i ett 
särskilt ärende. 

Handlingar 

Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2022 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Ekonomikontoret Bollnäs kommun 
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 Dnr 2021-00137 Dpl  

§ 60 Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet 
Hälsingland 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland, 
daterat 2021-11-30, samt 

att dokumentet revideras under 2022 för att redovisas till direktionen senast 
december 2022. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

I Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland noteras under rubriken 
Organisation och ansvarsfördelning att Förbundschef ansvarar för att innehållet i 
dokumentet ”Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet 
Hälsingland” följs. Dokumentet upprättades 2008 och reviderades 2014. Det 
föreligger behov av att göra en såväl redaktionellt som innehållsmässig anpassning 
av dokumentet. Det nu föreliggande förslaget till Principer för styrning och 
uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland har anpassats till verksamheten i KFH 
som den är organiserad idag.  

Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland ger 
Direktionen och Förbundschefen anvisningar och verktyg för att följa upp 
verksamheten och det ekonomiska utfallet jämfört med budget. I dokumentet 
Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland har ett 
förtydligande gjort vad gäller den Administrativa stabens ansvar. Den 
Administrativa staben ska bistå Förbundschef med underlag och rapporter för att 
möjliggöra fortlöpande uppföljning.  

 

Handlingar 

Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland 2021-11-30 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00135 Dpl 002 

§ 61 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 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Ekonomikontoret Bollnäs kommun 
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 Dnr 2021-00025 Dpl  

§ 62 Resultatuppföljning KFH 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland redovisar en negativ avvikelse utfall jämfört med 
budget t o m november 2021 på 476 tkr. Med beaktande av pensionsskulden 
redovisar Kommunalförbundet Hälsingland en positiv avvikelse utfall jämfört med 
budget för perioden på 341 tkr. Den operativa räddningstjänsten och 
Tillståndsenheten redovisar båda negativa utfall jämfört med budget. Vad gäller 
Tillståndsenhetens utfall förklaras det av att antalet handläggare ökat från 2 till 3. 
Denna ökning var inte aktuell i samband med att budgeten för 2021 gjordes. Den 
operativa räddningstjänstens negativa utfall kommer att bestå och det är inte 
möjligt att förvänta sig ett ekonomiskt utfall i linje med budget för 2021. Delvis 
förklaras avvikelsen med konsekvenser av pandemin men det föreligger behov av 
fördjupad analys av orsakerna till redovisade avvikelser och vad dessa avvikelser 
leder till för åtgärder.  

Direktionen har i beslut 2021-09-01 och med förlängning 2021-09-29 givit 
Förbundschef i uppdrag att ta fram plan för säkerställande av budget 2022. 
Kommunalförbundet Hälsingland har styrning och uppföljning att följa Principer för 
styrning och uppföljning inom KFH (reviderat 2014). Dokumentet ger tillräcklig 
ledning för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet men har behov av 
en anpassning till förbundets verksamhet idag. Dokumentet Principer för styrning 
och uppföljning inom KFH hanteras i ett särskilt ärende.  

Handlingar 

Månadsuppföljning t o m november 2021 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00024 Dpl  

§ 63 Verksamhetsuppföljning KFH 2021 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

I verksamheten noteras följande händelser: 

Tillståndsenheten genomförde 2021-11-08 en krögarträff på Folkhögskolan i 
Bollnäs. Uppslutningen var god och engagemanget från närvarande krögare god.  

Räddningstjänsten har sedan senaste direktionsmötet genomfört 2 befälsmöten 
och 2 möten med övergripande förbundsinformation. Uppslutning var god och 
bland annat presenterades budgeten för 2022 och status vad gäller RiS.  

Rekrytering av ett nytt Dataskyddsombud pågår. Totalt 8 ansökningar, varav 2 
kandidater valts ut för intervju. Intervjuerna genomförts och rekryteringen går 
vidare med referenstagning. Avtalet med JP Infonet förlängs med 3 månader. 
Nuvarande avtal gäller till och med årsskiftet 2021/2022. Med anledning av de 
samtal som förts mellan KFH och kommuncheferna i medlemskommunerna 
föreslås Dataskyddsombudet från och med årsskiftet 2021/2022 ansvarsmässigt 
att ligga under Förbundschef. Det har påtalats att det finns en viss risk för 
intressekonflikt mellan Informationssäkerhetssamordnare och Dataskyddsombud. 
Eftersom Informationssäkerhetssamordnaren tillika är avdelningschef för Kris och 
Säkerhet  

KFH har tecknat nytt städavtal för sina lokaler. Avtalet gäller 2021-11-01 till 2023-
10-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Två företag ansvarar för städningen 
Coor i Söderhamn och Samhall övriga lokaler. KFH räknar med en lägre kostnad för 
städning jämfört med tidigare.  

KFH har med stöd av Bollnäs kommun tagit fram en ny hemsida. Den nya hemsidan 
lanseras 2021-12-01. Den tidigare leverantören av vår hemsida kunde inte 
garantera en lösning som innebär att GDPR-direktivet efterlevs.  

KFH följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens råd och 
rekommendationer. Verksamheten har till stora delar återgått till normala 
förhållanden.  
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Sjukfrånvaron för tiden januari till oktober 2021 uppgår till 2,44 %. KFH har inte 
någon sjukfrånvaro med anledning av Covid19 som påverkat verksamheten 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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