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Årsberättelse för Hälsinglands Utbildningsförbund 2017 
 
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 2017 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 två beredande utskott som fr o m oktober ändrades till en presidieberedning: 

 
Gymnasieutskott Vuxenutbildningsutskott Presidieberedning 
Mattias Åhlund, ordförande Shida Kinuka, ordförande Mattias Åhlund, ordförande 
Anders Engström  Pernilla Kardell   Shida Kinuka 
Bengt-Olov Renöfält Magnus Svensson  Anders Engström 
Johann Ling, ersättare Per-Ola Wadin, ersättare 
Åsa Äng Eriksson, ersättare 

Medlemskommunernas andel av förbundet uppgick till följande fördelning utifrån 
medlemsbidrag exklusive schablonersättning och interkommunal ersättning.  

Medlemskommunernas 
andel av förbundet 2015 2016 2017 2017 (tkr) 
Bollnäs kommun 43% 44% 44% 102 374 
Söderhamns kommun 50%  49% 49% 114 009 
Nordanstigs kommun 7% 7% 7% 15 632 
Summa 100% 100% 100% 232 015 
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Verksamhetsberättelse  
 
Förbundet och medlemskommunerna 
Arbetet med att reglera rätt ingångsvärde är avslutat och Direktionen har ställt sig bakom det 
förslag som arbetats fram. Nu avvaktar vi endast godkännande från medlemskommunerna. 
Samtidigt finns det en överenskommelse över ersättningen mellan Utbildningsförbundet och 
medlemskommunerna rörande schablon för gymnasieskolas nyanlända medan SFI-återstår att 
harmonisera.  Relationen mellan Förbundet och medlemskommunerna får betecknas som god 
med ett givande och tagande. Två samrådsmöten har hållits under året. 

Rekryteringar och kompetensförsörjning 
Naturliga avgångar och en allt mer rörlig arbetsmarknad sätter sina spår även inom förbundet; 
inte minst har det visat sig svårt att rekrytera kvalificerade rektorer och lärare. Det är brist på 
kvalificerad arbetskraft i området och rekryterar vi i området är det att vi byter personal med 
närliggande kommuner.  

För att locka arbetskraft utanför närområdet, där kompetens finns, fordrar ett strategiskt arbete, 
kanske tillsammans med våra medlemskommuner. Samtal om gemensamma strategier pågår 
med skolchefer i länet samt RuCX, Regionalt utvecklingscenter. En strategi kan vara att istället 
utbilda personer som redan finns i närområdet.  

Lönerörelsen 
Årets lönerörelse var den första där vi tillämpade dialogmodellen med alla våra medarbetare, 
dvs lön sätts efter samtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Utfallet blev 3,04 procent om 
man inkluderar de statliga lärarlönesatsningarna och 3,11 procent exklusive dessa. En särskild 
satsning gjordes på kvinnliga ämneslärare samt skolledare. 

Lokaler 
Förbundet har lämnat över färdiga lokalförslag till såväl Bollnäs som Söderhamns kommuner. Vi 
har inte kommit framåt i frågan i Söderhamns kommun. I Bollnäs kommun har våra 
investeringsäskanden än en gång skjutits på framtiden. I Bollnäs har istället ett förslag till 
alternativ lösning påbörjats. Lokalfrågan är väsentlig för att Utbildningsförbundet ska kunna 
genomföra de effektiviseringar som behövs för att uppnå en långsiktig stabil grund för 
verksamheten. I såväl Bollnäs som Söderhamns kommun har man lyft undan det extra 
effektiviseringskrav som fanns på lokaler i Utbildningsförbundet 2018 - 2019. I Nordanstig finns 
inte något förslag utöver de byggnader som finns idag. 

Flyktingar/nyanlända 
Även om den akuta fasen av nyanlända har ebbat ut så har arbetet med att ta hand om de 
nyanlända både på gymnasieskolans IM program och via SFI samt våra slussar pågått under 
året. Slussarna har bidragit till att köerna kortats och att man har hunnit förbereda personerna 
till SFI vilket underlättat för de vidare studierna. Nu är samtliga slussar avslutade då 
kommunerna valt att inte tillföra mer flyktingmedel för verksamheten kommande år. 

IM språk har haft ett intensivt arbete med att hantera de olika studerande för att de ska kunna 
lära sig svenska och komplettera så de kan gå in på andra IM program eller på nationella 
program.  
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Utbildningsförbundet har under hösten 2017 gått in i två projekt för att underlätta nyanländas 
lärande, som ska förbättra och effektivisera IM-utbildningen. Förbundet har erhållit 5,5 miljoner 
för att arbeta med detta under kommande år. 

IT 
Implementeringen av Office 365 är gjord och utveckling av dess delar är igång, bl a börjar teams 
användas som en plattform för lärande. Administrativa system är på plats och senast i raden är 
VISMA Ciceron som hanterar diarium och den elektroniska anslagstavlan enligt nya 
kommunallagen. 

Utvecklingsfrågor 
Den tidigare vakanta tjänsten som utvecklingsledare tillsattes under hösten.   

Arbetsuppgifterna har framförallt bestått av att utveckla vår digitala satsning, stödja 
förstelärarna i uppdraget, arbeta och leda vårt projekt med nyanländas lärarande samt 
strukturera upp kvalitetsarbetet. Som exempel kan nämnas deltagande i ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt tillsammans med Invigos, Hermods, VLM (Virtuella lärmiljöer), KTH (Kungliga 
tekniska högskolan) och Lingsoft, för att minska SFI-elevers inlärningstid samt genom VLM ta 
fram utbildning för ”Digitala utvecklingsledare på gymnasiet” med syfte att stärka målgruppens 
kompetens kring digitala utvecklingsfrågor, och på så sätt öka förståelsen för den tekniska 
utvecklingens möjligheter ur ett pedagogiskt perspektiv. 
 

Händelser av betydelse som inträffat under året  
• Direktionen beslutade att avveckla gymnasiesärskoleverksamheten vid Utanhed pga 

vikande elevantal. En elev och personal integrerades med Höghammarskolans 
individuella program.   

• Direktionen beslutade om att inleda nedläggning av Yrkeshögskoleutbildningen 
Kulturkommunikatör på grund av få sökande till hösten 2017. 

• Under året har stora försämringar av statsbidrag och ökade motprestationskrav inom 
vuxenutbildningen medfört problem för förbundet att leva upp till statens och 
arbetslivets ökade krav på att tillhandahålla utbildningsplatser för fler elever. Eleverna 
har också fått förbättrade studiebidragsmöjligheter då staten satsar för att minska 
arbetslösheten bland lågutbildade och invandrare samtidigt som man förväntar sig att 
kommunerna ska vara med och finansiera volymökningen. 

• Det förberedande arbetet har inletts på Torsbergsgymnasiet för att bereda plats för 
Lärcentra, Estetprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet som ett led i att 
anpassa verksamheten till lägre bidrag per elev kommande år. 

• Verksamheten vid Flygstaden drabbades av stora vattenskador efter fastighetsägarens 
takrenovering vilket gav störningar i verksamheten under början av höstterminen.  

• Förbundet beviljades två samverkansprojekt av de totalt fyra som vuxenutbildningssidan 
beviljades i hela Sverige. Totalt sett fick förbundet beslut om nya internationella projekt 
motsvarade ca 13 mkr. 
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Gymnasieverksamheten 
 
Verksamhetens utveckling mot målen 
Under 2017 har skolenheterna vid sidan av resultatmålen bl a fokuserat på trivsel och trygghet, 
betyg och bedömning, infärgning och elevinflytande. Andra viktiga utvecklingsområden har varit 
lärlingsutbildningar, Ung Företagsamhet, mentorskapet och elevhälsoteamens arbete. Ett stort 
antal lärare i alla medlemskommunerna har under året genomgått Läslyftet vilket lett till ett 
kollegialt lärande som förväntas komma att påverka resultaten positivt på längre sikt.  
 
På introduktionsprogrammen har ett förbättringsarbete inletts i slutet av året med stöd och 
finansiering av Skolverket. Det riktas mot alla skolinspektionens inspektionsgrunder: 

Undervisning och lärande 
Grundläggande värden och inflytande 
Trygghet och studiero 
Särskilt stöd 
Bedömning och betygssättning 

Nedan följer ett urval av åtgärder och aktiviteter enheterna har arbetat med under året för att i 
slutändan kunna nå det övergripande målet att förbättra elevernas resultat. 
 

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. 
 

Torsbergsgymnasiet 
För att nå bättre resultat har skolan ett pågående arbete runt studieteknik och lärstilar och man 
har gjort förbättringar i studiemiljön. Man har infört obligatorisk läxläsning på vissa program och 
kommit en bit på väg med kollegialt lärande. Åtgärderna avspeglar sig inte i årets resultat men 
det kan bero på tillfälliga variationer då arbetet med att förbättra resultaten är långsiktigt. 
 
Man har delvis kommit till rätta med problemen med upplevd otrygghet vilket elevenkäter har 
visat.  Åtgärder som fallit väl ut har varit att fysiskt särskilja vuxenutbildningen från 
ungdomsdelen samt att man under året haft två skolvärdar. 
 
Ett antal aktiviteter har genomförts under året i syfte att marknadsföra skolan. Utfallet av 
marknadsföringsåtgärderna hoppas man kunna se i söksiffrorna till hösten 2018. 
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UF-verksamheten har breddats till fler program liksom möjligheten att genomföra sin utbildning 
som lärling.  
 

Staffangymnasiet 
Resultaten har varit goda överlag även om man inte nått målen på alla program.  
 
En uppdragsbeskrivning för mentorer har tagits fram och allt tyder på att mentorsuppdraget 
blivit tydligare, men det går ännu inte att säga att likvärdigheten har ökat. En omorganisation av 
elevhälsoteamets arbete har samtidigt gjort att mentorerna känner ett större stöd. Förändringen 
av elevhälsoarbetet har fallit väl ut med bättre dialog kring elevärenden och gemensam 
planering av åtgärder.  
 
Yrkesprogrammen har tagit fram planer för lärlingsbaserad utbildning och handledarutbildning 
har genomförts liksom även utbildning av APL-handledare. Möjligheten att genomföra sin 
utbildning som lärling har utökats till fler program.  
 
I det hälsofrämjande arbetet har förändringar gjorts i lärmiljön så att eleverna kan variera 
arbetsställning och mer fysisk aktivitet har införts. 
 
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 blivit behöriga och kom in på 
nationellt program. 
 

Elevantal 
Tidigare års kraftiga elevökning har stannat av och på två av förbundets enheter har elevantalet 
sjunkit till målbildens prognos eller lägre. Till största delen berodde den tidigare elevökningen på 
ett ökat antal asylsökande och högre antal elever från andra kommuner än prognosen. Jämfört 
med 2016 så har antalet asylsökande halverats under året men glädjande nog är elevantalet från 
andra kommuner högre än 2016. Sammanlagt har förbundet haft ca 1 430 elever i snitt under 
2017 att jämföra med 1 280 elever i målbilden för 2017 vilket är 150 elever fler (lika många fler 
som 2016). Motsvarande siffra för december jämfört med målbildsprognosen för hösten är dock 
95 elever jmf med 180 för 2016. 
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Vid Höghammargymnasiet har elevsiffrorna glädjande nog minskningen avstannat och håller sig 
runt 86 elever. Utanhed har avvecklats och kvarvarande elever har erbjudits undervisning vid 
Höghammargymnasiet. 
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Vuxenutbildningsverksamheten 
 

Grundläggande vuxenutbildning 
Andelen utlandsfödda studerande har legat på en hög nivå på samtliga CFL-enheter, vilket 
inneburit ett ökat behov av språkstöd i grundläggande vuxenutbildning. Flera språkassistenter 
samt lärare med kompetens i svenska som andraspråk är nödvändigt för att öka 
språkförståelsen samt öka elevernas förutsättningar att nå sina studiemål. 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 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. 
Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan fortskrider, men behöver utvecklas 
än mer när det gäller samverkan kring utrustning, lokaler och personal. Utbudet av yrkeskurser 
behöver också utvecklas mer men 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. Särskilt stort 
behov att utbilda fler föreligger inom vård- och omsorgssektorn för att kunna täcka 
arbetsgivarnas behov av arbetskraft. CFL Nordanstig erbjuder kvällsundervisning en gång per 
vecka för alla elever som har behov. CFL Bollnäs och CFL Söderhamn har arbetat med olika 
utvecklingsspår med fokus på att minimera antalet kursavhopp och maximera elevernas 
kunskapsutveckling.  

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
Tillströmningen av SFI-elever har fortsatt legat på en hög nivå. Prioriterade mål har varit att öka 
genomströmningen, korta köer och väntetider, öka tillgängligheten samt öka kvalitén. CFL 
Bollnäs har haft den största ökningen där antalet elever fyrdubblats och kön har minskats med 
70 procent.  Arbetet med att kartlägga elevernas språknivå har utvecklats, vilket bidragit till ökad 
genomströmning och inplacering på rätt studieväg. Slussverksamhet har bedrivits under två år. 
Det har gett en bra grund för språkförståelse och användning av digitala lärverktyg. 
Försöksverksamhet har pågått inom samtliga enheter med bl a fjärrundervisning där pedagoger 
utvecklat språkinlärning med hjälp av drama. För att nå yrkesverksamma, föräldralediga har 
distansundervisning via digitala läromedel erbjudits. Heltidsstudier, tematiserad undervisning, 
sambedömning är några andra utvecklingsområden som för närvarande pågår. 
Vårdakademikerprojektet (INKO) avslutades i september 2017, vilket bedrevs i samverkan med 
Region Gävleborg, Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen. Flertalet av de som deltagit 
sedan starten 2015 har fått anställning eller provtjänstgöring. För att öka kvalitén har fokus legat 
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på att utveckla betyg och bedömning, digitalisering, kollegialt lärande samt kartläggning. Här har 
förstelärare bidragit i utvecklingsarbetet. Utbildning av språkstödjare har skett via 
utvecklingsmedel från Skolverket. Språkstödjarna har varit behjälpliga med att förklara för 
eleverna på modersmålet vilket bidragit till att höja kvaliteten, ökat flexibiliteten samt ökat 
individanpassningen. Slussverksamheterna avslutades 2017-12-31 vilket medfört att köerna har 
ökat framförallt i Söderhamn.  

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 2018. En intervjustudie gällande skolformen 
Särvux har genomförts med skolledare, lärare och politiker i ett antal kommuner i landet vilken 
håller på att slutföras där förbundets särvuxrektorer och särvuxlärare varit delaktiga i att 
diskutera resultaten vilket ska presenteras under våren 2018. 

Yrkesvux 
Inom yrkesvux fortsätter samverkan med gymnasiets yrkesprogram med syfte att möjliggöra 
yrkeskurser inom efterfrågade områden. Ett nytt försök görs att inför 2018 söka medel för att 
starta yrkesförarutbildning (buss). Arbete är påbörjat med att öka antalet lärlingsplatser i 
samarbete med privat och offentlig sektor. Utifrån bristyrkesprognoser riktas yrkesvux-
satsningarna mot prioriterade branschområden där Skolverkets yrkespaket ligger till grund för 
utbildningsupplägg. Restaurangutbildning och lärlingsutbildning inom handelssektorn har 
marknadsförts men det har varit svårt att finansiera utbildningarna pga förändrat regelverk för 
statsbidrag, samtidigt som alltför få elever har sökt utbildningarna. Bristande ekonomi har även 
medfört att vuxenutbildningen inte har kunnat genomföra yrkesvuxkurser i den omfattning som 
efterfrågats av Arbetsförmedling och arbetsliv. Samtidigt har Skolverket försämrat 
bidragsförutsättningarna för yrkesvux med 50 procent då vi fr o m 2017 måste redovisa lika stor 
motprestation. Bidragsförutsättningarna för yrkesvux kommer att försämras ytterligare 2018 
samtidigt som staten förväntar sig att kommunerna ska medfinansiera den ökade satsningen. 

Yrkeshögskola/Internationalisering/Projekt 
Förbundet bedriver en yrkeshögskoleutbildning (Kulturkommunikatör) vilken avslutas 
sommaren 2018 på grund av för få sökande. Verksamheten har genomlysts ur ett 
förbättringsperspektiv. Dialog har förts inom ledning och Direktion vilket resulterat i en antagen 
strategi för yrkeshögskoleutbildningar inom förbundet.  

Internationalisering/projekt har som målsättning att skapa utvecklingsmöjligheter för förbundets 
personal och elever genom ökad tillgång till extern finansiering. Kunskapsspridningen om 
internationaliseringsarbetets möjligheter till utveckling ska fördjupas och breddas i alla 
verksamheter. Fortsatt utveckling av förbundets internationella nätverk sker i syfte att bredda 
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delaktigheten inom alla skolformer. Via Erasmusprojektet ”Signs Goes North” har CFL 
Söderhamn och CFL Bollnäs ett samarbete för att skapa en innovativ modell för att främja 
kulturell mångfald och social integration.  

Totalt sett beviljades Hälsinglands Utbildningsförbund tre nya samverkansprojekt med skolor i 
andra länder till ett sammanlagt värde av över 13 miljoner. På vuxenutbildningssidan beviljades 
bara fyra samarbeten i år i hela Sverige, varav två av dessa gick till Hälsinglands 
Utbildningsförbund. 

Högskole- och uppdragsutbildning/FoU 
Högskole- och uppdragsutbildningen fortsätter att utvecklas positivt med ambition att knyta fler 
utbildningar till Hälsinglands Utbildningsförbund utifrån arbetslivets behov. Lobbyarbete har 
pågått mot utbildningsdepartement, myndigheter och riksdagspolitiker för att få förståelse för 
landsbygden och dess villkor att växa och utvecklas, höja medborgarnas utbildningsnivå samt 
tillgodose arbetslivets behov av kompetens. Det är därför glädjande att regeringen avsatt medel 
för att utveckla landets lärcentra fr o m 2018. Högskoleverksamheten påverkas mycket av de 
anslag som centralt delas ut till högskolor och universitet. Eventuella neddragningar där 
påverkar också distansutbudet till förbund och kommuner. Utvecklingsarbete inom nätbaserat 
lärande pågår tillsammans med Högskolan i Gävle där ny teknikutrustning ska testas och prövas 
inom Utbildningsförbundet. Antalet uppdragsutbildningar vilka varit riktade till medarbetare i 
medlemskommunerna fortsätter att utvecklas i positiv riktning.  

Forskningsverksamheten arbetar för att sprida information om möjligheten att disputera på 
distans samt söker projektmedel och arbetar för att få till externt finansierade uppdrag med 
fokus på regional utveckling. Den viktigaste frågan är att få till en basfinansiering (extern 
och/eller intern) för att säkra att forskningsmiljön kan finnas kvar. Flera forskare har tillkommit 
under året inom områden såsom informationsteknologi, svenska som andraspråk, 
litteraturvetenskap samt medicinsk vetenskap. Följeforskning, lärande utvärdering, seminarier 
och ett flertal uppdrag, projekt och utvärderingar har genomförts under året. 

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten 
Vid förbundets bildande var de övergripande målen för vuxenutbildningsverksamheten varit att 
öka förutsättningar för effektivisering och ökad kvalitet. 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 2018 – 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 
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utbildningsplikt 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 
vuxenutbildningen. 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.     

 

 

Inkluderingsseminarium 
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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 fem av de 
sex verksamhetsmålen ej är uppnådda och ett av 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 inte uppnått. Statistik för 2017 finns inte tillgänglig då HUF inte funnits i 
fyra år ännu. Istället redovisas andel elever som uppnått gymnasieexamen av samtliga 
avgångselever 2017. I jämförelsesiffrorna för länet och riket ingår alla skolhuvudmän, både 
kommunala och friskolor. På programnivå ligger andelen elever med gymnasieexamen över 
snittet i både riket och länet på fem program, under snittet på fem program och på tre program 
är underlaget för litet för att de ska finnas med i statistiken (färre än tio elever). International 
Baccalaureate ingår inte heller i statistikunderlaget från SIRIS. 

Andel elever (%) med gymnasieexamen HUFB Länet Riket 
Totalt  85,5 90,3 90,2 
Högskoleförberedande 85,6 90,9 91,2 
Yrkesprogram 85,4 89,7 88,0 

 

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ska ligga över 
poänggenomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet.  

Kommentar: Målet är inte uppnått. I jämförelsesiffrorna för länet och riket ingår även här alla 
skolhuvudmän. Målet är uppfyllt på sex program inräknat Fordon- och Transportprogrammet 
som ligger högre än riket, något lägre än länet och El- och energiprogrammet som ligger på 
samma nivå som riket och länet. Tre program är för små för att tas med i statistiken och fyra 
program har inte nått målet läsåret 16/17.  

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen HUFB Länet Riket 
Totalt  14,1 14,5 14,7 
Högskoleförberedande 14,8 15,1 15,2 
Ekonomiprogrammet .. 15,0 15,0 
Estetiska programmet 15,7 14,6 15,3 
Naturvetenskapliga 14,7 16,3 16,2 
Samhällsvetenskapliga 14,3 14,8 14,8 
Teknikprogrammet 15,4 14,6 14,7 
Yrkesprogram 13,6 13,8 13,6 
Barn- och fritid 13,4 13,1 13,3 
Bygg- och anläggning 12,8 13,2 13,3 
El- och energi 13,0 13,0 13,0 
Fordon och transport 14,0 14,2 13,1 
Handel och admin 13,5 13,3 13,4 
Industritekniska .. 14,7 13,7 
Restaurang o livsmedel .. 14,0 14,2 
Vård o omsorg 13,9 14,4 14,0 
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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 2017 presenteras mätresultat för 2016 som används vid bedömningen 
av måluppfyllelsen. Målet bedöms inte vara uppnått då förbundets resultat är sämre än snittet 
av samtliga kommuner i landet. Jämfört med övriga Hälsingekommuner så har förbundet bättre 
resultat på gymnasiala vuxenutbildningen, men sämre på grundläggande vuxenutbildning.  

Variabler/uppgifter för 2016 HUFB Hälsingland 
exkl HUF 

Riket 

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

35,9 37,4 62,1 

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

64,6 56,2 71,3 

 

• Samtliga yrkeshögskoleutbildningar ska ha kvalitetsnivå ”mycket nöjd”. 

Kommentar: Målet bedöms ej uppnått.  

• Andelen högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska öka 

Kommentar: Målet är uppnått. Totalt 581 studerande jämfört med 487 studerande höstterminen 
2016. 

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

Kommentar: Målet är ej uppnått. Nöjdheten uppgick till 90% under hösten 2017. Det är dock ett 
bättre resultat jämfört med hösten 2016 då 86 % av våra högskolestuderande var nöjda. 

Finansiella mål 

• Ekonomin ska vara i balans 
Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Bortser man från avsättningar för omstruktureringskostnader 
som förbundet gör för att stärka ekonomin på längre sikt skulle 2017 års resultat vara positivt.  

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Årets utfall på -775 tkr minskar det egna kapitalet. I bokslut 
2016 fastställdes det egna kapitalet till 13 320 tkr och inflationen var 1,9% för 2017, så för att 
målet ska vara nått borde utfallet vara minst 253 tkr. 
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Framtidsbedömningar 
 

• Att fullfölja planerna med ändamålsenliga lokaler och ett effektivt nyttjande, för att kunna 
erbjuda en attraktiv studie- och arbetsmiljö på alla orterna. De primärkommunala 
processerna går mycket långsamt. 

• Ny ersättningsmodell är aktuell för gymnasiet och vuxenutbildningen.  
Utbildningsförbundet vill att man mer beaktar förändringar i statsbidragsförutsättningar 
och hittar en långsiktig stabil modell för gymnasiet som medger att Utbildningsförbundet 
kan göra satsningar och erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Här bör även ingå hur 
överskott ska hanteras. Förändringar och anpassningar måste meddelas i tid så 
Utbildningsförbundet kan göra nödvändiga anpassningar. 

• Strategier för långsiktigt hållbara program. Vilka program behövs för 
kompetensförsörjning i området och vilka program efterfrågas av eleverna. Samverkan 
inom förbundet både när det gäller program, men även mellan gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen.  

• Beredskap behövs för de förändringar som kan komma i form av implementeringar från 
de förslag skolkommissionen har lagt när det gäller gymnasieskolan. 

• Digitalisering, både vad avser undervisningen, där det finns ett nationellt framtaget 
program och mål, men även i vår egen organisation. 

• Den allt mer delade omvärldsuppfattningen, med icke äkta nyheter, nyhetsbubblor och 
artificiell påverkan på nyheter och åsikter behöver uppmärksammas, inte minst utifrån 
skolans demokratiska uppdrag. 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda konkurrenskraftig lön, men 
även god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Förbundet 
behöver även satsa på kompetensutveckling för att möta den allt snabbare 
kunskapsutvecklingen och förändringarna i vår omvärld. 
 

 

Idrottsgymnasieelev vid programmet för hotell, restaurang och bageri 
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Personalredovisning 
Förbundet hade vid årets slut 472 anställda fördelat på 38 procent män och 62 procent kvinnor. 
Medelåldern totalt sett är relativt hög, 49,6 år. Antalet anställda har minskat med nio från 
föregående år och antalet årsarbetare har minskat med åtta personer. 

Andelen behöriga1 lärare uppgår till ca: 88% (samma som ifjol). 

Antal anställda, exkl  2017-12-31 2016-12-31 

timanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Totalt 292 180 472 298 183 481 

Varav tillsvidareanställda 242 139 381 229 134 363 

Varav visstidsanställda 50 41 91 69 49 118 

Medelålder     49,6     49,1 

Årsarbetare 276 170 446 281 173 454 

 

Personalomsättning och åldersstruktur 

Personalomsättningen har minskat någon i jämförelse med föregående år. De är till största del 
gruppen lärare som lämnat förbundet vilket är naturligt då lärarna utgör den största 
yrkesgruppen inom Utbildningsförbundet. I antalet avgångar ingår nio pensionsavgångar och 
med det i beaktande är bedömningen att rörligheten ligger på en rimlig nivå. Nyckeltalsinstitutet 
skriver att personalrörligheten behöver vara ”lagom”, då en för hög omsättning leder till onödiga 
kostnader för rekrytering, introduktion och handledning, samtidigt bör omsättningen inte vara 
alltför låg. Viss omsättning behövs för att få in ny kompetens och nya perspektiv i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

Personalomsättning 
(tillsvidareanställda) 

Anställda              
2016-01-01 

Anställda                     
2016-12-31 

Rörlighet 

    Kvinnor Män Kvinnor Män 13,4% 

    214 140 229 134 

Avgångar 33 19 52 avgångar 

                                                           
1 88% avser andelen lärare med lärarlegitimation. Yrkeslärare har beräknats som legitimerad lärare oavsett och 
legitimation finns eller ej då det i skollagen (2010:800) inte finns något legitimationskrav för yrkeslärare.  

Personalomsättning 
(tillsvidareanställda) 

Anställda               
2017-01-01 

Anställda                     
2017-12-31 

Rörlighet 

    Kvinnor Män Kvinnor Män 11,1% 

    230 130 240 137 

Avgångar 26 16 42 avgångar 
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Stora pensionsavgångar kommer aktualiseras inom de närmaste tio åren, vilket innebär en stor 
utmaning för förbundet. Det råder brist på behöriga lärare, vilket tvingat såväl förbundet som 
andra arbetsgivare i regionen att anställa obehöriga lärare, en utveckling som sannolikt tilltar i 
framtiden. Arbetsgivaren avser därför utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket för att 
därigenom stärka sin konkurrenskraft och säkra framtida kompetensbehov. 
Kompetenskartläggning kommer påbörjas under 2018. Vanligaste pensionsåldern är enligt 
Pensionsmyndigheten 65 år. Under 2018 blir 12 av förbundets medarbetare 65, majoriteten av 
dessa är pedagogisk personal.  

Inom de kommande sju åren kommer över hälften av förbundets skoladministratörer att uppnå 
65 år och troligen kommer då flera att gå i pension. Rekryteringen av administratörer är dock 
lättare än att rekrytera behöriga lärare men det krävs nästan undantagslöst stor insats i 
internutbildning i våra program och rutiner för denna grupp. 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 3,77 procent och består i ungefärligt lika stora 
delar kort- och långtidssjukfrånvaro. En jämförelse med andra Utbildningsförbund har 
genomförts och sjuktalen såg ungefärligt lika ut (ca 4 procent). Under 2016 uppgick 
kommunernas totala sjukfrånvaro i Gävleborgs län till 7,7 procent. Förbundets totala 
sjukfrånvaro får därför anses ligga på en rimlig nivå. Ingen av enheterna utmärkte sig särskilt 
beträffande sjukfrånvaro om man bortser från långtidssjukskrivna. Kvinnor har även detta år 
högre sjukfrånvaro än män, anledningen till detta kommer utredas under 2018. 
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Sjukfrånvaro  

2017 2016 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Total sjukfrånvaro inkl timanställda 5,1% 1,56% 3,77% 4,78% 2,05% 3,74% 

Andel långtidssjukfrånvaro >60 dagar 57% 29,5% 52% 58% 38% 54% 

Andel korttidssjukfrånvaro <60 dagar 43% 70,5% 48% 42% 62% 46% 

 

 

 

 

 

 

 

Övertid 

Antalet övertidstimmar har minskat med ca 150h i jämförelse med föregående år. Det är främst 
uttaget av enkel övertid som minskat, i så väl tid som pengar. En anledning till det minskade 
uttaget är att implementering av olika verksamhetssystem nu är utförda. 

Övertid 

2017 2016 

Timmar 
uttagna i 
pengar 

Timmar 
uttagna i 

tid 

Totalt 
antal 

timmar 

Timmar 
uttagna i 
pengar 

Timmar 
uttagna i 

tid 

Totalt 
antal 

timmar 

Total övertid 2808 2724 5532 2692 3007 5699 

Varav enkel övertid 333 83 416 575 279 854 

Varav kvalificerad övertid 688 130 818 656 170 826 

Varav fyllnadstid 1787 2510 4297 1461 2558 4019 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverktyget IA används enligt intention och majoriteten av de ärenden som registreras 
hanteras tillfredsställande. Totalt rapporterades 109 ärenden under 2017 varav majoriteten 
avsåg riskobservationer, tillbud och olycksfall. Av de 36 rapporterade olycksfallen avsåg 23 av 
dem elevärenden. 

Mer internutbildning planeras under 2018 för att nå såväl högre användningsgrad och som 
kunskapsnivå inom verktyget. 

Sjukfrånvaro - åldersintervall 2017 2016 

0-29 1,91% 2,30% 

30-49 3,68% 3,71% 

50-65 5,05% 4,50% 

66-99 0,00% 0,00% 
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Pensionsåtaganden 

Vid ingången av 2017 hade förbundet en pensionsskuld uppgående till 3 353 tkr, inkl löneskatt. 
Enligt KPA:s prognosberäkning har skulden beräknats öka med 2 798 tkr till 6 151 tkr. Detta är 
mycket högre än 2015 års prognos som var 4 627 tkr. Den andel av PO-pålägget som avsätts till 
pensioner skulle egentligen täckt skulden om inte en förtidspensionering ökat skulden med över 
en miljon kronor. 

Antalet anställda med förmånsbestämd ålderspension (FÅP) eller efterlevandepension har ökat 
från 23 till 29 personer. De första lärarna 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 i snitt 146 tkr till 212 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. 

 

 

 
Yrkeshögskoleutbildningen Vindkraft avvecklades under året 
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Ekonomi 
 

Övergripande 

Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,8% (2,6%) för 2017. I uppräkningen 
beräknades 3,2% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader och det stämmer bra med 
kostnadsbilden förutom för städkostnaderna i Söderhamn som ökats med 15% men förbundet 
får kompensation för detta i regleringen av ingångsvärden. 

Under 2017 har intäkterna från medlemskommunerna för OH-kostnader minskats med 1 mkr då 
den buffert förbundet hade de första åren tagits bort. En tjänst som utvecklingsledare har stått 
vakant under våren och tillsattes i augusti. Ett avgångsvederlag har betalats ut och IT-kostnader 
som debiterats dubbelt under våren har justerats. Kapitalkostnaderna ger ett överskott på ca 1 
mkr och pensionskostnaderna ger ett underskott på 0,6 mkr.  

Av de föregående årens positiva resultat har direktionen beslutat att resultatbalansera 5,3 mkr 
till 2017. Resultatbalanseringen har motbudgeterats så budgetvolymen fortfarande är 320 tkr. 
Förbundet bör ur balanskravssynpunkt inte redovisa minusresultat i resultaträkningen och de 
320 tkr som budgeterats i överskott avser det positiva resultat som beräknades krävas för att 
uppnå målet om inflationssäkring av det egna kapitalet.  

Gymnasieskola 

Priserna för 2017 är beräknade utifrån 2014 års nivå i kommunernas budget med tillägg för 
”kuddar” för att lindra effekten av prognosticerade elevminskningar. I Nordanstig och 
Söderhamn 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 för Söderhamn och för Nordanstigs del har höstens elevantal 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 2015-2017 motsvarande ca 8 mkr. 

Korrigering av Migrationsverkets kraftigt höjda ersättningsnivå för asylelever har också inneburit 
mindre medlemsintäkter än beräknat i budget 2017. Hittills har 29 mkr balanserats för 
återbetalning av anpassningsmedel och migrationsverksbidrag till medlemskommunerna.  

Avsättning har gjorts med 3,2 mkr för lokalkostnader på Heden för utbildningar som flyttas till 
Torsbergsfastigheten i förtid eftersom de beräknade anpassningsmedlen minskas 2018 för att 
upphöra helt 2019 samt att elevantalet också beräknas minska. 

Gymnasiesärskola 

Utanhed som har få elever och verksamheten avvecklas fr o m höstterminen 2017 och 
underskottet på verksamheten begränsas till 708 tkr. Del av underskottet beror på kvarvarande 
lokalkostnader i fem månader efter verksamheten upphört pga att förbundet har 2 års 
förlängningar på hyresavtalen. I delårsrapporten räknades med avsättning för hyror t o m juni 
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2019 men avsättningen har tagits bort då Söderhamns kommun har hittat ny hyresgäst fr o m 
december.  

Höghammargymnasiets elevantal avviker positivt från avvecklingsplanens elevprognos och 
höstens elevantal är lika många som vårterminen 2017. Trots detta har verksamheten gjort ett 
mindre underskott på 177 tkr. Eventuellt över- eller underskott av Höghammargymnasiets 
verksamhet täcks av Bollnäs kommun och förbundets resultat för Höghammar 2017 har därför 
balanserat.  

Flykting och vuxenutbildning 

Under 2017 har kommunerna erhållit extra medel för flyktingsituationen. Förbundet har erhållit 
12,9 mkr för Söderhamn och Bollnäs och bidraget är av engångskaraktär.  

SFI-verksamheten har tilldelats extra medel för flyktingsituationen i två av tre kommuner. Kö till 
SFI-studier förekommer i alla tre kommunerna och utbetalda schablonbidrag har balanserats för 
detta då kostnaderna för att utbilda dessa personer senareläggs p g a kösituationen.  

För vuxenutbildningen har Skolverket försämrat villkoren på bidraget för yrkesvux med 50% (ca 
3 mkr) och för 20-24-åringar har bidraget minskat från 37 tkr per elev till 14 tkr per elev för våren 
och 0 kr per elev för hösten. Detta innebär ca 1 250 tkr i mindre bidrag till förbundet än 
budgeterat och jämfört med 2016. Vuxenverksamheten har haft obesatta tjänster samt ansökt 
om mer medel för yrkesvux och lärling och har glädjande nog lyckats producera tillräckligt med 
studiepoäng för att få tillräckligt med egenfinansiering för att erhålla hela sökta bidraget för 
yrkesvux. Utöver detta har tyvärr ett av vuxenutbildningens riktade statsbidrag upphört där 
förbundet erhållit 4,5 mkr år 2016 och förväntade oss få 2,9 mkr för 2017. Sammantaget utgör 
dessa ändringar i riktade statsbidrag en försämrad ekonomi med ca 7 mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundet såg tidigt möjlighet att kunna finansiera kravet på medfinansiering inom yrkesvux 
med egna medel men detta förutsatte att ökningen i generellt statsbidrag för vuxenutbildning 
som kommunerna fått fördelats till förbundet. Medlemskommunerna beslutade om 20 
kr/invånare istället för 54 kr/invånare vilket innebar att förbundet fick ca 1,3 mkr istället för 3,5 
mkr. Tyvärr kom besluten sent på året för att hinna omsätta medlen fullt ut till verksamhet. 
Verksamheten har 2,5 mkr med sig i resultatbalansering från tidigare år och detta tillsammans 

Statsbidragsändringar vuxenutbildningen (tkr) 2016 2017 

Komvux – statsbidrag upphört 4 450 0 

Yrkesvux -  50% bidrag istället för 100% 

Jämförelse redovisad produktion 

3 048 

5 156 

5 055 

11 350 

20-24-åringar 1 499 249 

Lärling (ca halva bidraget betalas ut till arbetsplatserna) 1 071 4 094 
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med försiktighet i tillsättning av vakanta tjänster med minskad verksamhet som följd har 
resultatet blivit positivt 2017.  

Avsättning har gjorts för kostnader för kvarvarande personal vid avvecklingen av 
Vindkraftsutbildningen inom Yrkeshögskolan motsvarande 1,2 mkr. Avsättning för 
lokalkostnader när Yrkeshögskoleutbildningen kulturkommunikatör avvecklats och Lärcentra 
flyttats till Torsberg uppgår till 1,3 mkr i avsättning.  

Resultat 

Sammanlagt redovisar förbundet ett negativt resultat med 775 tkr. Gymnasieskolorna gör 
sammanlagt ett negativt resultat på 4,6 mkr där Torsbergsgymnasiets avsättning står för större 
delen. Vuxenutbildningen gör ett positivt resultat på 3,1 mkr och administration och 
övergripande verksamhet står för 0,1 mkr inkl motbokning för verksamhetens 
resultatbalanserade medel. Utanhed gör ett underskott på 0,7 mkr och Höghammargymnasiets 
resultat på -0,2 mkr är nollställt gentemot Bollnäs kommun.  

Enligt balanskravsutredningen skall underskottet återställas inom tre år, men förbundet anser 
att de avsättningar på 6 mkr för omstruktureringskostnader som gjorts utgör synnerliga skäl att 
inte återställa det negativa resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lekande lätt på Barn- och Fritidsprogrammet 

 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

23 
 

Avstämning per kommun och verksamhet  

Jämförelse mot förbundets lagda budget.      
Resultatbalansering från fg år stör resultat per verksamhet, se gul markering.   
Balansering av anpassningsmedel, se rosa markering.   

       

    Budgetavvikelse Varav Bollnäs Söderhamn Nordanstig 
            

OH-kostnader 3 505 3 505 1 621 1 563 321 
  Politiker  348       
  Kanslipersonal exkl projekt o Teknikcollege 1 491       
  Resultatbalansering 2016   1 150       
  IT-kostnader  936       
  Revision  119       
  Marknadsföring mm  -538       
            

Övergripande gemensamt -3 598 -3 598 -462 -1 183 -1 952 
  Företagshälsovård, facklig vht  333 154 149 30 
  Pensionsskuldsdifferens  -596 -275 -266 -55 
  Övrigt  1 932 894 862 177 
  Resultatbalansering motbokning -5 268 -1 235 -1 928 -2 105 
            

Gymnasiesärskola -708 -708 0 -708 0 
  Höghammar mindre IKE-intäkter än budget -270 -270     
  Medlemsintäkter  -536 -109 -427   
  Verksamhetens resultat  -122 -100 -22   
  Resultatbalansering 2016   0 200 -200   
  Kapkostnad, adm o gemensam elevhälsa 43 102 -59   
  Balansering av resultat Bollnäs kommun 177 177     
            

Gymnasieskola inkl VO -3 416 -3 416 -5 064 2 467 -819 
  Medlemsintäkter  -640 175 305 -1 120 
  IKE-intäkter  1 772 403 1 248 121 
  Schablonersättning  -357 -52 -150 -155 
  Migrationsverksintäkter exkl 36 tkr per elev -4 712 -996 -2 835 -881 
  IT-kostnader  1 111 567 565 -22 
  Lokalkostnader   -396 -120 -354 78 
  Avsättning lokaler  -3 293 -3 293     
  VO  507 -67 574   
  Övrigt  -683 -6 312 5 555 74 
  Kapitalkostnader  1 014 508 543 -37 
  Lokal administration  130 18 139 -27 
  Resultatbalansering 2016   1 650 0 500 1 150 
  Balansering anpassningsmedel 2017 resp skola 482 4 105 -3 623   
            

Vuxenutbildning exkl VO 3 122 3 122 -225 2 479 868 
  Medlemsintäkter (20-kronan) 1 248 538 520 190 
  Schablonersättning exkl kö  2 109 2 363 -748 494 
  IT-kostnader (leasing ej full effekt Bollnäs) 345 154 298 -106 
  Lokalkostnader   453 70 332 52 
  Övrigt  -1 166 -2 487 2 130 -810 
  Högskola/LNO/FoU/Konferens 290 131 159   
  YH/projekt, avveckling vindkraft samt avsättn. -2 055 -1 377 -1 453 775 
  Kapitalkostnader  -93 -70 6 -29 
  Lokal administration  -475 -50 121 -547 
  Resultatbalansering 2016    2 468 503 1 115 850 
            

  SUMMA BUDGETAVVIKELSE: -1 095 -1 095 -4 130 4 618 -1 582 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

24 
 

Investeringar 
För 2017 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 5 000 tkr som fördelas av 
Förbundschef. 3 468 tkr av investeringsmedlen har utfördelats och 2 435 tkr har förbrukats. 
Förbundet finansierar investeringarna med egna medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara 
nödvändigt.  

Kostnaden för av- och nedskrivningar uppgick till 1 980 tkr vilket är 952 tkr mindre än 
budgeterat. Detta kan förklaras med att en del övertagna investeringar skrivits av under året dvs 
de har haft korta avskrivningstider kvar från kommuntiden. Dessutom har de nya 
investeringarna längre avskrivningstider och de har gjorts främst på hösten och stora inköp har 
inte hunnits med och medlen för dem behöver tilläggsbudgeteras 2018. 

 

INVESTERINGAR (TKR) 2017     

    
 Budget 2017-12-31 Avvikelse 
Investeringsutrymme 2017 5 mkr    
fördelas av förbundschef enl direktionsbeslut    
Torsbergsgymnasiet 1 870 1 115 862 
Staffangymnasiet 759 632 127 
Nordanstigs gymnasium 60 48 13 
Höghammar gymnasieskola 109 104 5 
CFL - Bollnäs 290 336 -46 
CFL - Söderhamn 280 130 150 
CFL - Nordanstig 70 71 -1 
Kansli - övergripande 30 0 30 

    
Summa investeringar: 3 468 2 435 1 140 

    
Kvar av investeringsutrymme 5 mkr 2017: 1 532   

 

Under 2017 har även investeringar i anläggningstillgångar i form av leasingbilar skett till ett 
värde av 235 tkr. 
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Ekonomirapporter 
 

RESULTATRÄKNING (TKR)     

      
 Not Budget Utfall Avvikelse Utfall 
  2017 2017 2017 2016 
       

Intäkter 1 433 159 464 864 31 705 451 538 
Kostnader 2 -429 832 -463 616 -33 784 -442 756 
Av- och nedskrivningar 3 -2 932 -1 980 952 -2 562 

       
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  395 -732 -1 127 6 220 
        
Finansiella intäkter 4 0 161 161 128 
Finansiella kostnader 5 -75 -204 -129 -95 

       
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 320 -775 -1 095 6 253 

       
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

       
ÅRETS RESULTAT 6 320 -775 -1 095 6 253 
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BALANSRÄKNING (TKR)    
     
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner & inventarier  6 183 5 345 
Bilar & andra transportmedel  4 593 4 625 
Summa materiella      
anläggningstillgångar 7 10 776 9 970 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 57 304 63 072 
Kassa & bank 9 72 274 53 856 
Summa omsättningstillgångar  129 578 116 928 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  140 354 126 898 
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
& SKULDER      
       
Eget kapital 10 12 545 13 320 
Varav årets resultat   -775 6 253 

     
Avsättningar     
Pensionsavsättning 11 6 151 3 354 
Övriga avsättningar     12 6 036  
Summa avsättningar  12 187 3 354 
      
Skulder      
Långfristiga skulder 13 877 555 
Kortfristiga skulder 14 114 745 109 669 
Summa skulder   115 622 110 224 

     
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR & SKULDER   140 354 126 898 

     
Ställda säkerheter  Inga Inga 

     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 

    
    

Nyckeltal i balansräkningen    
Soliditet   8,9% 10,5% 
Kassalikviditet  112,9% 106,6% 
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)    

    

 Not 20170101 20160101 

  20171231 20161231 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat 6 -775 6 253 
Justering för av- och nedskrivningar 3 2 103 2 562 
Justering för gjorda avsättningar 11,12 8 833 1 388 
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  10 161 10 203 

     
Förändring kortfristiga fordringar 8 5 768 -10 261 
Förändring förråd, varulager & 
exploateringsmark     
Förändring kortfristiga skulder 14 5 076 36 210 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  21 005 36 152 

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -2 670 -6 943 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    14 
Övrig justering av anläggningstillgångar  -239 -14 
Investeringsbidrag     
Förändring finansiella anläggningstillgångar     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 909 -6 943 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Amortering av skuld  0 0 
Nyupplåning  0 0 
Förändring långfristiga skulder 13 322 555 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  322 555 

     
ÅRETS KASSAFLÖDE  18 418 29 764 

     
Likvida medel vid årets början  53 856 24 092 
Likvida medel vid årets slut 9 72 274 53 856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

28 
 

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 38,33 procent via lönesystemet (ett kalkylmässigt 
pålägg) för att täcka pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Eftersom medlemskommunernas budget 
byggde på ett PO-pålägg på 38,46 procent och förbundet befarades få kraftigt ökande pensionskostnader 
pga statliga lärarlönesatsningar har interndebiteringen justerats upp manuellt till 38,46 procent.  

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 
 
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)   

   
 2017-12-31 2016-12-31 
    

NOT 1 INTÄKTER    
Verksamhetens intäkter 57 459 60 053 
Statsbidrag och övriga bidrag 64 707 66 339 
Driftbidrag medlemskommuner 342 698 325 146 
SUMMA INTÄKTER 464 864 451 538 

    
NOT 2 KOSTNADER    
Verksamhetens personalkostnader 243 024 227 655 
Köp av verksamhet 99 910 107 940 
Lokalkostnader 55 083 50 132 
Övriga verksamhetskostnader 65 599 57 029 
SUMMA KOSTNADER 463 616 442 756 

    
NOT 3 AVSKRIVNINGAR    
Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden 1 980 2 260 
Nedskrivning, se not 7 0 302 
SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 1 980 2 562 

    
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER    
Ränteintäkter 2 12 
Valutakursvinst 159 116 
SUMMA 161 128 

    
NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER    
Räntekostnader 24 18 
Ränta på pensionsavsättning 87 0 
Bankkostnader 93 77 
SUMMA 204 95 

    
NOT 6 BALANSKRAVSUTREDNING    

    
Årets resultat enligt resultaträkningen -775 6 253 
Reducering av samtliga realisationsvinster 0 -12 
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 -775 6 241 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 
BALANSKRAVSRESULTAT -775 6 241 

 

Enligt balanskravsutredningen skall underskottet återställas inom tre år, men förbundet anser att de 
avsättningar på 6 mkr för omstruktureringskostnader som gjorts utgör synnerliga skäl att inte återställa det 
negativa resultatet.  
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 2017-12-31 2016-12-31 
NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 188 120 
Årets investering 461 68 
Utgående anskaffningsvärde 650 188 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -19 -4 
Årets avskrivningar -59 -15 
Utgående ackumulerade avskrivningar -78 -19 
Bokfört värde maskiner 572 169 

    
Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 8 353 5 808 
Årets investering 1 886 2 545 
Årets investeringsbidrag    
Årets försäljning    
Årets justering vid försäljning/utrangering   -191  
Utgående anskaffningsvärde 10 048 8 353 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 177 -1 252 
Årets avskrivningar -1 327 -1 925 
Årets justering vid försäljning/utrangering   67  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 437 -3 177 
Bokfört värde inventarier 5 611 5 176 

    
Bilar & andra transportmedel inkl leasade fordon    
Ingående anskaffningsvärde 5 368 1 052 
Korrigering ingångsvärde leasing* 213  
Årets investering 323 4 330 
Årets investeringsbidrag    
Årets justering vid försäljning/utrangering   -433 -14 
Utgående anskaffningsvärde 5 471 5 368 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -743 -135 
Korrigering ingångsvärde leasing* 16  
Årets avskrivningar -281 -320 
Årets justering vid försäljning/utrangering   130 14 
Utgående ackumulerade avskrivningar -878 -441 
Nedskrivning** 0 -302 
Bokfört värde bilar & andra transportmedel 4 593 4 625 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 776 9 970 

 

* 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.  
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 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående nedskrivning 302 0 
Årets nedskrivning   302 
Årets realisering av nedskrivning -302  
Utgående nedskrivning 0 302 

    
NOT 8 FORDRINGAR    
Kundfordringar  34 223 35 674 
Fodringar hos anställda 12 38 
Avräkning medlemskommuner 0 0 
Förutbetalda kostnader 5 090 6 031 
Upplupna intäkter 15 161 15 483 
Momsfordran 1 644 3 053 
Skattekonto 1 174 2 830 
Övriga fodringar 0 -37 
SUMMA FORDRINGAR 57 304 63 072 

    
NOT 9 KASSA & BANK    
Kassa 2 3 
Bankkonto  72 272 53 853 
SUMMA KASSA & BANK 72 274 53 856 
   
NOT 10 EGET KAPITAL    
Ingående eget kapital 13 320 7 067 
Årets resultat -775 6 253 
SUMMA EGET KAPITAL 12 545 13 320 

    
NOT 11 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER    

Särskild avtals/ålderspension 0 0 
Förmånsbstämd/kompl pension 4 751 2 699 
Ålderspension 0 0 
Pension till efterlevande 199 0 

Summa Pensioner 4 950 2 699 
Löneskatt årets pensionsavsättning 1 201 655 
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 6 151 3 354 

    
Ingående avsättning 3 354 1 966 
Nya förpliktelser under året 2 251 1 118 

Varav     
Nyintjänad pension 1 965 1 088 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 87 26 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 
Pension till efterlevande 199 0 
Övrig post 0 4 

Årets utbetalningar 148 0 
Förändring av löneskatt 546 270 
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 6 151 3 354 
 
Pensionskostnader fram till 2015-08-11 samordnas med medlemskommunerna och förbundet har 
därför inte någon ansvarsförbindelse för tiden före övertagandet av verksamheten. Inga 
visstidsförordnanden har beräknats. 
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 2017-12-31 2016-12-31 
NOT 12 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 

   
Utanhed    

Hyresåtaganden för nedlagd skola 2017 (Utanhed) 30 månader 380  
Minskning av avsättningen, 5 månadshyror juli-nov -86  
Korrigering av avsättning pga hyresökning 2018-2019 8  
Återbokning pga av ny hyresgäst på Utanhed fr o m dec 2018 -302  

Summa avsättning Utanhed 0 0 
    

Avvecklingskostnader personal Vindkraftsutbildning    
Beräknad kostnad för avgångsvederlag (sept-nov 2018) 116  
Beräknad kostnad för omställningsfond t o m 65 år (juli 2021) 872  
Korrigerad kostnad för omställningsfond t o m 65 år (juli 2022) 302  
Avgår utbetalt avgångsvederlag -116  

Summa avsättning Vindkraftsutbildning 1 174 0 
    

Hyresåtaganden för omstrukturering Heden 2018***    
YH-utbildningen plan 3 hus 116 fr feb 2018 919  
Lärcentra plan 2 hus 116 fr juli 2018 650  
Gymnasieskolan hus 114,118, 120  
och del av plan 1 hus 116 fr juli 2018 3 293  

Summa avsättning omstrukturering Heden 4 862 0 
    

SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 6 036 0 
 

***Under 2018 avyttras lokaler för YH-utbildning Kulturkommunikatör - utbildningen upphör och inget större 
 lokalbehov finns fr o m februari 2018 då eleverna har LIA-period.  
Lärcentra flyttar till Torsberg i juli 2018 för att få gemensamt CFL i Bollnäs. 
Gymnasieprogrammen RL och ES flyttar till Torsberg till hösten 2018. 
Alla lokaler har uppsägningstid 2 år och vi har beräknar lokalkostnaderna t o m juni 2019 inkl hyresökning 2%. 
 
NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristig leasingskuld (>1 år, <3 år) 842 420 
Långfristig leasingskuld (>3 år, <5 år) 35 135 
Långfristig leasingskuld (>5 år) 0 0 
SUMMA LÅNGFRISTIG SKULD 877 555 

    
NOT 14 KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristig del av leasingskuld 191 226 
Leverantörsskulder 12 763 18 342 
Momsskuld 108 75 
Källskatt och arbetsgivaravgifter 8 291 8 168 
Semesterlöne-/ och komp skuld 11 889 11 573 
Timlöneskuld mm 1 064 697 
Upplupen pensionsavgift  7 882 7 422 
Upplupna sociala avgifter 5 081 6 576 
Prel återbetalning medlemskommuner anpassningsmedel 2016 12 105 12 105 
Prel återbetalning medlemskommuner asylsökande 2016 11 314 10 032 
Prel återbetalning medlemskommuner Höghammar 2016 2 048 2 048 
Prel motsvarande belopp för 2017 9 713  
Förutbetalda intäkter 29 699 27 834 
Upplupna kostnader 2 597 4 571 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 114 745 109 669 
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