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 Dnr 2022-00120 Dpl  

§ 57 Dataskyddsombudets granskningsprogram 2023  

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad om dataskyddsombudets granskningsprogram 2023. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. Syftet 
med förordningen är att skapa enhetliga regler inom EU avseende respekt för 
privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd, bolag eller förbund hos respektive 
medlemskommun ansvariga för att verksamheten följer dataslyddslagstiftningen 
vid hantering av personuppgifter dvs. man är personuppgiftsansvarig. Det innebär 
att varje nämnd, bolag eller direktion behöver informera sig, styra och följa upp sin 
verksamhet avseende behandlingen av personuppgifter. 

Varje personuppgiftsansvarig i offentlig verksamhet är enligt 
dataskyddsförordningen skyldig att utse ett dataskyddsombud. För de tre 
medlemskommunerna finns möjligheten att genom Kommunförbundet 
Hälsingland utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bland annat 
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, andra 
dataskyddsbestämmelser samt övervaka den personuppgiftsansvariges strategi för 
skydd av personuppgifter (artikel 39 1b dataskyddsförordningen). 

Granskningen syftar till att hjälpa de personuppgiftsansvariga organisationerna att 
bli bättre på att efterleva regelverket. Genom granskningen identifieras vilka 
åtgärder som kan leda till en positiv utveckling och samtidigt minska riskerna som 
följer av om man inte lever upp till dataskyddsförordningen. 

Handlingar 

Dataskyddsombudets granskningsprogram 2023 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00011 Dpl 002 

§ 58 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 2022-09-27 – 2022-11-09 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2022-09-27 – 2022-11-09 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00012 Dpl 002 

§ 59 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 2022-09-27 – 2022-11-09 genomfört 
tillsynsbesök på försäljningsställen för tobak och liknande produkter.  

Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i tobak, folköl och läkemedelsärenden 2022-09-27 
– 2022-11-09. 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00009 Dpl 002 

§ 60 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-09-27 - 2022-11-09 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2022-09-27 - 2022-11-09 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00010 Dpl 002 

§ 61 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 2022-09-27 – 2022-11-09 fattat beslut om 
tillstånd för tobaksförsäljning enligt tobakslagen (2018:2088). 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i tobaks-, folköls- och läkemedelsärenden 
2022-09-27 – 2022-11-09 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00013 Dpl 002 

§ 62 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 2022-10-05 till 2022-11-16. 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2022-10-05 till 2022-11-16 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00049 Dpl  

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

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och 
insatser, 

att avtalet gäller från och med 1 januari 2023, samt 

att uppdra till förbundschefen för Kommunalförbundet Hälsingland att 
underteckna avtalet. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 
förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 
förebyggande arbetet är omfattande och ställer högra krav på kompetens inom 
såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och regleringar samt 
Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- och bygglagen, 
Alkohollagen samt Ordningslagen.  

Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska planera och 
utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med högre krav på 
kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och brandfarliga varor, ställer 
större krav på kommunernas förebyggande arbete. 

För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksamheten 
påbörjades, 2022-01-01, projektet ”Räddningstjänst, gemensam förebyggande 
verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunalförbundet Hälsingland, 
Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd. Projektavtalet löper fram till den 31 december 2022. 

Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 
hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten blivit 
resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärendehantering 
arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har identifierat frågor 
som behöver utvecklas.  
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De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att samarbetet 
föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla från 1 januari 
2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som lämplig innebär att 
respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för den förebyggande 
verksamheten och att man samverkar kring utförandet av arbetet. För att 
möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  

I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer taxor 
och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam struktur i de 
ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också resursbehovet för 
tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att utredas. 

Organisation 

Det förebyggande arbetet leds och planeras av en förebyggandesamordnare 
anställd av Kommunalförbundet Hälsingland. Samordnaren ansvarar för det 
förebyggande arbetet, men har inget personalansvar. Förebyggandesamordnarens 
tjänst finansieras utifrån befolkningsmängd enligt fördelningen Norrhälsinge 
räddningstjänst 36 %, Räddningstjänsten Ljusdal 15 % och Kommunalförbundet 
Hälsingland 49 %. Fördelningsmodellen är densamma som tillämpas i 
ledningsorganisationen Räddningstjänster i Samverkan (RiS).  

Varje organisation bidrar med befintlig förebyggandepersonal som genom 
samverkansavtalet ges möjlighet att verka inom hela Hälsingland. Personal- och 
arbetsgivaransvar ligger kvar på den organisation där personen är anställd. 

Vid ett eventuellt tecknande av samverkansavtal kommer organisationen bestå av 
en förebyggandesamordnare, två anställda från Ljusdal, en anställd från 
Norrhälsinge räddningstjänst samt två anställda från Kommunalförbundet 
Hälsingland. 

Det förebyggande arbetets omfattning 

Det förebyggande arbetet omfattar i huvudsak tillsyn, rådgivning och utbildning 
enligt Lag om skydd mot olyckor, tillsyn och tillståndsprövning enligt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor och handläggning av remisser i ärenden enligt 
Plan- och bygglagen, Ordningslagen, Alkohollagen, Sevesolagstiftningen, 
Miljöbalken och därtill hörande regler och föreskrifter. 

Kostnader/Intäkter 

Förutom kostnaderna för förebyggandesamordnaren, som fördelas mellan de 
ingående parterna enligt ovan, ligger kostnaderna för övrig personal kvar på 
respektive organisation. Tillsyns- och handläggningsavgifter tillfaller den 
organisation som ärendet tillhör. En korrekt fördelning av arbetsinsatser mot 
respektive organisations kommuner uppnås genom att verksamheten planeras. I 
planeringen tas det hänsyn till den arbetstid som respektive organisation bidrar 
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med till samarbetet så att det utförda arbetet speglar resurstillgången hos 
respektive organisation. Hänsyn tas även till utfört arbete inom respektive 
område, ett tillstånd enligt LBE kan t.ex. bytas mot en tillsyn enligt LSO mellan två 
organisationer. På detta vis kan den bäst lämpade kompetensen för uppgiften 
nyttjas och organisationerna kan hantera hela spektret av uppgifter som åligger 
dem att hantera.  

Avtal om explosiva varor 

Avtalet som respektive kommun har slutit med Kommunalförbundet Hälsingland 
om tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor kommer i samband med att 
samverkansavtalet skrivs på att sägas upp. Ansvaret för denna uppgift återgår 
därmed till respektive organisation, men utförandet av arbetet kommer omfattas 
av samverkansavtalet. 

Handlingar 

Avtal om samverkan – Förebyggande arbete och insatser 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, Norrhälsinge räddningstjänst, Ljusdals räddningstjänst 
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 Dnr 2022-00125 Dpl  

§ 64 Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2023-01-01 – 2023-12-
31, samt 

att inför nästa års antagande ska en översyn av Finanspolicyn genomförts. 

___________________________________________________________ 
 

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. 

Handlingar 

Finanspolicy för Kommunalförbundet Hälsingland 2023 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00124 Dpl  

§ 65 Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet 
Hälsingland 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att anta Intern Kontrollplan Kommunalförbundet Hälsingland 2022-12-07, samt 

att förklara sig informerad gällande Principer för styrning och uppföljning 
Kommunalförbundet Hälsingland 2021-12-15. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Rutin Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland, 
reviderad och antagen av Direktionen 2021-12-15, ger Direktion och Förbundschef 
anvisningar och verktyg för att följa upp verksamheten och det ekonomiska 
utfallet jämför med budget. Av Kommunalförbundet Hälsinglands Finanspolicy 
framgår att rutinen ska följas. I rutinen betonas att internkontrollen är en viktig del 
av förbundets styrsystem.  

Gällande interna kontrollplanen är från 2017 och föreslås revideras i vissa 
avseenden. Den reviderade Intern Kontrollplanen för KFH föreslås gälla från och 
med 2022-12-15 och tills vidare. Redaktionella förändringar i Intern Kontrollplan 
har markerats med grönt ersätter lydelser som markerats med rött. 

Noteras att Direktion i samband med sitt beslut 2021-12-15 gällande rutin 
Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland även 
beslutade att denna rutin skulle revideras och redovisas vid Direktionens möte i 
december 2022. Den revidering av rutin som Direktionen beslutade om 2021-12-
15 anses vara tillräcklig och tillgodoser möjligheten för såväl Direktion som 
Förbundschef styra och följa upp verksamheterna i Kommunalförbundet 
Hälsingland. 

Handlingar 

Principer för styrning och uppföljning Kommunalförbundet Hälsingland 2021-12-15 

Intern Kontrollplan Kommunalförbundet Hälsingland 2022-12-07 

___________________________________________________________ 
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Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00023 Dpl  

§ 66 Resultatuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

För perioden januari – oktober redovisar KFH en negativ avvikelse i förhållande till 
budget. Den operativa räddningstjänsten står för den stora avvikelsen. En 
avvikelse som i stora delar förklaras av högre kostnader för personal än vad som 
budgeterats. Förändringar i schema- och personalplaneringen genomfördes i 
augusti och har till viss del bidragit till att den negativa utvecklingen bromsat in. 
Övriga avvikelser vad gäller Förvaltarenheten och Tillståndsenheten förklaras av 
hur KFH valt att periodisera intäkterna. Med beaktande av justeringar för 
preliminärt bokade fakturor, medlemsbidrag avseende RiS och intäkter avseende 
Förvaltarenheten från Ljusdal och Hudiksvall, redovisar KFH en mindre negativ 
avvikelse.  

Handlingar 

KFH Uppföljning t o m okt 2022 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00022 Dpl  

§ 67 Verksamhetsuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Under perioden från senaste direktionsmöte 2022-10-19 noteras följande 
händelser. 

KFH deltog 2022-10-21 på en uppsiktspliktsdag i Bollnäs.  

Det pågår ett arbete tillsammans med Söderhamns kommun om utformning av 
våra lokaler i Söderhamn för att täcka in verksamhetens behov. En projektplan 
kommer att upprättas. Verksamheterna i KFH har beskrivit sina behov utifrån hur 
det ser ut idag men också med tanke på framtida utveckling.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, genomförde 2022-11-01 ett 
tillsynsbesök på KFH. Det finns brister i hanteringen av våra tillsyner, ett problem 
som är känt i verksamheten. Projektet för ett mellan räddningstjänsterna i 
Hälsingland gemensamt upplägg vad gäller förebyggande arbete och insatser har 
presenterats för MSB som ett led i att komma till rätta med påtalade och kända 
brister.  

KFH höll en Krögarträff 2022-11-14 på Scandic i Bollnäs. En träff med information 
från bland annat Polisen, Räddningstjänsten, Hälsinglands Utbildningsförbund och 
information om droger.  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00113 Dpl 006 

§ 68 Sammanträdesdagar för direktionen KFH 2023 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att ersättarna bjuds in 2 gånger under 2023 för att ta del av information om de 
olika verksamheterna i Kommunalförbundet Hälsingland, samt 

att fastställa följande sammanträdesdatum; 8 februari i Bollnäs, 19 april i Bollnäs, 7 
juni i Söderhamn, 6 september i Bollnäs, 27 september i Edsbyn, 18 oktober i 
Bollnäs och 6 december i Bollnäs med tiden 09.00-12.00 förutom 7 juni med tiden 
14.00-16.00. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Direktionen brukar normalt ha 7 sammanträdesdagar per år. Ett förslag på 
mötesdagar för 2023 behöver antas för att direktionens ledamöter ska ha 
möjlighet att planera in dessa utan att kollidera med andra möten. 

Följande sammanträdesdagar är föreslagna;  

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt, respektive medlemskommuns KS 
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