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 Dnr 2023-00013 

§ 1 Val av ordförande och vice ordförande i direktionen för 
Kommunalförbundet Hälsingland 2023-2024 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att i enlighet med § 6 Förbundsordning för Kommunalförbundet Hälsingland för 
perioden 2023 till och med 2024 välja Yoomi Renström till direktionsordförande 
och John-Erik Jansson till vice direktionsordförande. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Enligt § 6 Förbundsordning för Kommunalförbundet Hälsingland ska Direktionen 
för förbundet bland sina ledamöter välja ordförande och vice ordförande. I 
Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Hälsingland, § 8, 
framgår att ordförande och vice ordförande väljs på två år.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, respektive medlemskommun KS 
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 Dnr 2023-00009 

§ 2 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök till 
handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-11-10 – 2023-01-13 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2022-11-10 – 2023-01-13 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00010 

§ 3 Delgivningar tobaksärenden Tillståndsenheten 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök på 
försäljningsställen för tobaksprodukter samt rökfria skolgårdar till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-11-10 – 2023-01-13 genomfört 
tillsynsbesök på försäljningsställen för tobak och liknande produkter samt rökfria 
skolgårdar.  

Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i tobak, folköl och läkemedelsärenden 2022-11-10 
– 2023-01-13 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00011 

§ 4 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-11-10 – 2023-01-13 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2022-11-10 – 2023-01-13 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00012 

§ 5 Delegeringsbeslut tobak-, folköl- och läkemedelsärenden 
Tillståndsenheten 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-11-10 – 2023-01-13 fattat beslut om 
tillstånd för tobaksförsäljning enligt tobakslagen (2018:2088). 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i tobaks-, folköls- och läkemedelsärenden 
2022-11-10 – 2023-01-13 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00008 

§ 6 Delegeringsbeslut räddningstjänsten 2023 

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 2022-11-17 till 2023-01-19. 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2022-11-17 till 2023-01-19 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00123 

§ 7 Tillsyn Kommunalförbundet Hälsingland enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad samt 

att förslag till svar redovisas på direktionens möte den 19/4 2023. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Den 1 november 2022 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
en tillsyn utifrån det ansvar som åvilar kommunerna gällande Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 1 juli 2022 trädde en ny föreskrift om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt LSO i kraft. MSB:s tillsyn fokuserade på 
implementeringen av föreskriften, men även frågor gällande sotning och 
brandskyddskontroll samt skyldigheter kopplat till farliga verksamheter lyftes.  

Med KFH:s redovisningar och MSB:s tillsynsbesök som underlag kan MSB 
konstatera att: 

- KFH inte bedöms kunna genomföra det antal tillsyner som förteckningen av 
tillsynsobjekt och de vägledande fristerna ger upphov till, om tillsynsverksamheten 
genomförs som den gjorts under perioden 2019-2021. 

- KFH inte är klar med sin förteckning över tillsynsobjekt med avseende på de 
objekt KFH utifrån sin kunskap om lokala förhållanden ska identifiera och ha en 
planering för. 

- KFH inte har fastställt en reviderad kommunal plan för räddningsinsats avseende 
Vallviks bruk. 

Senast den 30 april ska KFH inkomma med: 

- en utförlig redovisning för hur de avser att öka sina resurser för tillsynsuppgiften, 
så att erforderligt antal tillsyner kan genomföras, 

- en uppdaterad förteckning över tillsynsobjekt med de objekt KFH utifrån sin 
kunskap om lokala förhållanden ska identifiera och ha en planering för och, 
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- en fastställd kommunal plan för räddningsinsats avseende Vallviks bruk. 

Om MSB inte bedömer att KFH åtgärdat brister, eller fattat beslut som kan 
förväntas bidra till att brist inte uppstår i framtiden, kommer MSB överväga att 
fatta ett beslut som innehåller förelägganden om åtgärder. 

Handlingar 

MSB 2022-09628 - Beslut 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00014 

§ 8 Resultatuppföljning KFH 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

KFH redovisar, preliminärt, ett resultat för verksamhetsåret som avviker negativt 
utfall jämfört med budget. Avvikelsen utan beaktande av pensionsskulden uppgår 
till – 170 tkr. Med beaktande av pensionsskulden uppgår den negativa avvikelsen 
utfall jämfört budget till 587 tkr. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse 
på 847 tkr som i huvudsak förklaras av ökade kostnader för pandemin under 
inledningen av 2022 och kostnader för personal. Under 2022 har åtgärder vidtagits 
för att få en bättre struktur och kontroll på schema och personalplanering såvitt 
gäller räddningstjänsten personal. Även utbildningsinsatser, såväl interna som 
externa, har varit föremål för översyn. Detta har i vissa fall inneburit att externa 
utbildningar ställts in på grund av att det inte funnits personal för att genomföra 
utbildningarna. Tillståndsenheten redovisar också en negativ avvikelse utfall 
jämfört med budget. Förklaringen till den negativa avvikelsen är färre tillstånd och 
lägre aktivitet i restaurangnäringen. Förvaltarenhetens negativa avvikelse från 
budget hanteras enligt avtal på så sätt att vid överskott betalar KFH tillbaka 
erhållen ersättning och vid underskott ersätts KFH för det uppkomna underskottet.  

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Hälsingland behandlas av Direktionen 
vid mötet 2023-04-19.  

Handlingar 

Resultatrapport KFH 2022 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00015 

§ 9 Verksamhetsuppföljning KFH 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

KFH har fyra verksamhetsområden. I förbundsordningen för KFH under 
ändamålsparagrafen (§3) framgår vilka uppdrag som medlemskommunerna har 
överlåtit till förbundet. Förbundet ska enligt ändamålsparagrafen främja 
medlemskommunernas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande 
inom följande områden: 

- Samhällsskydd, informationssäkerhet, säkerhet och krisberedskap 

- Brandfarliga och explosiva varor 

- Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (2003:778) 

- Övriga uppgifter gällande förebyggande brandskydd samt 
räddningstjänstverksamhet 

- Tobak, alkohol och receptfria läkemedel 

- Godmanskap och förvaltarskap 

- Dataskyddsombud 

Kort redogörelse för status inom förbundets verksamhetsområden: 

Räddningstjänsten 

KFH ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna. Enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) ska det finnas ett Handlingsprogram som förenklat beskriver 
aktuella fokusområden, vilka resurser som finnas att tillgå och övriga 
omständigheter som behöver föreligga för att en ändamålsenlig räddningstjänst 
kan bedrivas. KFH har antagit ett Handlingsprogram som gäller för perioden 2022–
2027. Till detta Handlingsprogram ska det finnas en Verksamhetsplan som gäller 
för ett verksamhetsår.  Arbetet med att upprätta en Verksamhetsplan pågår. KFH 
och Norrhälsinge Räddningstjänst (Hudiksvall och Nordanstig) har ett avtal om 
samverkan som innebär att man dels delar på räddningschef, dels lägger grunden 
för en utvecklad samverkan inom de områden där det finns förutsättningar. 
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Räddningschefen har sin anställning i Norrhälsinge Räddningstjänst och KFH 
avropar tjänsten Räddningschef. När det gäller samverkan har räddningstjänsterna 
i Hälsingland, d v s även Räddningstjänsten i Ljusdal, bedrivet ett projekt inom 
området förebyggande arbete och insatser i syfte att skapa förutsättningar för en 
avtalssamverkan. Ett förslag till avtal om samverkan gällande Förebyggande arbete 
och insatser har presenterat för de politiska församlingarna i berörda 
räddningstjänster. Avtalet träder i kraft när kommunfullmäktige i Hudiksvall och 
Ljusdal har fattat beslut om att godkänna avtalet. Skogsbränderna i Västmanland 
2014 och Ljusdal 2018 har bidragit till att kravet på en ledningsorganisation 
skärpts. Räddningstjänsterna har med anledning av de skärpta kraven arbetat 
tillsammans för att säkerställa att räddningstjänsterna har tillgång till en 
ledningsorganisation som uppfyller lagkraven. I april 2022 anslöt sig 
räddningstjänsterna i Hälsingland till ledningsorganisationen Räddning i Samverkan 
(RiS). Denna ledningsorganisation består förutom räddningstjänsterna i 
Hälsingland av Gästrike Räddningstjänst, Dala Mitt Räddningstjänst, 
Räddningstjänsten i Smedjebacken och Räddningstjänsten i Rättvik. 
Ledningsorganisationen fysiska hemvist är Falun (tillsammans med SOS).  

Kris och Säkerhet 

Avdelning Kris och Säkerhet består av 2 Beredskapssamordnare, 1 
Säkerhetssamordnare och 1 Informationssäkerhetssamordnare tillika 
avdelningschef. Mot bakgrund av den utveckling som vi haft de senast åren med 
pandemi och kriget i Ukraina har våra medlemskommuner börjat bygga om 
organisationer som hanterar frågor som berör avdelningen Kris och Säkerhet. Det 
pågår ett arbete med att identifiera vilken roll KFH har i förhållande till 
medlemskommunerna.  

Tillståndsenhet 

Tillståndsenheten består av 3 handläggare och 7–8 Inspektörer. Inspektörernas 
uppgift är att medverka vid tillsyner – framför allt helger och kvällar. 
Tillståndsenheten beslutar om alkoholtillstånd, stadigvarande och tillfälliga, samt 
tobakstillstånd. Utbildningar och informationsmöten ingår i enhetens 
arbetsuppgifter. Det osäkra ekonomiska läget med en tilltagande inflation innebär 
stora utmaningar för restaurangnäringen.   

Förvaltarenhet 

Förvaltarenheten består idag av 5 handläggare och en vakant tjänst där det pågår 
en rekrytering. Förutom medlemskommunerna har KFH idag avtal med Ljusdals 
kommun och Hudiksvalls kommun där dessa kommuner avropar var sin 
heltidstjänst för att täcka behovet av god man och förvaltare. Varje handläggare 
har mellan 20–25 uppdrag. Uppdraget är personligt och det är tingsrätten som 
beslutar om ett förordnande. KFH är arbetsgivare men har inte något inflytande 
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över hur en handläggare hanterar ärendet. KFH ska dock säkerställa att 
handläggaren har en god och säker arbetsmiljö, något som kan vara svårt i vissa 
uppdrag. Samtal pågår med företrädare för överförmyndarna i Söderhamn och 
Bollnäs i syfte att nyttja de möjligheter som finns för att underlätta handläggarnas 
arbete. Värt att notera är att enheten har att ge akt på dels Föräldrabalken, som 
reglerar uppdraget, dels den arbetsrättsliga lagstiftningen som regler 
förutsättningarna för anställningen.   

Dataskyddsombud DSO 

KFH har uppdrag att för medlemskommunerna anställa ett Dataskyddsombud 
(DSO). Totalt finns det i medlemskommunerna idag 38 Personuppgiftsansvariga 
(PUA) som alla ska ha ett Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet arbete och 
ansvar regleras i GDPR-direktivet. Det innebär att KFH inte kan eller får påverka 
Dataskyddsombudets arbete. Som DSO ska man vara självständig och oberoende i 
förhållande till PUA. Det är ett ovillkorligt krav att berörda organisationer/PUA 
medverkar till att Dataskyddsombudet får de förutsättningar som GDPR-direktivet 
föreskriver.   

Lokaler i Söderhamn 

Lokalerna i Söderhamn är föremål för en översyn.  Syftet är att göra lokalerna 
ändamålsenliga för våra verksamheter. Ett utkast till utformning finns som 
kommer att presenteras för våra fackliga representanter. KFH avvaktar också vad 
en ombyggnation innebär ekonomiskt.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2023-00016 

§ 10 Utbildningsdag för Direktion 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad, 

att förlägga utbildningsdagen i anslutning till Direktionens möte 2023-04-19 samt,  

att bjuda in ersättarna till mötet. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Med anledning av att många av Direktionens ledamöter, såväl ordinarie som 
ersättare, är nyvalda finns det ett behov av att genomföra ett informations- och 
utbildningstillfälle om Kommunalförbundets Hälsinglands verksamheter. Förslaget 
är att lägga detta tillfälle i anslutning till Direktionens ordinarie möte 2023-04-19. 
Avsikten är att låta varje verksamhet få utrymme att presentera sin verksamhet 
med möjlighet att ställa frågor.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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