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Plats och tid Rum Ida Kristina Kulturhuset Bollnäs samt distans, måndagen den 7 februari 2022 

kl 09:00- 11:06 

 
Beslutande Ledamöter 

Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande – Bollnäs kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Peter Olsson (C), 1:e vice ordförande – Söderhamns kommun 

Lennart Gard (S) – Söderhamns kommun 

Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun, §§ 1-4, kl 09:00-09:52 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

Magnus Ludvigsson  (L) – Söderhamns kommun, ersätter Marjo Myllykoski §§ 5-9, kl 

10:15 -11:06 

 

Ersättare 

Magnus Ludvigsson (L) - Söderhamns kommun, §§ 1-4, kl 09:00-10:15 

 Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams förutom ordförande 

Åsa Äng Eriksson som deltar från sal Ida Kristina, Kulturhuset, Bollnäs. 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef §§ 1-9 

Xiv Modig, förbundsekonomi § 1 

Anders Danielsson Lans, tf verksamhetschef 5 §  

Eva Björklin, tf verksamhetschef 5 §  

Anna Svedäng, sekreterare §§ 1-9 

 

Samtliga övriga närvarande deltar från sal Ida Kristina, Kulturhuset, Bollnäs, 

förutom Anders Danielsson Lans och Eva Björklin som deltar på distans via Teams. 

 

 

Justerare Abdullahi Cadaani 

Justeringens plats och tid Digitalt på distans, 2022-02-09, kl 13:15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Abdullahi Cadaani  

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-11 Datum då anslaget tas ned 202-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 1 Dnr 2022-00002  

Bokslut med verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta bokslut med verksamhetsberättelse för år 2021 

 

      

Redogörelse 

Verksamheternas måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet i 

förbundet redovisas avseende år 2021. Det ekonomiska utfallet uppgick 

till – 2 588 tkr och det övergripande målet om ekonomisk hushållning 

bedöms vara delvis uppnått. Balanskravsutredningen ger att förbundet 

har 16 141 tkr att återställa varav 11 194 tkr på längre tid än tre år p.g.a. 

synnerliga skäl. Det egna kapitalet uppgår till -8 023 tkr och förbundet 

planerar kunna återställa 4 947 tkr inom tre år. 

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta bokslut med 

verksamhetsberättelse för år 2021. 

 

Handlingar 

Årsredovisning 2021 - efter revision 

          

      

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 2 Dnr 2019-00180  

Uppföljning av intern kontroll 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

En plan för ett förebyggande och kvalitetssäkrande arbete i form av en 

intern kontroll antogs av direktionen 2021-03-22. Med utgångspunkt i 

den antagna planen skall rapportering av uppföljning ske till direktionen 

i samband med delårsredovisning och bokslut. 

Processer som granskats i den interna kontrollen är att tjänsteresor vid 

kurs och konferens sker efter behöriga beslut, rutiner för 

dokumentation av elevärenden, inköp av varor och tjänster, 

arbetsmiljöarbete, kontroll av anställningsavtal, dataskydd, 

löneutbetalning samt formalia i avtal. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Plan för intern kontroll 2021 - antagen av direktionen 

Uppföljning intern kontroll, årsredovisning 2021 
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§ 3 Dnr 2021-00214  

Delegering av fastställande av prislista för 

interkommunal ersättning inom 

vuxenutbildningen 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att delegera beslut om fastställande av prislista för interkommunal 

ersättning inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå, särskild 

vuxenutbildning på grundläggande nivå, vuxenutbildning på gymnasial 

nivå och särskild vuxenutbildning på gymnasial nivå till förbundschef  

 

      

Redogörelse 

Under vissa förutsättningar har elever tillhörande andra kommuner än 

medlemskommunerna rätt att delta i förbundets vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, särskild vuxenutbildning på grundläggande nivå, 

vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild vuxenutbildning på 

gymnasial nivå. 

I de fall hemkommunen är ålagda att svara för kostnaderna, eller av 

andra skäl åtar sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning, ska 

förbundet ersättas för de kostnader som elevens utbildning medför. 

Vilket belopp detta rör sig om fastställs årligen i en prislista där 

förbundets kostnad för respektive kurs fastställs.   

Förvaltningens förslag är att delegera beslut om fastställande av prislista 

till förbundschef. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att delegera beslut om 

fastställande av prislista för interkommunal ersättning inom 

vuxenutbildningen på grundläggande nivå, särskild vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild 

vuxenutbildning på gymnasial nivå till förbundschef   
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande Delegering av fastställande av prislista för 

interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen 
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§ 4 Dnr 2019-00010  

Omfördelning av platser i programråd 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att utse Kristoffer Löfgren (V) som direktionens representant vid 

programråd för bygg- och anläggningsprogrammet och Lennart Gard (S) 

som direktionens representant vid programråd för vård- och 

omsorgsprogrammet på Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet      

                                                                                         

    

Redogörelse 

Gymnasiets yrkesprogram har programråd för att få en närmare 

kontakt med respektive bransch/sektor. Syftet är att skapa dialog kring 

utveckling och dela information. I programråden ingår skolans 

representanter (rektorer, lärare och elever), lokala representanter från 

företag eller offentlig sektor, samt direktionens ledamöter. 

Beslut om fördelning av platser i programråden togs senaste av 

direktionen 2020-09-21. Efter att en ledamot i direktionen avsagt sig sitt 

uppdrag saknas politikerrepresentation i programråden för vård- och 

omsorgsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.  

 

Yrkanden 

 Åsa Äng Eriksson (M) yrkar  

att utse Kristoffer Löfgren (V) som direktionens representant vid 

programråd för bygg- och anläggningsprogrammet och Lennart Gard (S) 

som direktionens representant vid programråd för vård- och 

omsorgsprogrammet på Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet       

 

Handlingar 

Fördelning av platser i programråd 2022, nuvarande fördelning           
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 09:52-10:15 
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§ 5 Dnr 2021-00003  

Projektuppföljning 2021, kvartal 4 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

De projekt som bedrivs inom förbundets olika verksamheter 

avrapporteras kvartalsvis till direktionen. Pågående projekt inom 

gymnasieskola och vuxenutbildning belyses kortfattat för direktionens 

ledamöter. 

Tf verksamhetschef Anders Danielsson Lans och tf verksamhetschef Eva 

Björklin lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Projektuppföljning 2021, kvartal 4 

Sökläge projekt 211220 
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§ 6 Dnr 2022-00024  

Förstudie av ett eventuellt inträde i 

förbundet för Ljusdals kommun 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att uppdra till förbundschef att tillsammans med Ljusdals kommun 

genomföra en förstudie av ett, för Ljusdals del, eventuellt medlemskap i 

förbundet 

 

      

Redogörelse 

Vid bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund 2015 var den politiska 

intentionen (i Hälsingerådet) att låta alla hälsingekommuner ges 

möjlighet att ingå i förbundet. Det övergripande syftet med samverkan 

är att skapa en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och 

vuxenutbildning i Hälsingland.  

Utbildningsnämndens presidium i Ljusdals kommun har beslutat att ett 

eventuellt medlemskap i utbildningsförbundet ska undersökas i en 

förstudie. Förstudien ska resultera i en nulägesbeskrivning, 

konsekvensanalys av ett eventuellt medlemskap, samt ge förslag på 

former av ett inträde i förbundet. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

      

Yrkanden 

Peter Olsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.      

 

      

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna, Ljusdals kommun 
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§ 7 Dnr 2022-00006  

Anmälan av delgivningar 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Delgivet direktionen: 

Beslut 202100348-KS-§ 345 Fördelning schablonersättning 2022 från 

Migrationsverket 

Beslut 202100324-KS-§ 238 Utökat program HUF, Anläggningsförare 

 

Handlingar 

--- 
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§ 8 Dnr 2022-00004  

Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen och lägga delegeringsbesluten till 

handlingarna 

 

      

Redogörelse 

--- 

Handlingar 

Delegeringslista 2022-01-31 

Delegeringsbeslut B5, B6 och B7 januari 2022 
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§ 9 Dnr 2022-00005  

Anmälan av rapporter 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras.  

Förbundschef Thomas Winqvist meddelar att verksamhetschef Jonnny 

Engström har gått i pension från och med den 31 januari och att 

verksamhetschef Maria Leonardsson har sagt upp sig och avslutat sitt 

arbete.  

För närvarande är rektorerna Anders Danielsson Lans och Eva Björklin 

på CFL i Bollnäs tillförordnade verksamhetschefer för 

vuxenutbildningen. 

Det pågår en rekryteringsprocess kring en vikarierande 

nämndsekreterare på grund av att nuvarande nämndsekreterare ska gå 

på föräldraledighet. 

Ordförande Åsa Äng Eriksson (M) rapporterar från strategidag med 

Söderhamns kommun den 4 februari där fokus låg på 

implementeringen av kommunens nya organisation.  

  

 


