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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunalförbundet Hälsingland 

Sammanträdesdatum 2022-08-31 
Datum då anslaget sätts 
upp 2022-09-05 Datum då anslaget tas ned 2022-09-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunalförbundet Hälsinglands diarium 
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 Marie Centerwall, ordförande  
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 Dnr 2022-00011 Dpl 002 

§ 36 Delgivningar alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

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

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-05-21 – 2022-07-20 genomfört 
tillsynsbesök i restauranger. Tillsynsbesöken har skett både dag- och kvällstid. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delgivningar i alkoholärenden 2022-05-21 – 2022-07-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00009 Dpl 002 

§ 37 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Tillståndsenheten har under perioden 2022-05-21- 2022-07-20 fattat beslut om 
serveringstillstånd samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen. 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i alkoholärenden 2022-05-21-2022-07-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00010 Dpl 002 

§ 38 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 2022-05-21 - 2022-07-20 fattat beslut om 
tillstånd för tobaksförsäljning enligt tobakslagen (2018:2088). 

Besluten redovisas i bifogad förteckning. 

Handlingar 

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i tobaks-, folköls- och läkemedelsärenden 
2022-05-21 - 2022-07-20 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 

Kommunalförbundet Hälsingland 
Sammanträdesdatum 

2022-08-31 
 

 

   
 

 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Dnr 2022-00013 Dpl 002 

§ 39 Delegeringsbeslut räddningstjänsten 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten och lägga dem till 
handlingarna. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Redovisningen av myndighetstillsynder, tillståndsgivningar samt delegationsbeslut 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor, för perioden 2022-06-01 till 2022-08-18. 

Handlingar 

Tillsyner och tillstånd för perioden 2022-06-01 till 2022-08-18 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2021-00076 Dpl  

§ 40 Gemensamt ledningssystem - Räddningstjänster i 
samverkan RiS 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Ledningssystem Räddning i Samverkan, RiS, har efter uppstarten övergått till daglig 
drift. Ledningssystemet omfattar 7 räddningstjänster och ledningscentralen är 
placerad i Falun. Ledningsorganisation och den dagliga driften fungerar bra men 
det finns områden som behöver utvecklas. Bland annat behöver organisationen 
lösa vissa gränsdragningar såvitt gäller olika funktioner i systemet, ex.vi. 
funktionen RiL (Regional insatsledare), regler för ersättningar till medarbetare i 
systemet, ledigheter med mera.  

Handlingar 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00094 Dpl  

§ 41 Förbundsordning och Reglemente Kommunalförbundet 
Hälsingland 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad samt 

att Förbundsordning och Reglemente tas upp för beslut vid nästa direktionsmöte 
2022-09-28. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Revisionsbyrån KPMG har fått i uppdrag att revidera förbundets Förbundsordning. 
Uppdraget syftar till att anpassa nuvarande Förbundsordning till de krav och den 
praxis som finns gällande kommunalförbund. I uppdraget ligger också att göra en 
översyn av gällande Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Hälsingland och föreslå förändringar eller tillägg.  

Förbundschefen har haft två möten med handläggaren på KPMG. Vid det första 
mötet presenterades förutsättningarna för uppdraget och de dokument som är 
föremål för översyn. Vid det andra mötet har av KPMG presentera förslag 
behandlats och kommenterats.  

Förslag till reviderad Förbundsordning innehåller ändringar som berör såväl 
Förbundsordning som Reglemente. Det som gäller förbundets uppdrag och som 
idag återfinns i Reglementet har överförts till Förbundsordningen § 3 Ändamål. Ett 
uppdrag som medlemskommun överlåter ansvaret för till ett kommunalförbund 
ska återfinnas i Förbundsordningen och inte i ett Reglemente som är en 
arbetsordning för direktionen. Detta är den mer ingripande förändringen och 
innebär att om förbundet ska, utifrån vad medlemskommunerna önskar, ta på sig 
och ansvara för ytterligare uppdrag så ska detta uppdrag skrivas in i 
Förbundsordningen.  

Ytterligare förändringar, tillägg eller strukna delar i förslag till ny Förbundsordning 
återfinns i följande paragrafer:  
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§ 4 Avtalssamverkan 

Ny bestämmelse som gör det möjligt att inleda ett arbete med avtalssamverkan 
med flera kommuner som inte är medlemmar. 

 

§ 6 Förbundsdirektion 

Lagt till möjligheten att adjungera och en skrivning att beslut fattas med enkel 
majoritet. 

 

§7 Revision 

Tagit bort årsredovisning då den ingår i § 14 Budget. 

 

§ 8 Initiativrätt och närvarorätt (ersätter § 8–9 i tidigare Förbundsordning) 

Strukit organ under förbundsdirektion och sammanfört två bestämmelser. Lagt till 
att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det 
sammanträde som årsredovisningen behandlas av förbundsdirektionen. 

 

§ 9 Förbundsmedlems insyn och samråd 

Ny bestämmelse. 

 

§ 10 Kungörelser och tillkännagivanden 

Utökat bestämmelsen med bland annat att protokollet ska skickas till KF i 
respektive medlemskommun.  

 

§ 11 Förbundskansli 

Inga ändringar. 

 

§ 12 Finansiering av verksamheten 

Rätt SFS tillagt. 

 

§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 
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Inga ändringar. 

 

§ 14 Budget 

Inga ändringar. 

 

§ 15 Årsredovisning och ansvarsfrihet 

Inga ändringar i sak, skrivit KF för medlemskommunerna.  

 

§ 16 Lån, borgen med mera 

Inga ändringar. 

 

§ 17 Arvode till förtroendevalda 

Ändring innebärande att ersättningar följer den kommun man är utsedd av annars 
fattar man beslut om sin egen ersättning. 

 

§ 18 Inträde av ny medlem 

Helt ny bestämmelse. 

 

§ 19 Utträde ur förbundet 

Ingen ändring. 

 

§ 20 Likvidation av förbundet 

Stora förändringar och många förtydliganden. 

 

§ 21 Tvist 

Ny ska finnas enligt 9:6 p 17 KL. 

 

§ 22 Ändringar i förbundsordningen 

Tillagt KF. 
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Förslag till ny Förbundsordning innebär att Kommunalförbundet Hälsinglands 
uppdrag såsom de beskrivs i Reglementet överförs till Förbundsordningen. 
Reglementet blir med anledning av denna ändring en renodlad arbetsordning för 
direktionen utan beskrivning av förbundets uppdrag.  

 

Handlingar 

Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 

Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen KFH 2022 

Rapport från KPMG gällande Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00023 Dpl  

§ 42 Resultatuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad.  

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Hälsingland redovisar en negativ avvikelse i förhållande till 
budget för perioden januari till och juli 2022. Räddningstjänsten redovisar en 
negativ avvikelsen i förhållande till budget – avvikelsen uppgår till drygt 1,8 mkr. 
Huvudsakligen förklaras avvikelsen av högre personalkostnader än vad som 
budgeterats. Under våren har den ekonomiska utvecklingen för räddningstjänsten 
diskuterats och förslag till åtgärder för att komma till rätta med den negativa 
utvecklingen. Ledningsgruppen har med anledning av utvecklingen inom 
räddningstjänsten beslutat att genomföra åtgärder som träder i kraft 2022-09-01.  

Förändringarna innebär att schema- och personalplanering flyttas från den 
operativa verksamheten till avdelningen administrativt stöd. Planering av 
utbildning, såväl intern som extern, kommer att planläggas och resurssättas i 
samband med planering – allt i syfte att säkerställa att räddningstjänsten kan 
genomföra utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt. Förändringen kommer att få 
betydelse för budgetarbetet 2023 genom att den operativa räddningstjänsten ges 
bättre möjligheter bedöma behovet att bland annat vikarier. Värt att notera är 
dock att räddningstjänsten i början av året hade hög sjukfrånvaro på grund av 
Covid som påverkat kostnaderna. Även den nya ledningsorganisationen i 
Hälsingland har bidragit till kostnadsutvecklingen.  

Tillståndsenheten och Förvaltarenheten redovisar båda negativa avvikelser i 
förhållande till budget som förklaras av periodisering av intäkter.  

Handlingar 

Resultat KFH t o m juli 2022 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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 Dnr 2022-00022 Dpl  

§ 43 Verksamhetsuppföljning KFH 2022 

Beslut 

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

Under perioden från senaste direktionsmötet i juni fram till mitten av augusti har 
det inte förekommit något, som utöver den ordinarie verksamheten, förtjänar att 
uppmärksammas.  

Kommunalförbundet Hälsingland har fått två nya medarbetare, Susanne 
Zetterlund anställd som förvaltare, och Boel Burman anställd som 
Dataskyddsombud. Vidare har den utannonserade tjänsten på den Administrativa 
enheten tillsatts och Dennis Sved, anställd i förbundet, har erhållit tjänsten. 

Sjukfrånvaron fram till och med juli uppgår till 3,92 %, vara 4,85 % avser kvinnor 
och 3,75 % avser män.  

Handlingar 

___________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 

Akt 
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