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Årsberättelse för Hälsinglands Utbildningsförbund 2018 

 

Direktionen 

 

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och 

Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och 

kvalitet. 

Hälsinglands Utbildningsförbund leds av en direktion bestående av nio ledamöter. Dessa har nio valda 

ersättare. Varje medlemskommun utser vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. För 2018 har direktionen 

haft följande sammansättning: 

Mattias Åhlund (S)  Söderhamn Ordförande  

Shida Kinuka (S)  Bollnäs Vice ordförande 

Joann Ling (MP)  Söderhamn   

Magnus Svensson (C)     Söderhamn 

Bengt-Olov Renöfält (C) Bollnäs 

Åsa Äng Eriksson (M) Bollnäs 

Anders Engström (S) Nordanstig 

Pernilla Kardell (C)    Nordanstig 

Per-Ola Wadin (L)     Nordanstig 

 

Direktionen har en presidieberedning: 

Presidieberedning 

Mattias Åhlund, ordförande 

Shida Kinuka 

Anders Engström 

 

Medlemskommunernas andel av förbundet uppgick till följande fördelning utifrån medlemsbidrag 

exklusive schablonersättning och interkommunal ersättning.  

Medlemskommunernas 
andel av förbundet 2015 2016 2017 2018 2018 

(tkr) 

Bollnäs kommun 43% 44% 44% 43% 95 187 

Söderhamns kommun 50%  49% 49% 51% 113 338 

Nordanstigs kommun 7% 7% 7% 6% 14 045 

Summa 100% 100% 100% 100% 222 570 
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Verksamhetsberättelse  
 
Medlemskommunerna 

Arbetet med att ta fram en reviderad förbundsordning samt ett reviderat konsortialavtal har resulterat i 

ett färdigt förslag som har lyfts på samrådsmötet med medlemskommunerna under senhösten. 

Direktionen har även valt att ställa sig bakom förslaget. Det av direktionen antagna dokumentet om rätt 

ingångsvärde vid förbundsstarten, från 2017 har ännu inte varit föremål för gemensam politiskt beslut i 

medlemskommunerna och därför har inte återbetalningen reglerats.  

Översyn av ekonomisk modell 

Ett förslag på en ny ekonomisk ersättningsmodell har tagits fram av Utbildningsförbundet. Tanken med 

modellen är att den ska förenkla och tydliggöra dels för medlemskommunerna vad det kommer att 

kosta samt för Utbildningsförbundet att veta vilken ram man kommer att disponera (större 

transparens). Den nya modellen är tänkt att träda ikraft senast till budgetår 2020. Samtalen med 

medlemskommunerna har under senhösten upphört då medlemskommunerna har valt att arbeta på 

egen hand utan Utbildningsförbundet. För att Utbildningsförbundet ska kunna göra sin budget och 

planera sin verksamhet är det av största vikt att en färdig modell finns klart så tidigt som möjligt.  

I samband med översynen av styrdokumenten har man valt att stryka en del av de ändringar som 

Utbildningsförbundet föreslagit för att kunna lösa sina uppgifter och nå målen på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Detta kan komma att betyda att förbundet behöver högre medlemsbidrag om verktygen 

att nå målen begränsas. 

Granskningar 

PWC har på uppdrag av förbundets revisorer granskat om förbundets styrning och ledning av 

verksamheten är ändamålsenlig. Detta har resulterat i en tydligare uppföljning av Utbildningsförbundets 

resultat och redovisningar i direktionen t ex det systematiska kvalitetsarbetet där ett förtydligat arbete 

med kvartalsvisa redovisningar till Direktionen har införts sedan hösten och där två kvartal är 

redovisade. 

Skolinspektionen har under våren genomfört tillsyn av Utbildningsförbundets ansvarstagande inom, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola samt Vuxenutbildningen. Dessutom har man genomfört tillsyn på 

skolnivå avseende två rektorsområden på Torsbergsgymnasiet samt Höghammargymnasiet. 

Utbildningsförbundet har under hösten redovisat åtgärder vilka Skolinspektionen har godkänt och 

därmed är granskningen avslutad. 

Statsbidrag 

Utbildningsförbundet har i olika omgångar blivit beviljade 8 miljoner till gymnasieskolans arbete med 

introduktionsprogrammen. Den största delen är för projektet Nyanländas lärande som pågår fram till 

2019 där förbundet får bidrag med 4,8 miljoner. 

Utbildningsförbundet har dels blivit beviljade riktade statsbidrag för Vuxenutbildningen, där även 

motprestationer på satsade medel ingår. Dessutom har Utbildningsförbundet tagit del av det generella 

statsbidraget som gått via medlemskommunerna, där har Bollnäs och Söderhamns kommun överfört 52 

kr per invånare till vuxenutbildningen för 2018. 
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Utbildningsförbundet kan inte fullgöra sitt uppdrag i den dynamiska omvärlden om de riktade och 

generella statsbidragen inte fördelas till förbundet inom rimlig tid. Idag är det en oerhört krävande 

process att få ta del av de satsningar staten gör inom utbildningsområdet genom att 

Utbildningsförbundet varje gång ska tränga genom en variation av kommunala rutiner för att erhålla 

ersättningarna. 

Lokaler 

Redan under våren har vi kunnat se konkreta resultat av Direktionens decemberbeslut om att göra egna 

investeringar i lokalförändringar i Bollnäs. Biblioteket på Torsberg har fått nya lokaler i entréplan. Detta 

har möjliggjort att barn- och fritidsprogrammet har kunnat flytta in i upprustade och justerade lokaler 

där gamla biblioteket fanns. Lärcentra från Heden har fått nyrenoverade lokaler och finns nu där gamla 

barn- och fritidsprogrammet höll hus. Nu är Lärcentra fysiskt placerat tillsammans med övrig vuxen 

verksamhet i Bollnäs.  

Lokalerna för det estetiska programmet togs i bruk vid höstterminsstarten. Ytterligare kompletteringar i 

aulan gjordes för att få en större scen. Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler utformas efter 

en lärlingsmodell och kommer vara klara första veckorna 2019.  

En första satsning på industriprogrammets lokaler projekteras och ska vara färdigställda sommaren 2019 

då hela industriprogrammet samlokaliseras till Torsbergsgymnasiet. 

I Söderhamn är politiska beslut i kommunen fattade om att påbörja processen med att underhålla och 

renovera den gamla byggnaden, kallad A-huset. Det har uppstått oklarheter i om de avsatta pengarna 

endast kommer räcka till att säkerställa den yttre fasaden. Förbundet ser behov av att renovera 

gymnasieskolan invändigt och även ventilationen är undermålig. 

Utbildningsförbundet har även begärt att omförhandla hyresvillkoren från 2 + 2 år med nio månaders 

uppsägning till endast nio månaders uppsägning. Förhandlingarna med Bollnäs kommun och 

Nordanstigs Bostäder är positiva men i Söderhamn har inte tjänstemännen mandat att besluta om detta 

då de i normalfallet använder sig av villkoret 3 + 3 år med nio månaders uppsägning. Detta skulle i så fall 

komplicera möjligheterna att kunna göra några effektiviseringar i det förhyrda kommunala beståndet i 

Söderhamn. 

 

Invigning av Torsbergsgymnasiets nya bibliotek  
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Arbetsmarknadspolitiska insatser och kompetensförsörjning 

Arbetsmarknaden och att kunna kompetensförsörja dess behov står i fokus för många av den senaste 

tidens satsningar, bl a regeringens satsning på att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet, 

dessutom är det just nu högkonjunktur. Utbildningsförbundet deltar i Arbetsmarknadsråden i Bollnäs 

och Söderhamn, och har bl a medverkat i både DUA arbetet och utbildning i samband med sk ”extra-

tjänster”. Gymnasieskolans programråd är en viktig del för att inhämta läget i yrkesbranscherna och 

fungerar bra! Avstämning om arbetsmarknadsläget har dessutom gjorts med Region Gävleborg vad 

avser Bollnäs. 

Lönerörelse 

Utfallet av 2018 års lönerörelse blev ca 2,4%. Lärarnas avtalsområde saknade nytt kollektivavtal när 

löneprocessen inleddes men under senhösten blev även avtalet med lärarnas samverkansråd klart och 

2018 års lönerörelse kunde avslutas. 

Händelser av betydelse som inträffat under året  

• Lärcentra och estetiska programmet har flyttat från Heden till renoverade lokaler på 

Torsbergsgymnasiet.  

• Förberedelser för flytt av restaurang- och livsmedelsprogrammet samt skog, mark och djur har 

inletts.  

• Stora elevförändringar. Drastisk minskning i antalet asylelever vid gymnasierna men glädjande 

nog 24% elevökning inom gymnasiesärskolan hösten 2018.  

• Beslut om samlokalisering av industriprogrammet vid Torsbergsgymnasiet. 

• Beslut om införande av lärlingsklasser med möjlighet att fullgöra utbildning på mer än en ort. 

• Förändring av organisation för vårdprogrammet samt flytt av vårdprogrammet från CFL i 

Söderhamn till Staffangymnasiet. 

• Alla lärare inom vuxenutbildningen har nu övergått från ferietjänst till semestertjänst. 

• Yrkesförarutbildning för vuxna inom förbundet! 

• Elevboende i egen regi för gymnasiesärskoleelever hösten 2018. 

• Införande av ny lärplattform; Unikum. 

• Ny arbetsgivarorganisation, Sobona, har bildats efter sammanslagning av Pacta och KFS för 

kommunalförbund, bolag och enskilda företag.  

 

Invigning av Lärcentras nya lokaler    
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Gymnasieverksamheten 
 
Under året har samarbetet stärkts mellan gymnasieutbildningarna i förbundet och vi blickar framåt mot 
gemensamma mål. Samarbetet när det gäller fortbildning och utbud till eleverna har varit tätt under 
året och ett gemensamt utvecklingsarbete för alla enheter har bedrivits. 
 

Organisation 

Under 2018 har lokaleffektiviseringar genomförts i Bollnäs enligt ovanstående beskrivning. 

Anpassning av organisationen till det minskade elevantalet pågår. 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) har skilts ifrån vårdutbildningarna på vuxensidan. I Söderhamn flyttades 

programmet från CFL till Staffangymnasiet inför hösten 2018.  

Ett nytt samarbete med vuxenutbildningen inom transportbranschen har inletts under höstterminen då 

utbildning för vuxenstuderande yrkesförare startade på Staffangymnasiet.  

I Nordanstig har utbudet av introduktionsprogram breddats från endast IM-SPR till att även omfatta IM-IND 

för ett litet antal elever med stora behov av anpassningar. 

Elevhälsoorganisationen har bantats och effektiviserats så att elevhälsans resurser på bättre sätt ska kunna 

användas där det finns behov i utbildningsförbundets rektorsområden. Behovet kan variera över tid på de olika 

enheterna varför en mer flexibel organisation har börjat att formas. 

Ansvaret för Idrottsutbildningarna (RIG, NIU och Idrottsprofil) har samlats hos en rektor för både 

Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet med syfte att öka likvärdigheten. 

Ett elevboende i Utbildningsförbundets regi för upp till sex Höghammarelever har öppnats. Antalet 

boendeplatser inför höstterminen var för lågt och Socialförvaltningen i Bollnäs kommunen kunde inte klara en 

utökning av antalet platser. 

Utbildning och utvecklingsarbete 
Utvecklingsarbetet under 2018 har till stor del handlat om Skolverkets satsning tillsammans med HUFB 

på nyanländas lärande. En nulägesanalys och upprättande av handlingsplan gjordes ht 2017 och 

genomförandet har påbörjats under vt 2018 för att avslutas efter vt 2019. Skolverket satsar 4,9 milj kr 

för utvecklingsarbete inom nedanstående områden. 

- Utbildning i kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter har genomförts på 

alla IM-program och en gemensam rutin för den långsiktiga individuella studieplanen med 

kartläggningen som grund är under utarbetande.  

- Gemensamt förhållningssätt, värdegrund och samsyn. Rektorer och ett antal utvalda lärare har 

under ledning av en extern konsult påbörjat arbetet med att forma en organisation för kollegialt 

lärande på skolenheterna. Parallellt har handledare har utsetts för att utveckla mentorskapet för 

alla program. 

- Implementering av arbetsmodell för främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Ett 

gemensamt arbete i alla rektorsområden pågår och en utbildning för rektorer och 

elevhälsoteam har genomförts.  

- Utveckling, utformning och implementering av utbildning för studiehandledare på modersmål 

har genomförts. 
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Vid sidan av de nämnda utbildningarna har vi haft en fortbildningsvecka i juni som bland mycket annat 

handlade om programmering, digitalisering, språk, bedömning för lärande och olika yrkesfördjupningar. 

Under vårterminen har vi också haft s k nanoutbildningar för all personal inom GDPR och TEAMS. En 

lärplattform har upphandlats och en utbildningsinsats för personalen har inletts. Inom digitaliserings-

området deltar Torsbergs- och Staffangymnasiet i ett stort internationellt projekt, CRISS, som syftar till 

att systematiskt höja elevernas digitala kompetens.  

Yrkesprogrammens programråd har genomförts och fungerat bra och antalet lärlingar har ökat. Fler 
yrkesprogram har börjat med lärlingspåret för att skapa ökad möjlighet för jobb efter gymnasiet samt 
för ökad måluppfyllelse.  

 

Skolinspektion 
Under läsåret har Skolinspektionen genomfört inspektioner på huvudmannanivå och på 

Höghammargymnasiets RO1 och RO2, på Torsbergsgymnasiets RO4 och RO5. Sju områden granskades 

men man fann brister endast inom ett område på alla granskade rektorsområden: styrning och 

utveckling av verksamheten med avseende på det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller uppföljning 

av resultat, trygghet och studiero. På huvudmannanivå fann man inga brister när det gällde 

gymnasieskolan men brist i förhållande till gymnasiesärskolan inom ovanstående område. Bristerna har 

avhjälpts och inspektionen är avslutad. 

Skolinspektionen har även genomfört en kvalitetsgranskning av utmanande undervisning för 

högpresterande elever på Staffangymnasiets RO6. Bedömningen var att undervisningen var av god 

kvalitet. De utvecklingsområden inspektionen identifierade handlade om återkoppling till eleverna, 

samverkan mellan lärare och elevhälsan samt att motverka prestationsrelaterad stress.  

Elever och programutbud 
Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet har haft bra antagningssiffror men Hälsingegymnasiet har 
även i år ökat sin organisation vilket gör att den ökning bland 16-18-åringar i Bollnäs som borde ge fler 
elever i gymnasieskolan inte märks fullt ut på Torsbergsgymnasiet. Den kraftiga elevminskningen som 
skett under året beror till största del på mindre antal asylelever.   
 
Höghammargymnasiet har ökat sitt elevantal från 86 elever under vårterminen till 107 elever till hösten 
vilket möjliggjorts av starten av elevboende i Utbildningsförbundets egen regi.  

 
Inga förändringar gjordes i programutbudet inför ht 2018. 
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Verksamhetens utveckling mot målen 
Liksom 2017 har utvecklingsarbetet under året handlat om skolinspektionens inspektionsgrunder: 

• Undervisning och lärande 

• Grundläggande värden och inflytande 

• Trygghet och studiero 

• Särskilt stöd 

• Bedömning och betygssättning 

På ett mer konkret plan handlar det om de tidigare nämnda områdena kollegialt lärande, förebyggande 
och främjande elevhälsa, mentorskap, kartläggning och studiehandledning. Andra viktiga 
utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse har under året bland annat drivits av förstelärare inom 
områden som lärlingsbaserad utbildning, programmering inom matematikämnet, fysiska och 
psykosociala lärmiljöer, Ung företagsamhet, matematik, digitalisering samt friskvård.  
 
Inom området digitalisering har vi haft utbildning av digitala utvecklingsledare på alla enheter som ska 
hålla i implementeringen av den nyanskaffade lärplattformen Unikum. Utvecklingsledarna är lärare som 
ska ge kollegialt stöd i hanteringen av systemet. Processen leds av rektorerna som går samma utbildning 
som avslutas under våren 2019.  
 
När det gäller digitalisering har även arbetet i CRISS-projektet framskridit på Torsbergsgymnasiet och 
Staffangymnasiet. Projektet går ut på att säkerställa elevernas digitala kompetens genom att öva digitala 
färdigheter varje dag i varje ämne för att nå den digitala kompetens som är en av EU:s åtta 
nyckelkompetenser. 
 

Höghammargymnasiet 
Ett värdegrundsarbete har gjorts i alla program och i elevrådet under hösten. Handlingsplaner gällande 
bl a trygghet och studiero, normer och värden samt elevinflytande har tagits fram och införlivats i 
skolans systematiska kvalitetsarbete. Trygghetsarbetet har lett till minskad oro och färre konflikter bland 
eleverna.  
 
När det gäller betyg och bedömning har ökad medvetenhet i bedömningsfrågan gjort att samarbete och 
kollegialt lärande växt fram. Arbetet med infärgning mellan karaktärsämnen och gymnasiegemensamma 
ämnen har så smått börjat ge resultat då lärarna kan märka större motivation i matematikämnet. 

 
RO 2 har bland mycket annat arbetat med ett hattprojekt med syfte att genom ett skapande uttryck utöka 

möjligheterna till kommunikation. Projektet har ställts ut på Bollnäs bibliotek. 

 

Idrottsgymnasiets elever inför Special Olympic games 2018 
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Torsbergsgymnasiet 
Under 2018 har flytt av estetiska programmet från Heden till Torsbergsgymnasiet ombyggda lokaler 
genomförts. Det nya skolbiblioteket har placerats välkomnande i anslutning till entrén och har drygt 80 
platser varav de flesta kan användas för studier. Eleverna har naturliga umgängesplatser i både 
cafeterian och biblioteket som nu är avskilda från vuxenutbildningen.  

 
Frågor om hot och våld har aktualiserats under hösten efter en händelse då en knivbeväpnad man 
försökte ta sig in på skolan. Rektorer och annan personal agerade föredömligt utifrån handlingsplanen 
och mannen stängdes ute. Händelsen följs upp tillsammans med polis, säkerhetsansvarig på KFSH samt 
Arbetsmiljöverket. 

 
Skolans elevhälsoteam har organiserats för att arbeta mer förebyggande. EHT-personal deltar mer än tidigare 

på programmens arbetslagsmöten och speciallärarna ger eleverna i åk 1 stöd i grupp tillsammans med lärare i 

gymnasiegemensamma ämnen. 

En rad gemensamma aktiviteter för att stärka samhörigheten har genomförts under året, t.ex. innebandy-dag, 

politikerdebatt, HBTQ-föreläsning, julshow mm. 

Marknadsföringsgruppen med representanter från samtliga program har jobbat systematiskt med 

förbättringar och därmed också för en attraktivare skola. Det handlar t ex om planeringen av föräldramötet för 

åk 1 och Öppet hus-kvällen.  

Under vårterminen inbjöds politiker till en debatt där debattämnena var bland andra skola, arbetslöshet, 

integration, försvar och feminism. 

 

Staffangymnasiet 
Strukturer, rutiner och planer har utvecklats för att stödja elevernas studiesituation och måluppfyllelse. 

Exempel på detta är en tydlig struktur för alla lärare kring APT, programlag och ämneslag, vilket 

möjliggör arenor för pedagogisk utveckling och ökad likvärdighet i både undervisning och bedömning. 

Elevhälsoplanen har förtydligats, uppdaterats och kommunicerats i syfte att öka det främjande och 

förebyggande elevhälsoarbetet. 

Resultaten är över lag goda med en förbättring från föregående år på de flesta programmen. 

Organisationsförändringar som skett under året är bland annat flytten av Vård- och 

omsorgsprogrammet från CFL till Staffangymnasiet, och att juridikinriktningen på Ekonomiprogrammet 

har tillkommit. Omorganisation och anpassningar av verksamheten på Introduktionsprogrammen har 

gjorts utifrån kraftigt minskat elevantal när Migrationsverkets boenden stängdes. Målet med den nya 

organisationen är att skapa långsiktiga planer för eleverna på introduktionsprogrammen, öka 

genomströmningen samt nå högre måluppfyllelse. 

RO 8 har arbetat med ett internationellt EU-projekt som syftar till att bygga starkare identiteter och 

hantera erfarenheter av migration. 

RO 7 har haft handledarutbildning för ca 50 handledare under läsåret. Man har även på rektorsområdet 

arbetat med ett EU-projekt om bl a hållbarhet. 
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Studenter vid Staffangymnasiet 

 
 

Nordanstigs gymnasium 
Nordanstig har arbetat mot målet att så många som möjligt ska bli behöriga till nationellt program. En 
framgångsfaktor man arbetat med är att eleverna ska känna sig trygga och motiverade för studier. Man 
har byggt upp en fungerande elevhälsovård och har elevhälsoteammöten varje vecka.  
 
Under året har man erbjudit 14 ämnen och eleverna har haft studiehandledning på fyra olika språk. Man 
har lyckats väl och i juni 2017 var det 13 elever som blev behöriga till nationellt program. 
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Vuxenutbildningsverksamheten 
 

Yrkeshögskola 
3D-CAD konstruktör/ innovatör är en ny YH-ansökan utifrån initiativ från företag i södra Hälsingland 

(beslut 29/1–2019). Utbildningens omfattning är två år (30 studieplatser).  

Förbundet mäklar också utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan och har under hösten 2018 kunnat 

erbjuda: 

• Drifttekniker Kraft & Värme/Process 2 år 100 % Söderhamn (satellitort)  

• Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik 2 år 100 % Söderhamn (satellitort) 

• Vattenkraftstekniker 2 år 100% Bollnäs (distans genom lärcentra) 

• Byggproduktionsledare 2 år 100 % Gävle möjlighet att sitta på lokalt lärcentrum  

• Fastighetsingenjör 2 år 100 % Gävle möjlighet att sitta på lokalt lärcentrum  

Samverkan med andra YH-utbildningsanordnare har resulterat i en YH-katalog med 140 utbildningar 

som är sökbara för våra kommunmedborgare att läsa från något av förbundets lärcentra utan att 

behöva flytta. Sista kullen studenter tog examen från Kulturkommunikatörsutbildningen i juni 2018. 

Förbundet har arbetat fram en bra struktur hur man systematiskt undersöker arbetslivets behov med 

hjälp av lokala kompetensmäklare. Detta arbete har nu stärkts i södra Hälsingland där ett nytt forum 

(linje 100-gruppen) bildats för att stärka det operativa arbetet.  

Semaforen drivs av Region Gävleborg. Syftet är att minska den missmatch som finns i länet mellan utbud 

och efterfrågan på kompetens. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut 

att lösa. I det jobbet arbetar förbundet aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, 

utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera. Semaforen har under året anordnat 

två branschträffar inom IT och Industri. I Södra Hälsingland har semaforen under året utvecklat sitt 

samarbete med Teknikcollege. Teknikcollege har även varit en viktig del i den riktade branschdagen mot 

industriföretagen som genomfördes i september 2018 (19/9). 

Högskola- och uppdragsutbildning 
Under året har högskoleverksamheten avvecklats på Heden och en ny högskolemiljö har byggts upp och 

samlokaliserats med övrig vuxenutbildning på Torsberg i Bollnäs. Skolverket beviljade lärcentramedel 

(575 000) till förbundet som nyttjats för utveckling av lokaler, studiemiljöer, teknik samt 

studerandestöd. Marknadsföring har testats via radioreklam för lärcentrum några veckor vår och höst. 

Högskole- och uppdragsutbildningen fortsätter att utvecklas positivt med ambition att knyta fler 

utbildningar till Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB) utifrån arbetslivets behov. Uppdragsutbildning 

inom upplevelsebaserat värdegrundsarbete, inkludering, NPF och teambuilding har utvecklats och nått 

500 personer under våren 2018 och inbringat 350 000 kr till förbundet. Under hösten har CFL Nordanstig 

levererat uppdragsutbildning till kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) som innehållit vägledning, 

personlighetsutveckling, data samt handledarutbildning. 

 

FoU (Forskning och utveckling) 
Forskningsmiljön har ökat från 4 anställda och en doktorand till att omfatta totalt 8 inklusive 

gästforskare som nyttjar miljön till och från. FoU-enheten har haft många externa uppdrag vilka är både 

på lokal, regional, nationell och internationell nivå. FoU har även genomfört uppdrag inom förbundet 

kring studietradition och studiemotivation samt följeforskat YH-utbildningen kulturkommunikatör. Lotta 
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Svensson har givit ut boken ”Lämna eller stanna” och fler forskare har deltagit i rapportskrivandet i det 

nationella projektet ”Klass i Sverige”. Forskningsverksamheten har även fördjupat samverkan med FoU 

Välfärd samt påbörjat samverkansdialog med forskningsverksamhet på högskolan i Gävle kring 

gemensamma utvecklingsspår. Det har under året publicerats både bok och flertalet rapporter från 

forskningsmiljön. Projektmedel har beviljats för att jobba med kost och hälsa utifrån Viola Adamssons 

(Bollnäs) forskning. Fler uppdrag har tillkommit under året samt forskningsprojekt har avslutats. 

 

Internationalisering/Projekt 
Internationalisering/projekt har som målsättning att skapa utvecklingsmöjligheter för förbundets 

personal och elever genom ökad tillgång till extern finansiering. HUFB är nationellt centrum för 

UNESCO/UNEVOC vilket är FN:s nätverk inom yrkesutbildning och förbundet har under året medverkat i 

EU SKILLS WEEK där yrkesutbildningens betydelse uppmärksammats i samtliga medlemsländer. 

Förbundet medverkade även i den nationella konferensen/mässan SKOLFORUM där dess internationella 

utvecklingsarbete presenterades. HUFB är erkänt av internationella organisationen EUROPEACTIVE att 

utbilda och certifiera Personliga Tränare. Ett samarbete med Högskolan i Gävle och dess 

Idrottsvetenskapliga program har inletts. Projektansökningar inom Erasmus+ (KA2 och KA3) samt 

Horizon 2020 lämnades in under våren och vid utgången av året stod vi med 14 pågående projekt. 

Utvecklingen av förbundets internationella nätverk fortgår.  

 

 

CRISS – ett projekt för utveckling av den digitala kompetensen inom gymnasieutbildningen 
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Grundläggande vuxenutbildning 
Det är en fortsatt rejäl ökning av elevantalet från SFI (utbildning i svenska för invandrare) till den 

grundläggande vuxenutbildningen (alla ämnen) med elever som har andra-språkbakgrund vilket gäller 

samtliga CFL-enheter. Detta föranleder behov av resursförstärkningar på sikt om trenden fortsätter. En 

ökande del av eleverna har svårigheter med övergången från SFI till grundläggande nivå där fler också 

har låg utbildningsnivå från hemlandet. Arbete är påbörjat gällande förbättringar av rutiner för att mäta 

genomströmningen. Samarbetet mellan utbildning i svenska för invandrare (SFI) och grundläggande 

utbildning (GRUV) har ökat för att underlätta övergången från SFI till GRUV. De nya delkurserna i 

svenska som andraspråk har börjat användas under året. CFL Nordanstig erbjuder ”studieverkstad” för 

samtliga elever som har behov av stöd en förmiddag eller eftermiddag varje vecka. CFL Nordanstig har 

också erhållit medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att arbeta med olika 

pedagogiska arbetssätt för elever med funktionsnedsättning. CFL Bollnäs erbjuder orienteringskurs i 

studieteknik. CFL Söderhamn har förstärkt sitt studerandestöd. 

 

Gymnasial vuxenutbildning 
Arbetet fortsätter för att skapa en vuxenutbildning som är flexibel i tid och rum med ett strukturerat 

upplägg där varje individ får hjälp och stöd att ta ett eget ansvar för sina studier. Semesteranställningar 

har förhandlats och införs för samtliga lärare inom vuxenutbildningen 2019. Samarbetet mellan 

vuxenutbildningen och gymnasieskolan fortskrider och utbudet av yrkeskurser utvecklas. Förändringar i 

regelverk för statsbidrag har medfört begränsningar i medelstilldelning från Skolverket och 

primärkommunerna vilket gör det svårt att svara upp mot de behov av arbetskraft som företagen 

efterfrågar i vår region.  

CFL Nordanstig erbjuder bemannad studieverkstad alla dagar samt en kväll i veckan för alla elever som 

har behov. Antalet elever med olika former av funktionsnedsättningar ökar vilket lett till att SPSM 

beviljat ett utvecklingsprojekt för 2019 där en specialpedagog anställs för både SFI och VUX. Två 

språklärare har under året ansvarat för en språkhandledarutbildning inom ett skolverksprojekt som 

riktat sig till hela förbundet.  

Ett samlokaliserat CFL Bollnäs ökar möjligheterna för flexibla studieformer och ett utökat utbud. Tankar 

på en utökning av basårskonceptet med mål att ha ett naturvetenskapligt utbud i egen regi som täcker 

behörighetskraven till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Samarbete med högskolan i Gävle 

kring språk och kunskapsutvecklande pågår. Förbundet var initiativtagare till den första 

vuxenutbildningsmässan i Bollnäs i november 2018 vilket blev en succé.  

Samverkan med folkhögskolan, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen har intensifierats. 

Detta i form av samarbetet på Navigatorscentrum och genomförandet av orienteringskurser för 

extratjänstanställda. Inom ramen för DUA har tre jobbspår arbetats fram med initialt fokus på 

restaurang, service och handel samt vård- och omsorg. Utbudet av yrkeskurser inom vårdsektorn har 

under året varit stort genom att varianterna omfattat lärling, tidsbegränsat anställda samt reguljär 

dagtidsbaserad undervisning. Inom utbildningen för tidsbegränsat anställda och lärlingsutbildningen har 

stora delar av kurserna validerats utifrån att eleverna samtidigt arbetat eller haft en lärlingsplats.  

CFL Söderhamn fortsätter att utveckla/anpassa rutiner samt förbättra arbetssätt. Förbättringsarbete är 

på gång av att använda sig av möjligheten att söka kurser via en ”webb-ansökan”. Ett strukturerat 

upplägg för periodundervisning från och med januari 2019 har skapats i samarbete med lärarna för att 

möjliggöra att eleven lyckas så bra som möjligt med sina studier. Övergången mellan SFI och GRUV 

respektive GRUV och GY underlättas genom ett förstärkt samarbete (bättre avstämning) mellan alla 
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studieorter inom HUFB. De nya delkurserna i svenska som andraspråk, matematik och engelska har 

börjat användas under året, vilket betyder att arbetsbelastningen hos lärarna ökade. Förbättrad 

samverkan mellan CFL, AF, Folkhögskolan resulterade i en lyckad utbildningsmässa. 

Småbruksutbildningen och dess kurser har fortfarande höga ansökningssiffror. Sammanlagt blir det sex 

olika utbildningar med möjlighet till lärlingsutbildning hösten 2018 samt 2019. 

 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
Tillströmningen av SFI-elever har fortsatt legat på en hög nivå. CFL Nordanstig har en hanterbar 

kösituation vilket CFL Söderhamn och CFL Bollnäs inte har trots att etableringskön minskat rejält. CFL 

Nordanstig har bedrivit ett utvecklingsprojekt via skolverket med inriktning mot ”Yrkesintroduktion och 

arbetsmarknad”. Inom projektet har studiebesök på arbetsplatser inom olika branscher i kommunen 

kunnat göras i kombination med information om utbildningsvägar. Ett förändringsarbete inom 

arbetslaget kring elevernas inflytande och delaktighet samt metoder för mätning av progression och 

genomströmning är påbörjat. Lärare på SFI och svenska som andraspråk har påbörjat ett samarbete för 

att underlätta övergången mellan de olika nivåerna.  

CFL Söderhamn har fortfarande kö. Utbildningsplikten i kombination med många återkommande elever 

har medfört att kön ökat men etableringskön har däremot minskat. CFL Söderhamn har också startat 

lokalvårdsutbildning med Sfi under hösten samt lärlingsutbildning inom handel med svenska som 

andraspråk. Utvecklingsarbete har bedrivits av två förstelärare med formativ bedömning och kollegialt 

lärande. Kursmålen har förenklats och förtydligats för eleverna och strukturer kring förtester och 

nationella prov har utvecklats.  

CFL Bollnäs har haft den största ökningen där antalet elever fyrdubblats.  Arbetet med att kartlägga 

elevernas språknivå har utvecklats, vilket bidragit till ökad genomströmning och inplacering på rätt 

studieväg. För att nå yrkesverksamma, föräldralediga har distansundervisning via digitala läromedel 

erbjudits. Heltidsstudier, tematiserad undervisning, sambedömning är några andra utvecklingsområden 

som för närvarande pågår. För att öka kvalitén har fokus legat på att utveckla betyg och bedömning, 

digitalisering, kollegialt lärande samt kartläggning. Här har förstelärare bidragit i utvecklingsarbetet. 

Samtliga SFI-enheter ger elever möjlighet att studera på distans för att kunna kombinera både arbete 

och studier. 

 

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
Specialpedagogisk kompetens behövs eftersom en stor del elever inte fullföljer sina studier på grund av 

kognitiva nedsättningar. Genom projektet ”Småbruk -Djupvik småbrukarcentrum” i samarbete med 

daglig verksamheten i Söderhamn undersöks intresse för studerande med särskilda behov att söka 

utbildningen hos CFL Söderhamn vilket bygger på ett utökat inkluderande undervisningssätt. Projektet 

”Småbruk” fortsätter och ska utökas genom att erbjuda en fördjupning inom utbildningen kompletterat 

med lärlingsplatser. En intervjustudie gällande skolformen Särvux har genomförts med skolledare, lärare 

och politiker i ett antal kommuner i landet där förbundets särvuxrektorer och särvuxlärare varit 

delaktiga. 
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Yrkesvux 
Inom yrkesvux fortsätter samverkan med gymnasiets yrkesprogram med syfte att möjliggöra yrkeskurser 

inom efterfrågade områden. Nytt för 2018 var starten av yrkesförarutbildningar för buss och tunga 

fordon samt Industri BAS. Arbete är påbörjat med att öka antalet lärlingsplatser i samarbete med privat 

och offentlig sektor. Utifrån bristyrkesprognoser riktas yrkesvuxsatsningarna mot prioriterade 

branschområden där Skolverkets yrkespaket ligger till grund för utbildningsupplägg. Bristande ekonomi 

har medfört att vuxenutbildningen inte har kunnat genomföra yrkesvuxkurser i den omfattning som 

efterfrågats av Arbetsförmedling och arbetsliv.  Bidragsförutsättningarna för yrkesvux försämrades 

ytterligare 2018 samtidigt som staten förväntar sig att kommunerna ska medfinansiera den ökade 

satsningen. 

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten 

Utbildningssamverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolans yrkesprogram ska öka för att 

bättre samnyttja lokaler, utrustning och personal samt för att bättre kunna möta upp arbetslivets 

kompetensförsörjningsbehov. Samarbetet med arbetslivet ska utvecklas via utökade kontakter 

(kompetensmäklare) och behovsanalyser för att säkerställa efterfrågestyrda utbildningar. För att möta 

framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå ska lokala förebilder lyftas fram som gjort resan från 

gymnasieskola-vuxenutbildning-högskola med slutmål arbete i vår region. Lärcentra blir en viktig 

marknadsförare för att visa på möjligheterna att bedriva högskolestudier på hemmaplan.  

Vuxenutbildningsverksamheten bedöms öka i omfattning under perioden 2019 – 2020 vilket har sin 

bakgrund i regeringens satsningar på fler utbildningsplatser till yrkesvux och lärlingsvux samt allas rätt 

till kommunal vuxenutbildning. En annan förklaring till utökning är att en utbildnings-plikt införs för 

nyanlända med kort utbildning i åldrarna 20 – 64 år. Nyanlända ska inom ramen för etableringen skaffa 

sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig 

arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.  

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) har upphört som egen skolform och ingår numer som en del av 

den kommunala vuxenutbildningen. Den exceptionella ökningen av SFI-elever har medfört ett stort 

behov av resurser för kommunal vuxenutbildning, vilket i sin tur lett till att köer uppstått inom den 

grundläggande vuxenutbildningen.  

Staten ålägger kommunerna, i detta fall Utbildningsförbundet, att erbjuda studie- och yrkesvägledning 

samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxen-utbildningen. Validering för elever 

inom vuxenutbildningen förväntas öka framförallt mot nyanlända som vill få sin reella kompetens 

bedömd och tillgodoräknad för att kunna korta tiden i utbildning eller underlätta vägen in på 

arbetsmarknaden.    
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Måluppfyllelse 
Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås. Målet bedöms inte ha nåtts då hälften av de sex 

verksamhetsmålen ej är uppnådda och de två finansiella målen ej har nåtts. 

 

Verksamhetsmål gymnasieverksamheten 

• Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ska ligga över 

genomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet. 

Kommentar: Målet är delvis uppnått då yrkesprogrammen ligger bättre till än länet och riket (tabell 
1). I år kan vi för första gången se genomströmningen på tre år sedan förbundet bildades. 
Föregående år redovisades andel elever som uppnått gymnasieexamen av samtliga avgångselever 
istället varför den statistiken visas även för 2018 i tabell 2. Tabell 3 visar utvecklingen över tid och 
även här syns att yrkesprogrammen har mycket goda resultat 2018. 

Rektorerna har sammanställt vilka elever som inte nått examen och en analys av orsakerna har 

gjorts som visar att i stort sett alla som inte nått examen har hanterats på olika sätt av skolornas 

elevhälsoteam. 

 

Tabell 1 

Andel elever (%) på NP med 
gymnasieexamen inom tre år 
2015-2018  

HUFB Länet Riket 

Totalt  73,1 76,6 76,1 

Högskoleförberedande 67,8 76,6 77,9 

Yrkesprogram 80,0 76,6 72,0 

 

Tabell 2 

Andel elever (%) med 
gymnasieexamen 2018  

HUFB Länet Riket 

Totalt  89,3 90,5 90,4 

Högskoleförberedande 85,3 90,2 91,4 

Yrkesprogram 92,5 90,9 88,4 

 

Tabell 3 

Andel elever (%) med 
gymnasieexamen över tid 

2018 2017 2016 

Totalt  89,3 85,5 89,9 

Högskoleförberedande 85,3 85,6 90,8 

Yrkesprogram 92,5 85,4 89,0 

 

 

 

 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

18 
 

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ska ligga 

över poänggenomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet.  

Kommentar: Målet är inte uppnått som helhet men uppnått på några program. I jämförelsesiffrorna 
för länet och riket ingår alla skolhuvudmän, både kommunala och friskolor. I förhållande till endast 
kommunala skolor ligger vi lite bättre till. Tabell 2 visar jämförelse över tid. Vi kan se att flera 
yrkesprogram ligger lägre till betygsmässigt samtidigt som en hög andel klarar examen. 

 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen  

HUFB Länet Riket 

Totalt  13,8 14,5 14,8 

Högskoleförberedande 14,7 15,1 15,3 

Ekonomiprogrammet 14,1 14,9 15,0 

Estetiska programmet 15,6 15,3 15,3 

Naturvetenskapliga 16,3 16,2 16,3 

Samhällsvetenskapliga 14,5 15,0 14,9 

Teknikprogrammet 14,0 14,5 14,9 

Yrkesprogram 13,1 13,8 13,6 

Barn- och fritid … 13,3 13,5 

Bygg- och anläggning 12,3 13,3 13,3 

El- och energi 13,1 13,0 13,1 

Fordon och transport 13,7 13,8 13,2 
Handel och administration … 13,1 13,4 
Hotell och Turism … 14,1 14,2 

Industritekniska 12,0 14,5 13,7 

Restaurang och livsmedel … 14,3 14,4 
 

Genomsnittlig betygspoäng för elever 
med examen 

2018 2017 2016 

Totalt  13,8 14,1 14,0 

Högskoleförberedande 14,7 14,8 14,7 

Ekonomiprogrammet 14,1 .. … 

Estetiska programmet 15,6 15,7 15,0 

Naturvetenskapliga 16,3 14,7 15,6 

Samhällsvetenskapliga 14,5 14,3 13,8 

Teknikprogrammet 14,0 15,4 14,5 

Yrkesprogram 13,1 13,6 13,4 

Barn- och fritid … 13,4 13,5 

Bygg- och anläggning 12,3 12,8 13,2 

El- och energi 13,1 13,0 12,7 

Fordon och transport 13,7 14,0 13,4 

Handel och administration … 13,5 … 

Industritekniska 12,0 .. … 

Restaurang och livsmedel … .. 15,3 

Vård och omsorg 13,1 13,9 13,3 
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Verksamhetsmål vuxenutbildningen 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över snittet för 

såväl Hälsingland som landet i sin helhet 

Kommentar: I september 2018 presenteras mätresultat för 2017 som används vid bedömningen av 

måluppfyllelsen. Målet är uppnått då förbundets resultat är bättre än både Hälsingland och Riket för 

både gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning. Värt att nämna är att andelen slutförda kurser för 

kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning har mer än fördubblats procentuellt sett sedan 2016. 

Variabler/uppgifter för 2017 
 

HU
FB 

Hälsi
ngla
nd 

exkl 
HUF

B 

Riket 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i 
grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs 

75,
8 

56,8 70,4 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i 
gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som 
slutfört kurs 

77,
3 

69,3 71,1 

 

• Andelen yrkeshögskolestuderande som avslutar sin utbildning med betyget 

godkänd i samtliga ämnen ska vara 100% 

Kommentar: Målet är uppfyllt. 

• Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 

Kommentar: Målet är uppfyllt. Under 2018 har 610 personer studerat eftergymnasial utbildning på våra 

lärcentrum jämfört med 581 föregående år. 586 st är högskolestuderande och 24 studerar YH från 

annan arrangör.  

• Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder 

Kommentar: Målet ej uppnått. Årets sista nöjdhetsmätning uppnådde en nöjdhet på 86 % vilket är 

sämre än föregående års resultat på 90%. Det som drar ner nöjdheten är tillgång till grupprum samt 

studerandekök, där Bollnäs sticker ut med lägst nöjdhet.  

 

Finansiella mål 

• Ekonomin ska vara i balans 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt då utfallet för 2018 är negativt.  

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Årets utfall på -940 tkr minskar det egna kapitalet. I bokslut 2017 

fastställdes det egna kapitalet till 12 544 tkr och inflationen var 2,2% för 2018, så för att målet ska vara 

nått borde utfallet vara minst 276 tkr. 
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Framtidsbedömningar 
 

Inför kommande år behöver följande strategiska punkter och frågeställningar hanteras: 

• En långsiktig lokalförsörjningsplan måste kunna förankras i medlemskommunerna, för att ge 

Utbildningsförbundet förutsättningar att bedriva god och kostnadseffektiv utbildning och för att 

uppnå demografianpassning och skapa samordningsvinster mellan alla våra verksamheter. 

Processen är idag för långsam. Med snabbare omställningsmöjligheter för att hålla nere 

kostnaderna, att få till stånd snabbare investeringar och möjlighet att lämna lokaler som inte 

behövs. 

• Tydligare och tidigare budgetprocesser med medlemskommunerna för att medge en rimlig 

planeringsprocess för Utbildningsförbundet. Ny modell som Utbildningsförbundet föreslår 

beaktar detta. 

• Hur ska generella statsbidrag hanteras? Idag har omfördelningen från riktade till generella 

statsbidrag och utdragna beslutsprocesser om ersättningar från medlemskommunerna 

resulterat i en halvering av Komvux verksamheten. Ny modell som Utbildningsförbundet föreslår 

beaktar detta. 

• En översyn med tydlig satsning på fler utbildningar och bättre anpassning till marknad och 

efterfrågan bör göras inte minst inom Yrkeshögskoleutbildningarna. En genomgång av 

gymnasieutbildningar bör genomföras för att ha ett konkurrenskraftigt utbud att erbjuda läsår 

20/21. 

• En översyn av framtida rekryteringsbehov och gärna i samarbete med medlemskommunerna i 

fråga om långsiktig personalplanering bör inledas. 

• Arbetet med att få fler människor med rätt utbildning för att få arbete fortsätter, och lösningar 

som inte enbart bygger på projektform bör arbetas fram. 

• Hur ska man i framtiden hantera de olika särskilda statliga lärarlönesatsningarna, om de riktade 

bidragen försvinner och införlivas i generella statsbidrag till kommunerna? 

• Beredskap för de kommande lagändringarna, utifrån de presenterade utredningarna och 

kommissionerna kommer det allt efterhand förslag till ändrad lagstiftning, och förordningar. 

• Ny teknik, en allt snabbare utveckling med ny teknik, som kan ge förutsättningar till nya 

utbildningssätt men även ny arbetsmarknad, där vi behöver kunna erbjuda både nya sätt till 

utbildning och för de nya arbetena. 

• Den nya arbetsgivarorganisation SOBONA har påbörjat sitt arbete med att få ihop ett nytt 

kollektivavtal vilket kan innebära förändringar av arbetsvillkoren inom utbildningsbranschen 

som kan leda till att förbundet kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
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Personalredovisning 
 

Förbundet hade vid årets slut 448 anställda fördelat på 61 % kvinnor och 39 % män. Medelåldern totalt 

sett är relativt hög, 49,7 år. Antalet anställda har minskat med 24 personer från föregående år och 

antalet årsarbetare har minskat med 18 personer. 

Andelen behöriga1 lärare uppgår till ca: 83%. 

Antal anställda, 
exkl  2018-12-31 2017-12-31 

timanställda 
Kvinno
r 

Mä
n 

Total
t 

Kvinno
r 

Mä
n 

Total
t 

Totalt 273 175 448 292 180 472 

Varav 
tillsvidareanställda 235 138 373 242 139 381 

Varav 
visstidsanställda 38 37 75 50 41 91 

Medelålder     49,7     49,6 

Årsarbetare 260 169 428 276 170 446 

 

Personalomsättning och åldersstruktur 

Personalomsättningen har ökat från 11 % (2017) till 17 % för 2018. Den största yrkesgruppen inom 

förbundet är lärare och det är också här vi ser de flesta avgångarna. I antalet avgångar ingår även sex 

pensionsavgångar. En ökning av personalomsättningen jämfört med föregående år har skett. 

Nyckeltalsinstitutet säger att personalrörligheten behöver vara ”lagom”, då en för hög omsättning leder 

till onödiga kostnader för rekrytering, introduktion och handledning men samtidigt bör omsättningen 

inte vara alltför låg. Viss omsättning behövs för att få in ny kompetens och nya perspektiv i 

verksamheten. Hur rörligheten utvecklas kommer bevakas under kommande år.   

 

Personalomsättning Anställda vid Anställda vid Rörlighet 

(tillsvidareanställda) 2018-01-01 2018-12-31 

    Kvinnor Män Kvinnor Män 17,4% 

    241 136 232 138 

Avgångar 48 17 65 avgångar 

 

Personalomsättning Anställda vid Anställda vid Rörlighet 

(tillsvidareanställda) 2017-01-01 2017-12-31 

    Kvinnor Män Kvinnor Män 11,1% 

    230 130 240 137 

Avgångar 26 16 42 avgångar 

                                                           
1 83% avser andelen lärare med lärarlegitimation. Yrkeslärare har beräknats som legitimerad lärare oavsett om 
legitimation finns eller ej då det i skollagen (2010:800) inte finns något legitimationskrav för yrkeslärare.  
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Hälsinglands Utbildningsförbund står, liksom många andra arbetsgivare inte minst inom skolans 

verksamhetsområde, inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Detta innebär en stor utmaning 

för förbundet. Idag återfinns merparten av förbundets anställda i åldersspannet 50-64 år. Det råder brist 

på behöriga lärare, vilket tvingat såväl förbundet som andra arbetsgivare i regionen att anställa 

obehöriga lärare, en utveckling som befaras tillta i framtiden. Arbetsgivaren avser därför utveckla 

arbetet med arbetsgivarvarumärket för att därigenom stärka sin konkurrenskraft och säkra framtida 

kompetensbehov. Ännu är den vanligaste avgångsåldern för pension 65 år. Under 2019 blir 13 av 

förbundets medarbetare 65. Drygt hälften är pedagogisk personal. Även inom administration kommer 

många att gå i pension de närmaste åren. 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 4,39 % och vi ser, jämfört med föregående år, att 

långtidssjukfrånvaron har ökat något medan korttidssjukfrånvaron har minskat. Under 2017 var den 

totala sjukfrånvaron 3,77 %. Den försiktiga ökningen av sjukfrånvaron under 2018 kommer bevakas men 

fortsatt kan konstateras att sjukskrivningsnivån fortsatt är mycket låg inom Utbildningsförbundet. 

Kvinnor har liksom tidigare år en procentuellt högre sjukfrånvaro än män. Om vi blickar åter från 2016 

och fram till och med 2018 visar sjukskrivningskurvan lätt uppåt under de tre åren. Den under förra året 

planerade utredningen av orsaker till kvinnors högre sjukfrånvaro har inte utretts under året. Förbundet 

kommer avvakta resultatet av Riksrevisionens granskning av skillnaderna i sjukfrånvaro mellan könen. 

Att kvinnors högre sjukfrånvaro skulle bero på sämre hälsa har ett svagt stöd i befintlig forskning. 

Granskningen som ska genomföras kommer bland annat titta på om det finns systematiska skillnader 

som beror på att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen. Resultatet av granskningen 

kommer sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2019. Förbundet avvaktar 

resultatet och tar därefter omtag med översyn av sjukskrivningsstatistiken. 
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Sjukfrånvaro  

2018 2017 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Total sjukfrånvaro alla anställda inkl 

5,66% 2,31% 4,39% 5,10% 1,56% 3,77% timanställda 

Andel långtidssjukfrånvaro >60 

61% 39% 57% 57% 30% 52% dagar 

Andel korttidssjukfrånvaro <60 

39% 61% 43% 43% 71% 48% dagar 

 

Sjukfrånvaro - 
åldersintervall 2018 2017 

0-29 3,46% 1,91% 

30-49 4,56% 3,68% 

50-65 4,61% 5,05% 

66-99 0,70% 0,00% 

 

Övertid 

Antalet övertidstimmar har från 2017 till 2018 fortsatt att minska. Från 5531 timmar 2017 till 4667 

timmar under 2018. Det är främst uttaget av kvalificerad övertid som minskat, i så väl tid som pengar 

(störst andel är minskningen vad gäller uttag av pengar).  

 

Övertid 

2018 2017 

Timmar 
uttagna i 
pengar 

Timmar 
uttagna i 

tid 

Totalt 
antal 

timmar 

Timmar 
uttagna i 
pengar 

Timmar 
uttagna i 

tid 

Totalt 
antal 

timmar 

Total övertid 2427 2240 4667 2808 2723 5531 

Varav enkel övertid 401 109 510 333 83 416 

Varav kvalificerad 
övertid 338 125 463 688 130 818 

Varav fyllnadstid 1688 2006 3694 1787 2510 4297 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverktyget IA används enligt intention och majoriteten av de ärenden som registreras 

hanteras tillfredsställande. Totalt rapporterades 63 ärenden under 2018 varav de flesta avsåg 

riskobservationer, tillbud och olycksfall. Rapporterade olycksfall har minskat stort från 2017. Endast åtta 

av de rapporterade ärendena avsåg olycksfall och två av dessa avsåg elever. Förbundet kan konstatera 

att målsättningen att öka antalet riskobservationer och därmed förbygga olycksfall för 2018 har gett det 

resultat vi eftersträvat!  

Den inplanerade utbildningen i IA-verktyget har fått flyttas fram delvis på grund av personalbyte på HR-

funktionen samt på grund av att prioritering istället lagts på uppstart av den partsgemensamt hållna 
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arbetsmiljöutbildningen, som riktar sig till alla chefer och skyddsombud. Utbildningen syftar till att skapa 

en gemensam kompetensplattform för chefer och skyddsombud och att ytterligare ge en skjuts i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen består av sex utbildningsmoduler och är tidsmässigt 

förlagd mellan september 2018 till april 2019.  

 
Pensionsåtaganden 

Vid ingången av 2018 hade förbundet en pensionsskuld uppgående till 6 151 tkr, inkl löneskatt. Enligt 

KPA:s prognosberäkning har skulden beräknats öka med 3 866 tkr till 10 017 tkr. Den andel av PO-

pålägget som avsätts till pensionsskulden räcker inte till och förbundet har därför budgeterat med PO-

pålägg på 40% jämfört med 38,5% för kommande år.  

Antalet anställda med förmånsbestämd ålderspension (FÅP) eller efterlevandepension har ökat från 29 

till 36 personer. Lärare med förstelärar- och lärarlönetillägg börjar resultera i fler anställda med FÅP men 

de flesta som genererar FÅP är fortfarande ledning och administrativ personal. Snittkostnaden har ökat 

med 66 tkr från 212 tkr till 278 tkr per person.  

Förbundet har för närvarande inga finansiella placeringar för pensionsmedel och har inte några planer 

på försäkringslösning. Personal födda 1986 och yngre omfattas inte av FÅP utan kommer istället få 30% 

av inkomst mellan 7,5 - 30 inkomstbasbelopp utbetalda till sin pensionsförsäkring tillsammans med den 

avgiftsbestämda ålderspensionen på 4,5% upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För 2018 var antalet med 

AKAP-KL 48 personer och KAP-KL 423 personer. 

 

 

Staffangymnasiet har med hjälp av Sparbanksstiftelsen investerat i en ny 3-D skrivare 
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Ekonomi 
 

Övergripande 

Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,4% (2,8%) för 2018. I uppräkningen beräknades 

2,6% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader. Kostnaden för personal har överstigit 

uppräkningen då pensionskostnaderna inte täcks av PO-pålägget. Underskottet för pensionskostnaderna 

uppgick till -1 750 tkr,  

Av de föregående årens positiva resultat har direktionen beslutat att resultatbalansera 3 961 tkr till 

2018. Resultatbalanseringen har motbudgeterats så budgetvolymen fortfarande är 275 tkr. Förbundet 

bör ur balanskravssynpunkt inte redovisa minusresultat i resultaträkningen och de 275 tkr som 

budgeterats i överskott avser det positiva resultat som beräknades krävas för att uppnå målet om 

inflationssäkring av det egna kapitalet.  

Förändring i avsättningen för lokalkostnaderna på Heden i Bollnäs har gjorts under 2018, delvis pga 

förseningar i förändringen av det egna nyttjandet av lokalerna men även pga att kommunen hittat nya 

hyresgäster och efterskänker delar av hyreskostnaderna för våren 2019. 

Under året har omstruktureringskostnader av engångskaraktär för flytt av verksamheter från Heden till 

Torsberg samt avvecklingskostnader inom elevhälsan pga det minskande elevantalet på sammanlagt 1,8 

mkr redovisats i driften.   

Gymnasieskola 

Priserna för 2018 är beräknade utifrån 2014 års nivå i kommunernas budget med tillägg för ”kuddar” för 

att lindra effekten av prognosticerade elevminskningar. På Staffangymnasiet har istället antalet elever 

ökat vilket resulterat i högre intäkter än tänkt vilket till viss del budgeterats ut till verksamheten men till 

största del använts för återbetalning av anpassningsmedel till medlemskommunerna. Under 2018 har 

dock elevantalet minskat drastiskt för Staffangymnasiet även om antalet elever ändå är högre än 

målbilden. För Nordanstigs del har elevantalet minskat så mycket att större anpassningar än tänkt måste 

genomföras. Elevantalet på Torsbergsgymnasiet har sjunkit så pass mycket att förbundet har begärt och 

fått klartecken på att få ta i anspråk anpassningsmedlen för 2018 motsvarande ca 3,3 mkr. Sammantaget 

för verksamhet gymnasieskola så har medlemsbidraget minskat med 11,5 mkr jämfört med 2017. 

Det minskade antalet asylelever under 2018 innebär även mindre intäkter från Migrationsverket. 

Antalet asylelever är nu lägre än målbilden för Söderhamn och Nordanstig vilket gör att 

medlemskommunernas andel av Migrationsintäkterna också sjunker kraftigt. Samtidigt har ansökningar 

för 2017 beslutats och betalats ut under 2018 som varit högre än uppbokade belopp. För 2018 sker 

ansökningarna till tre olika instanser för olika kategorier av asylsökande vilket gör bedömningen av 

utfallet svårare än tidigare även om andelen av bidraget som går till medlemskommunerna kan 

beräknas enklare. Hittills har 31,6 mkr balanserats främst för återbetalning av anpassningsmedel och 

migrationsverksbidrag till medlemskommunerna. 

Gymnasiesärskola 

Höghammargymnasiets elevantal fortsätter avvika positivt från avvecklingsplanens elevprognos och 

höstens elevantal är 21 fler än 2017. Det högre elevantalet har gjort att verksamheten har vänt ett 

befarat underskott på 2 mkr till ett mindre överskott på 243 tkr. Eventuellt över- eller underskott av 
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Höghammargymnasiets verksamhet täcks av Bollnäs kommun och förbundets resultat för Höghammar 

2018 har därför balanserats.  

Flykting och vuxenutbildning 

Under 2018 har förbundet erhållit extra medel för kösituationen på SFI för hösten med 1,2 mkr från 

Bollnäs kommun. 

Höjningen av schablonersättningen för utbildningsplikten för nyanlända har hållits inne i Söderhamns 

kommun med hänvisning till att verksamheter inte får öka sina kostnader, från Nordanstig erhåller 

förbundet ca 51% av ökningen och från Bollnäs har engångsreglering till förbundet skett för 2018 och 

bidraget har även fastställts för 2019. Kö till SFI-studier förekommer i alla tre kommunerna och 

utbetalda schablonbidrag har balanserats för detta då förbundets kostnader för att utbilda dessa 

personer senareläggs p g a kösituationen. 

För vuxenutbildningen skedde stora försämringar i bidraget från Skolverket mellan 2016 och 2017. 

Samtidigt kompenserades medlemskommunerna i det generella statsbidraget och för 2018 har 

förbundet fått den sk ”52-kronan” från Bollnäs och Söderhamn men inte från Nordanstig. För 2018 har 

bidragsförutsättningarna för yrkesvux försämrats ytterligare genom differentiering av bidraget i tre 

nivåer där högst ersättning erhålls för t ex industri-, fordons-, el- och byggkurser medan mindre 

ersättning erhålls för exempelvis vårdkurser samtidigt som medfinansieringen kan göras med en andel 

orienterings- eller svenska/matematik/engelska-kurser som annars ersätts med lägsta nivån. Förändring 

åt det positivare hållet har samtidigt skett i beräkning av årsstudieplatser där 800 poäng numera utgör 

en årsstudieplats oavsett vilka kurser/utbildning personen studerar. Samtliga redovisningar av 

statsbidrag till Skolverket brukade ske i november men fr o m 2018 sker redovisningen i februari 

förutom för Trainee hälso&sjukvård där redovisningen sker i april. Intäkterna för 2018 är därför 

preliminära.  

 

Verksamheten har 2,6 mkr med sig i resultatbalansering från tidigare år och detta tillsammans med 

försiktighet i tillsättning vid sjukfrånvaro och vakanta tjänster med minskad verksamhet som följd har 

resultatet blivit positivt 2018.  

Resultat 

Statsbidragsändringar vuxenutbildningen (tkr) 2016 2017 

Prel 

2018 

Komvux – statsbidrag upphört 4 450 0 0 

Yrkesvux -  50% bidrag istället för 100% 

Jämförelse redovisad produktion 

3 048 

5 156 

5 055 

11 350 

4 215 

? 

20-24-åringar 1 499 249 0 

Lärling (ca halva bidraget betalas ut till 

arbetsplatserna) 1 071 4 094 

4 225 

Trainee/Trainee hälso&sjukvård 507 1 074 1 995 

Yrkesförare - - 815 
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Sammanlagt redovisar förbundet ett negativt utfall med 940 tkr, -1 215 jämfört mot budget. 

Gymnasieskolorna gör sammanlagt ett negativt resultat på ca 6,9 mkr mot budget. Vuxenutbildningen 

gör ett positivt resultat på 5,4 mkr och administration och övergripande verksamhet står för +0,3 mkr 

inkl motbokning för verksamhetens resultatbalanserade medel. Höghammargymnasiets resultat på +0,2 

mkr är nollställt gentemot Bollnäs kommun.  

Enligt balanskravsutredningen skall underskottet återställas inom tre år, men förbundet anser att de 

kostnader på 1,8 mkr för omstruktureringar som gjorts främst inom gymnasieskolan utgör synnerliga 

skäl att inte återställa det negativa resultatet.  

Finansiella nyckeltal och känslighetsanalys 

Förbundets soliditet är stabil och kassalikviditeten är väldigt god då reglering av de ingående värdena 

gentemot medlemskommunerna är beräknade och bokförda i förbundet och medlemskommunerna 

men inte utbetalats ännu.  Förbundet har gjort bedömningen att ingående värdena är klara och 

använder de nya förutsättningarna i beräkningen av medlemsavgiften för 2018. Då politiska beslut om 

godkännande från medlemskommunerna låter vänta på sig så har nettot av de tidigare posterna på 

kortfristig fordran och kortfristig skuld nettoredovisats och flyttats till långfristig skuld och uppgår till 

31,6 mkr. Nyckeltalen för 2016 och 2017 har därför räknats om utifrån samma bedömning. 

En beräkning av känslighet i förändringar av förbundets förutsättningar har gjorts utifrån kostnader 

2017 samt bidragsförutsättningar 2018. Förbundets löneökningar motsvarar 2,4 mkr per procentenhet 

och 1,2 mkr per procentenhet i övriga prisökningar. En ökning av medlemsbidraget med 1% är i det 

närmaste samma som löneökningskostnaden skulle vara med samma procent. Att ekonomin ändå går 

ihop för förbundet beror på att förbundet har många elever från andra kommuner i gymnasieskolorna 

och stor del av vuxenutbildningen finansieras via olika statsbidrag.   

Förbundet är dock beroende av elevintäkter inom gymnasiet och det är svårt att parera den höga rörliga 

kostnaden när förbundet tappar elever. 

 

Nyckeltal i balansräkningen  

2018-
12-31 

2017-
12-31 

2016-
12-31 

Soliditet   8,1% 9,5% 10,5% 

Kassalikviditet  144,6% 152,7% 136,8% 

Anläggningskapital  -14 933 -17 225 -14 771 

Rörelsekapital  38 594 41 957 31 445 
 
     

Känslighetsanalys (tkr)  2018 2017 

Löneökning 1%  2 370 2 430 

Prisökning 1% exkl IKE  1 031 1 184 

Medlemsbidrag 1% exkl IKE  2 352 2 428 
Rörlig bidragsändring per 10 elever 
gy SG  890  
Rörlig bidragsändring per 10 elever 
gysär  3 044  
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Investeringar 
 

För 2018 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 5 000 tkr som fördelas av 

Förbundschef. Till dessa medel läggs 2 435 tkr som ej hunnit utnyttjas 2017. Utöver dessa medel har 

Direktionen fattat ett separat beslut om anpassningar på Torsbergsgymnasiet för flytt av lärcentra, 

estetiska programmet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet motsvarande 15 000 tkr  

21 080 tkr av investeringsmedlen har utfördelats och 8 484 tkr har förbrukats. Under året har 

omvärdering av investering i Restaurang- och livsmedelsprogrammet gjorts och utbildningen kommer 

baseras på lärlingsupplägg vilket gör att ombyggnationerna på Torsbergsgymnaiet kan minimeras och ca 

10 mkr av investeringen kommer ej behöva nyttjas. Förbundet finansierar investeringarna med egna 

medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt.  

Kostnaden för avskrivningar uppgick till 2 178 tkr vilket är 269 tkr mindre än budgeterat. Budgeten för 

avskrivningar drogs ner med 1 000 för 2018 men differensen mot budget beror till största del pga att 

avskrivningen på leasingbilar budgeteras på annat konto.  

Investeringsbidrag har erhållits med 775 tkr. Medlen kommer från Sparbanksstiftelsen för investering i 

en 3D-skrivare samt statliga medel via Hudiksvalls kommun för teknisk utrustning och lokalanpassningar 

för lärcentra på alla tre orter.  

 

INVESTERINGAR 2018    

    

 Budget 2018-12-31 Avvikelse 

Investeringsutrymme 2018 5 mkr    
fördelas av förbundschef enl 
direktionsbeslut    
Torsbergsgymnasiet 900 000 898 275 1 725 

Staffangymnasiet 850 000 828 920 21 080 

Nordanstig inkl CFL 50 000 96 615 -46 615 

Höghammar gymnasieskola   0 

CFL – Bollnäs 100 000 106 182 -6 182 

CFL – Söderhamn 250 000 99 887 150 114 

Kansli – övergripande 100 000 0 100 000 

Omstrukturering Torsberg-Lärcentra 18 830 000 6 454 173 12 375 827 

Summa investeringar: 21 080 000 8 484 052 12 595 948 

    
Varav investeringsbidrag:  775 000  

    
Kvar av investeringsutrymme 5 
mkr 2018: 1 485 000   

 

Under 2018 har även investeringar i anläggningstillgångar i form av leasingbilar skett till ett värde av 740 

tkr. 
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Ekonomirapporter 
 

RESULTATRÄKNING (TKR)      

      

 Not Budget Utfall Avvikelse Utfall 

  2018 2018 2018 2017 

       
Intäkter 1 412 617 450 545 37 928 464 864 

Kostnader 2 -410 358 -449 101 -38 743 -463 616 

Av- och nedskrivningar 3 -1 909 -2 178 -269 -1 980 

       
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  350 -734 -1 084 -732 

        
Finansiella intäkter 4 0 188 188 161 

Finansiella kostnader 5 -75 -394 -319 -204 

       
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER  275 -940 -1 215 -775 

       
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

       
ÅRETS RESULTAT 6 275 -940 -1 215 -775 
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BALANSRÄKNING (TKR)    

     
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner & inventarier  7 027 5 118 

Bilar & andra transportmedel  4 651 4 593 

Förbättringsåtgärder i annans fastighet  6 920 1 065 

Summa materiella      
Anläggningstillgångar 7 18 598 10 776 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 56 050 49 248 

Kassa & bank 9 69 012 72 274 

Summa omsättningstillgångar  125 062 121 522 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  143 660 132 298 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
& SKULDER      
       
Eget kapital 10 11 605 12 545 

Varav årets resultat   -940 -775 

     
Avsättningar     
Pensionsavsättning 11 10 017 6 151 

Övriga avsättningar 12 2 039 6 036 

Summa avsättningar  12 056 12 187 

      
Skulder      
Långfristiga skulder 13,14 33 531 28 001 

Kortfristiga skulder 15 86 468 79 565 

Summa skulder   119 999 107 566 

     
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR & SKULDER   143 660 132 298 

     
Ställda säkerheter  Inga Inga 

     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS 
(TKR)    

    

 Not 20180101 20170101 

  20181231 20171231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat 6 -940 -775 

Justering för av- och nedskrivningar 3 2 178 2 103 
Justering för värdeminskning 
investeringsbidrag 14 -46 0 

Justering för gjorda avsättningar 11,12 -131 8 833 
Medel från verksamheten före 
förändring     
av rörelsekapital  1 061 10 161 

     
Förändring kortfristiga fordringar 8 -6 802 5 768 
Förändring förråd, varulager & 
exploateringsmark     
Förändring kortfristiga skulder 15 6 903 5 076 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  1 162 21 005 

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella 
anläggningstillgångar 7 -10 000 -2 670 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar     
Övrig justering av anläggningstillgångar  0 -239 

Investeringsbidrag 14 775  
Förändring finansiella 
anläggningstillgångar     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -9 225 -2 909 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Amortering av skuld  0 0 

Nyupplåning  0 0 

Förändring långfristiga skulder 13 4 801 322 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  4 801 322 

     
ÅRETS KASSAFLÖDE  -3 262 18 418 

     
Likvida medel vid årets början  72 274 53 856 

Likvida medel vid årets slut 9 69 012 72 274 
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Redovisningsprinciper 
8 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunal redovisningslag och i enlighet med rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Semester- och ferielöneskuld samt personalomkostnadspålägg 

Semester-, ferie- och uppehållslöneskulden motsvarar de anställdas fordran på Hälsinglands 

Utbildningsförbund i form av sparade semesterdagar och intjänad ferie- och uppehållslön. Tillsammans 

med okompenserad övertid och därpå upplupna arbetsgivaravgifter redovisas löneskulden som en 

kortfristig skuld i balansräkningen. 

Förbundets personal är till stor del ferieanställda. Ferie- och uppehållsanställda tjänar in sin ferie- och 

uppehållslön under läsåret. Inför nytt läsår har föregående års löneskuld tömts och under hösten har de 

anställda tjänat in nästa sommars ledighet med ca 4,5 månader av läsårets tio månader (ca 45 procent).  

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med 38,5 procent via lönesystemet (ett kalkylmässigt 

pålägg) för att täcka pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.  

Anläggningstillgångar 

För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en nyttjandeperiod på minst tre år och att 

tillgångens anskaffningsvärde överstiger 25 000 kr. Undantaget övertagna maskiner och inventarier från 

kommunerna där Hälsinglands Utbildningsförbund köpt dessa till kommunernas bokförda värde och 

använt kommunernas kvarstående avskrivningstid. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de anskaffas till anskaffningskostnaden. 

Leasingavtal för bilar – där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell 

leasing – bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing då värdet 

totalt är väsentligt. Väsentligt sammanlagt värde fastställs till 10 prisbasbelopp. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker enligt nominell linjär metod över den beräknade nyttjandeperioden med början den 

tidpunkt då tillgången är införskaffad. 

Följande ekonomiska livslängder tillämpas: 

Maskiner   5-20 år 

Inventarier   3-10 år 

Fordon och transportmedel  2-15 år 

Förbättringsåtgärder i annans fastighet 5-20 år 

 

Pensioner 

Hälsinglands Utbildningsförbunds pensionsskuld redovisas som avsättning i balansräkningen. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS17. 
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NOTER (TKR)   

 2018-12-31 2017-12-31 

NOT 1 INTÄKTER    
Verksamhetens intäkter 63 780 57 459 

Statsbidrag och övriga bidrag 55 069 64 707 

Driftbidrag medlemskommuner 331 696 342 698 

SUMMA INTÄKTER 450 545 464 864 

    
NOT 2 KOSTNADER    
Verksamhetens personalkostnader 237 010 243 024 

Köp av verksamhet 98 811 99 910 

Lokalkostnader* 48 950 55 083 

Övriga verksamhetskostnader 64 330 65 599 

SUMMA KOSTNADER 449 101 463 616 

* I 2017 års lokalkostnader ingår 4 862 tkr för omstrukturering Heden.    

    
NOT 3 AVSKRIVNINGAR    
Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden 2 178 1 980 

Nedskrivning, se not 7 0 0 

SUMMA AVSKRIVNINGAR 2 178 1 980 

    
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER    
Ränteintäkter 0 2 

Valutakursvinst 188 159 

SUMMA 188 161 

    
NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER    
Räntekostnader 37 24 

Ränta på pensionsavsättning 142 87 

Bankkostnader 83 93 

Valutakursförlust 132  
SUMMA 394 204 

    
NOT 6 BALANSKRAVSUTREDNING    
Årets resultat enligt resultaträkningen -940 -775 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 
Justering för återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -940 -775 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

BALANSKRAVSRESULTAT -940 -775 
 
Enligt kommunallagen skall underskott i balanskravsutredningen återställas inom tre år om 

inte synnerliga skäl föreligger. För 2017 redovisade förbundet ett negativt balanskravsresultat 

om 775 tkr. Enligt beslut av direktionen utgjorde de avsättningar på 6 mkr för 

omstruktureringskostnader i bokslut 2017 synnerliga skäl varvid 2017 års negativa 

balanskravsresultat inte behöver återställas. För 2018 har fortsatta omstruktureringskostnader 

vidtagits om 1 815 tkr och därav föreligger fortsatta synnerliga skäl att inte återställa 2018 års 

underskott om 940 tkr inom tre år.  
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NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 

Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 650 188 

Årets investering 1 287 461 

Utgående anskaffningsvärde 1 937 650 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -78 -19 

Årets avskrivningar -245 -59 

Utgående ackumulerade avskrivningar -323 -78 

Bokfört värde maskiner 1 614 572 

    
Inventarier*    
Ingående anskaffningsvärde 8 868 7 925 

Årets investering 1 700 1 134 

Årets försäljning    

Årets justering vid försäljning/utrangering     -191 

Utgående anskaffningsvärde 10 568 8 868 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 322 -3 177 

Årets avskrivningar -833 -1 212 

Årets justering vid försäljning/utrangering     67 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 155 -4 322 

Bokfört värde inventarier 5 413 4 546 

    
Bilar & andra transportmedel inkl leasade fordon    
Ingående anskaffningsvärde 5 471 5 368 

Korrigering ingångsvärde leasing**   213 

Årets investering 741 323 

Årets justering vid försäljning/utrangering   0 -433 

Utgående anskaffningsvärde 6 212 5 471 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -878 -743 

Korrigering ingångsvärde leasing* 0 16 

Årets avskrivningar -683 -281 

Årets justering vid försäljning/utrangering   0 130 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 561 -878 

Nedskrivning*** 0 0 

Bokfört värde bilar & andra transportmedel 4 651 4 593 

    
Förbättringsåtgärder i annan fastighet*    
Ingående anskaffningsvärde 1 180 428 

Årets investering 6 271 752 

Utgående anskaffningsvärde 7 451 1 180 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -115 0 

Årets avskrivningar -416 -115 

Årets justering vid försäljning/utrangering      
Utgående ackumulerade avskrivningar -531 -115 

Bokfört värde förbättringsåtgärder i annans fastighet 6 920 1 065 

    
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 598 10 776 
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* Fördelning mellan inventarier och förbättringsåtgärder i annans fastighet har gjorts.  

** Korrigering av anskaffningsvärdena för leasingbilar har gjorts då värdet beräknats om samt 

att en leasingbil felaktigt upptagits i förbundet fast det är Bollnäs kommun som står risken. 

*** Nedskrivning har skett av fordon VMJ 574 Scania R580 då försäljning av fordonet ämnar ske.  

Fordonet inköptes begagnat och åsattes en för lång avskrivningstid med tanke på detta. 
Under ägandet har fordonet åsamkats skador som gör att bedömningen av försäljningsvärdet blir 
lågt. 
Nytt fordon som ersätter detta har införskaffats i december 2016. 
Anpassat användningsvärde uppskattas till 0 kronor och försäljningsvärdet uppskattas till 0 kronor. 

Köpare har inte hittats och fordonet har utrangerats i anläggningsreskontran. 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående nedskrivning 0 302 

Årets nedskrivning    
Årets realisering av nedskrivning   -302 

Utgående nedskrivning 0 0 

    
NOT 8 FORDRINGAR    
Kundfordringar  43 695 34 223 

Fodringar hos anställda 12 12 

Förutbetalda kostnader 3 192 5 090 

Upplupna intäkter 4 819 7 105 

Momsfordran 2 063 1 644 

Skattekonto 2 269 1 174 

Övriga fodringar 0 0 

SUMMA FORDRINGAR 56 050 49 248 

    
NOT 9 KASSA & BANK    
Kassa 2 2 

Bankkonto  69 010 72 272 

SUMMA KASSA & BANK 69 012 72 274 

   

NOT 10 EGET KAPITAL    
Ingående eget kapital 12 545 13 320 

Årets resultat -940 -775 

SUMMA EGET KAPITAL 11 605 12 545 

 
   

NOT 11 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER    
Förmånsbstämd/kompl pension 7 912 4 751 

Pension till efterlevande 149 199 

Summa Pensioner 8 061 4 950 

Löneskatt årets pensionsavsättning 1 956 1 201 

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 10 017 6 151 

    
Ingående avsättning 6 151 3 354 

Nya förpliktelser under året 3 111 2 251 

Varav     
Nyintjänad pension 3 097 1 965 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 142 87 

Övrig post -15 0 

       Årets utbetalningar -114 148 

Förändring av löneskatt 755 546 

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 10 017 6 151 
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NOT 12 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2018-12-31 2017-12-31 
    

Utanhed    
Hyresåtaganden för nedlagd skola 2017 (Utanhed) 30 

månader 0 380 

Minskning av avsättningen, 5 månadshyror juli-nov 0 -86 

Korrigering av avsättning pga hyresökning 2018-2019 0 8 

Återbokning pga av ny hyresgäst på Utanhed fr o m dec 17 0 -302 

Summa avsättning Utanhed 0 0 

    
Avvecklingskostnader personal Vindkraftsutbildning    

Beräknad kostnad för avgångsvederlag (sept-nov 2017) 116 116 

Beräknad kostnad för omställningsfond t o m 65 år 872 872 

Korrigerad kostnad för omställningsfond t o m 65 år 302 302 

Avgår utbetalt avgångsvederlag 2017 -116 -116 

Avgår utbetalningar till omställningsfond under 2018 -123  
Summa avsättning Vindkraftsutbildning 1 051 1 174 

    
Hyresåtaganden för omstrukturering Heden 2018***    

YH-utbildningen plan 3 hus 116 fr feb 2018 919 919 

Lärcentra plan 2 hus 116 fr juli 2018 650 650 

Gymnasieskolan hus 114,118, 120 och  
del av plan 1 hus 116 fr juli 2018 3 293 3 293 

Korrigering beräkning av avsättning 67  
Avgår utbetalda hyror 2018 -1 775  
Förändring pga RL är kvar i hus 118 läsår 18/19 -1 600  
Förändring nya hyresgäster  -566  

    
Summa avsättning omstrukturering Heden 988 4 862 

    
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2 039 6 036 
 
***Under 2018 avyttrades lokaler för YH-utbildning Kulturkommunikatör - utbildningen upphör och inget större lokalbehov 
fanns fr o m februari 2018 då eleverna har LIA-period. 

Lärcentra flyttade till Torsberg i juli 2018 för att få gemensamt CFL i Bollnäs. 

Gymnasieprogrammen RL och ES flyttar till Torsberg till hösten 2018 men flytten av RL försenades till ht 2019. 

Alla lokaler har uppsägningstid 2 år och vi har beräknar lokalkostnaderna t o m juni 2019 inkl hyresökning 2%. 

För vårterminen 2019 har nya hyresgäster för delar av lokalerna hittats vilket innebär lägre avsättning för 2019.  

 

NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristig leasingskuld    
Långfristig leasingskuld (>1 år, <3 år) 1 241 842 

Långfristig leasingskuld (>3 år, <5 år) 0 35 

Långfristig leasingskuld (>5 år) 0 0 

Summa långfristig leasingskuld 1 241 877 

    
Långfristig skuld till medlemskommunerna    
Bollnäs 5 190 3 866 

Nordanstig 3 914 2 611 

Söderhamn 22 457 20 647 

Summa långfristig skuld till medlemskommunerna 31 561 27 124 

   
Den långfristiga skulden till medlemskommunerna består av reglering av ingångsvärden, 
asylersättning och anpassningsmedel för åren 2015-2018. Tidigare har posterna redovisats om 
kortfristig fordran och kortfristig skuld men överenskommelsen om ingångsvärden är ej politiskt 
beslutad av medlems-kommunerna ännu och bedöms inte slutföras på kort sikt. 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

37 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

NOT 14 INVESTERINGSBIDRAG    
Ingående investeringsbidrag 0 0 

Årets investeringsbidrag 775  
Avskrivning investeringsbidrag -46  
Summa investeringsbidrag 729 0 

   
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande anläggningstillgång. 

   
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 33 531 28 001 

    

    
NOT 15 KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristig del av leasingskuld 297 191 

Leverantörsskulder 13 453 12 763 

Momsskuld 330 108 

Källskatt & arbetsgivaravgifter 9 512 8 291 

Semester/ferie/uppehållslöneskuld 11 677 11 889 

Timlöneskuld och komp skuld 1 014 1 064 

Upplupen pensionsavgift  7 400 7 882 

Upplupna sociala avgifter 4 839 5 081 

Förutbetalda intäkter 34 044 29 699 

Upplupna kostnader 3 902 2 597 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 86 468 79 565 

   
Beloppen för återbetalning till medlemskommunerna har flyttats till långfristig skuld i väntan på 
politiskt beslut i medlemskommunerna om överenskommelsen. 

 


