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Plats och tid Rum Ida Kristina Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 21 mars 2022 kl 09:00-12.30 

Beslutande Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande- Bollnäs kommun  

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

Magnus Willing (S), 2:e vice ordförande- Nordanstigs kommun 

Per-Ola Wadin (L)-Nordanstigs kommun  

Kristoffer Löfgren (V)- Bollnäs kommun 

Lennart Gard (S) Söderhamns kommun  

Birgitta Andersson (S) Ersätter Abdullahi Cadaani (S) -Bollnäs kommun  

 

 Ersättare 

Marina Nilsson (C)-Bollnäs kommun 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef §§10-22 

Xiv Modig, förbundsekonom §§10-12, 14-19 

Anna Svedäng, sekreterare §§10-22 

Ann-Charlotte Låks, rektor RO6 §§13-14 

Fredrik Lindkvist, rektor RO7 §§13-14 

Jantsje Ploeg, rektor RO1 §13 

Mattias Åhlund, rektor RO2 § 13 

Eleonora Björk, boendechef §13 

Thomas Kanth, rektor RO4 §13 

Fredrik Olofsson, rektor RO5 §13 

Lena Åslund Lööf, rektor RO9 och RO16 §13  

Cecilia Torstensson, rektor RO14  §13 

Erik Nilsson, rektor RO15 §13 

Eva Björklin, rektor RO13 §§13-14 

Anders Danielsson Lans, rektor RO12 §§13-14  

 

Thomas Winqvist, Xiv Modig, Anna Svedäng, Jantsje Ploeg och Mattias Åhlund deltar 

på plats från sal Ida Kristina. Övriga tjänstemän deltar på distans via Teams. 

 

Justerare Kristoffer Löfgren 

Justeringens plats och tid Digitalt på distans, 2022-03-23 kl. 13.15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-22 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Kristoffer Löfgren  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-25 Datum då anslaget tas ned 2022-04-16 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet Kulturhuset Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Jessica Wangred  
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§ 10 Dnr 2022-00001  

Ekonomisk ställning 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

 

Redogörelse 

Det ekonomiska läget redovisas, utfall gentemot budget, vid föregående 

månads utgång. Nyckeltal gällande anställda och elevantal samt effekter 

av anpassningar redovisas också.  

Förbundsekonom Xiv Modig lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Ekonomisk ställning 2022, februari 
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§ 11 Dnr 2021-00008  

Resultatbalansering 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa förslaget till resultatbalansering 2021 

 

      

Redogörelse 

Efter att bokslut 2021 fastställts har ett förslag på resultatbalansering 

tagits fram. Så långt som möjligt ska varje rektor/chef ansvara för sitt 

resultat men med vissa justeringar. Förslaget presenteras i bilagan 

Resultatbalansering 2021. 

Förbundsekonom Xiv Modig lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att fastställa förslaget 

till resultatbalansering 2021. 

 

Handlingar 

Resultatbalansering 2021 

Tjänsteutlåtande: Resultatbalansering 2021 
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§ 12 Dnr 2022-00046  

Fördelning av skolmiljarden 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fördela förbundets andel av skolmiljarden enligt 

tjänstemannaförslaget:     

1. 300 000 kr för extra stöd gymnasiesärskolelever från 

Bollnäs och Söderhamn under våren 

2. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid   

Torsbergsgymnasiet 

3. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid 

Staffangymnasiet 

4. 200 000 kr tilläggsbelopp BF-programmet 

Torsbergsgymnasiet 

5. 129 493 kr för 50% specialpedagog med inriktning social 

hälsa Staffangymnasiet.  

6. 425 000 kr till CFL i Bollnäs för SFI-undervisning 

7. 425 000 kr till CFL i Söderhamn för SFI-undervisning 

8. 150 000 kr till CFL i Söderhamn för undervisningsgrupp i 

grundläggande vuxenutbildning under sommaren. 

 

att eventuellt bidrag från Nordanstigs kommun fördelas till CFL och 

Introduktionsprogrammet i Nordanstig. 

 

 

      

Redogörelse 

För att möta den tuffa utmaning som Covid-19-pandemin medför 

beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 
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med 1,4 miljarder år 2022. Syftet med stödet är att det ska användas för 

insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 

kunskapsutveckling och hälsa. Det kan till exempel handla om insatser 

för att anpassa utbildningen eller för att på olika sätt stödja elever med 

låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. Bidraget fördelas utifrån 

invånare i åldern 6 - 19 år och betalas ut till respektive kommun som i 

sin tur beslutar om hur pengarna ska användas. Medlen kan användas 

för insatser i hela skolväsendet; dvs förskola, grundskola, gymnasieskola 

och vuxenutbildning.  

I den ekonomiska modell som tillämpas framgår att förbundet ska 

komma ifråga vid generella statliga stöd och till förbundet utgår ca 816 

kr per invånare i åldern 16-19 år.   

Nordanstig Söderhamn Bollnäs Totalt 

355 529 862 748 966 744 2 185 022 

 

Tjänstemannaförslaget på fördelning av beloppet för Bollnäs och 

Söderhamn är: 

1. 300 000 kr för extra stöd gymnasiesärskolelever från 

Bollnäs och Söderhamn under våren 

2. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid 

Torsbergsgymnasiet 

3. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid 

Staffangymnasiet 

4. 200 000 kr tilläggsbelopp BF-programmet 

Torsbergsgymnasiet 

5. 129 493 kr för 50% specialpedagog med inriktning social 

hälsa Staffangymnasiet.  

6. 425 000 kr till CFL i Bollnäs för SFI-undervisning 

7. 425 000 kr till CFL i Söderhamn för SFI-undervisning 

8. 150 000 kr till CFL i Söderhamn för undervisningsgrupp i 

grundläggande vuxenutbildning under sommaren. 
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Beroende på hur Nordanstigs kommun beslutar om fördelningen av 

bidraget till förbundet så föreslås ev bidrag tillfalla vuxenutbildningen 

och Introduktionsprogrammet i Nordanstig.  

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta 

att fördela förbundets andel av skolmiljarden enligt 

tjänstemannaförslaget:     

1. 300 000 kr för extra stöd gymnasiesärskolelever från 

Bollnäs och Söderhamn under våren 

2. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid 

Torsbergsgymnasiet 

3. 100 000 kr till introduktionsprogrammet vid 

Staffangymnasiet 

4. 200 000 kr tilläggsbelopp BF-programmet 

Torsbergsgymnasiet 

5. 129 493 kr för 50% specialpedagog med inriktning social 

hälsa Staffangymnasiet.  

6. 425 000 kr till CFL i Bollnäs för SFI-undervisning 

7. 425 000 kr till CFL i Söderhamn för SFI-undervisning 

8. 150 000 kr till CFL i Söderhamn för undervisningsgrupp i 

grundläggande vuxenutbildning under sommaren. 

 

att eventuellt bidrag från Nordanstigs kommun fördelas till CFL och 

Introduktionsprogrammet i Nordanstig. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande: Fördelning av Skolmiljarden 2022 

 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 13 Dnr 2022-00002  

Rektorernas verksamhetsberättelser 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för fika 10:09- 10:30 under handläggningen 

av ärendet. 

 

 

Redogörelse 

Förbundets övergripande mål bryts ned och specificeras på 

verksamhetsnivå. Gymnasieskolornas, gymnasiesärskolans, 

elevboendets och vuxenutbildningens mål och resultat presenteras och 

analyseras i rektorernas och enhetschefernas verksamhetsberättelser 

för 2021. 

Ann-Charlotte Låks, rektor RO6, och Fredrik Lindkvist, rektor RO7, 

redogör för verksamhetsberättelsen för Staffangymnasiet. 

Jantsje Ploeg, rektor RO1, och Mattias Åhlund, rektor RO2, redogör för 

verksamhetsberättelsen för Höghammargymnasiet. 

Eleonora Björk, boendechef, redogör för verksamhetsberättelsen för 

LSS-boendet. 

Thomas Kanth, rektor RO4, och Fredrik Olofsson, rektor RO5, redogör 

för verksamhetsberättelsen för Torsbergsgymnasiet. 

Lena Åslund Lööf, rektor RO9 och 16, redogör för 

verksamhetsberättelsen för gymnasieskolan i Nordanstig samt för 

verksamhetsberättelsen för CFL Nordanstig. 

Cecilia Torstensson, rektor RO14, och Erik Nilsson, rektor RO15, redogör 

för verksamhetsberättelsen för CFL Söderhamn. 
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Eva Björklin, rektor RO13 och Anders Danielsson Lans, rektor RO12, 

redogör för verksamhetsberättelsen för CFL Bollnäs. 

 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen. 

Handlingar 

Rektorernas verksamhetsberättelser 2021, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan 

Rektorernas verksamhetsberättelser 2021, vuxenutbildningen 
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§ 14 Dnr 2022-00003  

Kvalitetsredovisning 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

 

     

Redogörelse 

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av 

direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och 

andra uppgifter som hör till redovisning kvartal ett presenteras, 

kommenteras och analyseras av verksamhetscheferna för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Där underlag finns för jämförbara frågor görs jämförelse med tidigare 

års resultat. Inriktningen är att enkäter, indikatorer etc som ligger till 

grund för underlaget årligen är de samma så att en jämförelse över tid 

är möjlig. Resultaten ska därefter brytas ned och fortsatt analyseras i 

verksamheterna lokalt, under ledning av rektorer, i syfte att 

åstadkomma förbättringar. 

Ann-Charlotte Låks, rektor RO6 och Thomas Kanth, rektor RO4, redogör 

för kvalitetsredovisningen gällande gymnasieskolan. 

Anders Danielsson Lans, rektor RO12, och Eva Björklin, rektor RO13 , 

redogör för kvalitetsredovisningen gällande vuxenutbildningen. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Kvalitetsredovisning 2022 Q1 - Gy och gysär 

Kvalitetsredovisning 2022, Q1 Vuxenutbildningen 
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§ 15 Dnr 2022-00007  

Revision av årsredovisning 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

 

Redogörelse 

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hälsinglands 

Utbildningsförbund granskat förbundets årsredovisning för perioden 

2021-01-01 – 2021-12-31. Syftet med granskningen är att ge förbundets 

revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas 

revisionsberättelse och revisionsrapporten avseende årsredovisningen 

för år 2021 presenteras för direktionen. 

Förbundsekonom Xiv Modig och förbundschef Thomas Winqvist lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Granskning av årsredovisning 2021 

Revisionsberättelse Hälsinglands Utbildningsförbund 2021 

 

 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna  
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§ 16 Dnr 2021-00186  

Revisorernas granskning 2021 - likvärdig 

skola med fokus på elevernas frånvaro 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen. 

 

 

      

Redogörelse 

Revisionen väljer varje år ut ett speciellt område för en djupare 

granskning. Under hösten 2021 genomförde PWC en granskning av 

likvärdig skola med fokus på elevernas frånvaro. Resultatet redovisas i 

bifogad rapport. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Handlingar 

Granskning av likvärdig skola elevernas frånvaro i gymnasieskolan 
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§ 17 Dnr 2021-00007  

Sökbild och antagning för gymnasieskolan 

läsår 2022/23 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

 

      

Redogörelse 

Aktuellt läge avseende elevernas val inför nästkommande läsår kontra 

förbundets utbud presenteras.  

Förbundschef Thomas Wingvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Sökbild och antagning till gymnasieskolan läsår 2022/23 
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§ 18 Dnr 2021-00208  

Remiss Bollnäs kommun Program för social 

hållbarhet 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att ställa sig positiv till Bollnäs kommuns program för social hållbarhet 

då förbundet är en egen organisation med ansvar för verksamheter i tre 

kommuner så hänvisar förbundet till de mål och planer som redan finns 

i verksamheten 

 

 

Redogörelse 

Bollnäs kommun har en vision om att skapa ett hållbart samhälle. 

Kommunfullmäktige i Bollnäs kommun beslutade 2020-09-29 att ta fram 

en hållbarhetsstrategi vilket möjliggjorde att även ta fram underliggande 

program för social och ekologisk hållbarhet. Strategin och programmen 

ska ligga till grund för kommunens arbete för en hållbar utveckling 

under åren 2022-2026 med sikte på år 2030; vårt hållbara Bollnäs 

kommun.  

Bollnäs kommun har valt tre målområden som det ska fokuseras extra 

på vad gäller insatser och uppföljning de närmaste fyra åren för att 

uppnå huvudmålet inom social hållbarhet.  

• Kunskaper, utbildning och lärande 

• Arbete, sysselsättning och försörjningsmöjligheter 

• Demokrati, inflytande och människors lika värde 

Kommunens nämnder, bolag, styrelser, förvaltningar och verksamheter 

uppmanas ta fram planer för att uppnå målen och årligen redovisa till 

sin nämnd eller styrelse vad som gjorts för att uppnå målen och 

resultatet av detta.  
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Förbundet har stor betydelse för utbildningsfrågor och därmed också 

målområdet ”arbete, sysselsättning och försörjningsmöjligheter”, 

eftersom personer med aktuell och efterfrågad kompetens är mer 

anställningsbara vilket innebär att möjligheter till utbildning och 

omställning är viktigt. Förbundet har idag verksamhetsmål som mycket 

väl stämmer överens med dessa mål och förbundet redovisar utfallet av 

dessa i delår- och bokslutsrapport varje år.  

Även demokrati, inflytande och människors lika värde arbetas med i 

skolornas värdegrundsarbete.  

Förbundet ställer sig positiv till kommunens program för social 

hållbarhet. Då förbundet är en egen organisation med ansvar för 

verksamheter i tre kommuner så hänvisar förbundet till de mål och 

planer som redan finns i verksamheten. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att ställa sig positiv till 

Bollnäs kommuns program för social hållbarhet 

då förbundet är en egen organisation med ansvar för verksamheter i tre 

kommuner så hänvisar förbundet till de mål och planer som redan finns 

i verksamheten 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande - remiss Bollnäs Kommun Program för social 

hållbarhet 

Bollnäs kommunstyrelses arbetsutskotts beslut:  § 155 Program för 

social hållbarhet. 

Remissversion - Program för social hållbarhet 2022-2026 

Socialt hållbarhetsbokslut 2020 – arbetsmaterial 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Bollnäs kommun  
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§ 19 Dnr 2021-00207  

Remiss Bollnäs kommun Program för 

ekologisk hållbarhet 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att ställa sig positiv till Bollnäs kommuns program för ekologisk 

hållbarhet 

då förbundet är en egen organisation med verksamhet i tre kommuner 

så behöver förbundet formulera egna mål och prioriteringar för sina 

verksamheter 

 

 

      

Redogörelse 

Bollnäs kommun har en vision om att skapa ett hållbart samhälle. 

Kommunfullmäktige i Bollnäs kommun beslutade 2020-09-29 att ta fram 

en hållbarhetsstrategi (dnr 2020–00300) vilket möjliggjorde att även ta 

fram underliggande program för ekologisk hållbarhet. Strategin och 

programmet ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete för 

en ekologiskt hållbar utveckling under åren 2022–2026 med sikte på ett 

hållbart Bollnäs kommun år 2030. 

Utifrån kommunens och programmets vision och nuläget i Bollnäs 

kommun är programmet indelat i tre fokusområden: 

• Klimat och energi 

• Naturen 

• Människan 

I varje fokusområde finns därtill olika mål och delmål.  

Uppdrag att ta fram planer för att nå uppnå målen åligger respektive 

nämnd och bolag alternativt på verksamhetsnivå. Varje verksamhet ska 
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årligen redovisa till sin nämnd vad som gjorts i arbetet med att uppnå 

målen och resultatet av detta.  

Förbundet ställer sig positiv till Bollnäs kommuns program för ekologisk 

hållbarhet.  

Då förbundet är en egen organisation med verksamhet i tre kommuner 

så behöver förbundet formulera egna mål och prioriteringar för sina 

verksamheter. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att ställa sig positiv till 

Bollnäs kommuns program för ekologisk hållbarhet 

då förbundet är en egen organisation med verksamhet i tre kommuner 

så behöver förbundet formulera egna mål och prioriteringar för sina 

verksamheter. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande: Remiss Bollnäs kommun program för social hållbarhet 

Bollnäs kommunstyrelses arbetsutskotts beslut: § 154 Program för 

ekologisk hållbarhet 

Remissversion - Program för ekologisk hållbarhet 2022-2026  

Miljömålsbokslut 2020 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Bollnäs kommun. 

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2022-00004  

Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen och lägga delegeringsbesluten till 

handlingarna   

 

    

Redogörelse 

--- 

Handlingar 

Delegeringsbeslut B5, B6 och B7 

Delegeringslista 2022-03-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2022-00006  

Anmälan av delgivningar 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

 

 

Redogörelse 

Delgivet direktionen: 

Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 

Handlingar 

--- 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 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 informerar om följande: 

• Förbundet är på gång att öppna upp ett lärcentra i Arbrå. 

• Utredningsarbetet kring att Ljusdals kommun tas in i förbundet 

fortgår. 

• Ev. kommer ny lagstiftning om kommunernas skyldighet att 

samverka kring planering och dimensionering av gymnasieskola. 

Handlingar 

Programråd- politikerrepresentation 2022 


