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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, tre från varje
medlemskommun. Dessutom finns det lika många ersättare. För 2020 har direktionen haft följande
sammansättning:

Åsa Äng Eriksson (M)
Peter Olsson (C)
Magnus Willing (S)
Abdullahi Cadaani (S)
Maria Mörk (V)
Kristoffer Löfgren (V)
Marjo Myllykoski (M)
Mattias Benke (S)
Lisa Bergman Östman (C)
Per-Ola Wadin (L)

Bollnäs
Söderhamn
Nordanstig
Bollnäs
Bollnäs
Bollnäs
Söderhamn
Söderhamn
Nordanstig
Nordanstig

Ordförande
Vice ordförande
2:a vice ordförande
t.o.m. 2020-04-09
f.r.o.m 2020-05-25

Ersättare:
Bollnäs
Birgitta Andersson (S)
Mattias Lindblom (M)
Marina Nilsson (C)

Söderhamn
Åsa Kastman (S)
Magnus Ludvigsson (L)
Anders Ramstrand (KD)

Nordanstig
Mikael Wallin (M)
Lars-Ove Gradin (C)
Helena Andersson (NoP)

Direktionen har en presidieberedning:
Presidieberedning
Åsa Äng Eriksson (M)
Peter Olsson (C)
Magnus Willing (S)

Under året har förbundet haft sju direktionsmöten och under större delen av året har dessa genomförts
digitalt p.g.a. risk för smittspridning.
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Medlemskommunernas andel av förbundet
Medlemskommunernas andel av förbundet uppgick till följande fördelning utifrån medlemsbidrag
exklusive schablonersättning och interkommunal ersättning för perioden 2016-2019. Fr o m 2020 ingår
interkommunal ersättning i beräkningen av ersättningsmodellen. Avräkning för gymnasieskolan inom
Nordanstig samt extra tillskjutna medel som beslutats under resp år ingår ej.

Medlemskommun
Bollnäs
Söderhamn
Nordanstig
Summa

2016
44%
49%
7%
100%

2017
44%
49%
7%
100%

2018
43%
51%
6%
100%

Förbundets direktion under senare hälften av 2020.
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2019
44%
50%
6%
100%

2020
44%
41%
15%
100%

2020 (tkr)
143 995
135 554
48 623
328 172
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Verksamhetsberättelse
Året började med att Utbildningsförbundet tog över elevboendet för gymnasiesärskolans elever som inte är
hemmahörande inom medlemskommunerna. Det hade föregåtts av förhandlingar i god ton med de fackliga
företrädarna och i samförstånd med Bollnäs kommun.
PWC granskade vuxenutbildningen, vilken visade hur välfungerade verksamheten är i såväl att möta
efterfrågan, som i att samverka med andra aktörer. Den visade även att förbundet klarar av att kartlägga och
hantera SFI inom lagstadgad tid. Ett förbättringsområde som påtalades rör information om planeringen av
vuxenverksamheten till direktionen.
I februari kom det sista beslutet om ny förbundsordning och konsortialavtal och därmed har alla tre
medlemskommunerna fattat samma beslut och den nya förbundsordningen med konsortialavtal kan träda
ikraft.
I mars kom så beskedet att gymnasieskolan och vuxenutbildningen skulle övergå till distansundervisning på
grund av pandemin Covid -19. En process som gick förvånansvärt bra där man löste uppgiften allt efter och
kunde bibehålla undervisningen. Vissa delar för enskilda kom att genomföras i skolan. En fråga som löstes var
skollunch till de elever som så önskade.
Efter sommaren, med en lugnare smittspridning, startade förbundet med en digital upptakt för alla
medarbetare som ett exempel på hur pandemin förändrat arbetet. Från en studio i Stockholm medverkade
Lovette Jallow och på plats i Bollnäs fanns Emma Frans.
Just det digitala mötet kom under hösten att bli den vanligaste mötesformen både för förbundet och alla
andra. Utvecklingen av såväl tekniken som mötesformen tog stora kliv framåt. Fördelarna är inte bara att alla
spar restid, mötena tenderar även att bli mer strukturerade och kortare.
Även om alla skolformerna startade upp på traditionellt vis så var pandemin långt ifrån över. Redan från start
satsade förbundet därför på att ha en beredskap att när som snabbt kunna gå över till distansundervisning
igen. Bland annat förbereddes eleverna i årskurs ett på att behärska alla digitala redskap. Under hela hösten
har det pågått en levande diskussion om smittspridning och om riskförebyggande åtgärder. Förbundet har
hållit sig till de nationella råden och utformat arbetsplatserna så lång möjligt efter dessa. En bit in på hösten
när läget börjar förvärras erbjöds alla som kunde att arbeta allt mer hemifrån. Även lärarna gavs möjlighet att
jobba så mycket som möjligt hemifrån. Från den 7 december övergick verksamhet till distansundervisning åter,
något som man räknar med ska pågå till och med den 24 januari.
Gymnasiesärskolans uppdrag har varit att hålla igång verksamheten så vanligt som möjligt. Det har varit en
utmaning, både i skolan och i vårt boende, inte minst då över 60% av eleverna på skolan kommer från andra
orter än medlemskommunerna, några dessutom riktigt långväga. Dock har man lyckats lösa undervisningen,
boende och transporterna på ett mycket bra sätt.
Vuxenutbildningen har under hösten haft möjlighet att variera mellan närstudier och distansstudier och även
här har så stor del som möjligt bedrivits på distans. Delar av verksamheten där eleverna har varit beroende av
studier på plats, t.ex. SFI, har bedrivits på respektive lärcentrum.
Vuxenutbildningen har under hösten varit delaktig i de olika arbetsmarknadspolitiska satsningar som man har
gjort i våra medlemskommuner, dels genom att erbjuda ett så stort utbud som möjligt, dels genom samverkan
i samband med extratjänster. Förbundet som redan under våren äskade mer tillskott av medlemskommunerna
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för att möta behovet av mer utbildningsplatser fick under hösten positiva besked för sina satsningar. Det
underlättar arbetet med det befarade underskott som förbundet räknar med under året.
Förbundet arbetade under våren fram förslag till åtgärder föra att kunna komma tillrätta med underskotten
och fick även under sommaren uppdrag att arbeta fram alternativa förslag till att komma i balans. Under
höstens samrådsmöte förklarade medlemskommunerna sig inte villiga att skjuta till mer pengar till förbundet.
Däremot var man införstådd med att återställandet av förbundets underskott kan ta mer än de stipulerade tre
åren.
Årets lönerörelse, under våren, fungerade bra vad avser lärare och en särskild satsning gjordes på skolledare
samt verksamma lärare som under längre tid bidragit till utvecklingen av undervisningen. Däremot var inte
avtal för övriga klara och det kom att dröja ända in till november då förbundet kunde konstatera att de rymdes
inom den ram man avsatt och alla kunde erhålla ny lön för året under december.
I maj påbörjades ombyggnationen av bygg- och fordonsprogrammet på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs samtidigt
kunde vi offentliggöra samarbetsavtalet mellan Bilbolaget personbilar i Hälsingland och Volvo Cars som ger oss
en möjlighet till den senaste tekniken och kunskapen när det gäller personbilar. Ett samarbete som ger
fortbildning av lärare i Volvo Cars/Bilbolagets regi samt delar av utbildningen för våra elever hos Volvo Cars/
Bilbolaget. Ombyggnationerna på Torsbergsgymnasiet för bygg och fordon har fortsatt under hösten, bl.a. har
fel upptäckts i golvet på fordonsprogrammet vilket medfört kraftiga förseningar. Lokalerna blev dock
slutbesiktigade precis innan jul och inflyttningen ska vara klar till den 24 januari. Parallellt har det skett
lokalförändringar i Söderhamn då vi tömt C-huset och ombyggnation är startad i D-huset som ska rymma de
utrymda fysik-, biologi-, kemi- och teknik-salarna. Ombyggnationerna sker i enlighet med den gemensamma
lokalutredning som förbundet gjort tillsammans med Söderhamns kommun.

Representanter från Bilbolaget personbilar i Hälsinglands samt Utbildningsförbundet. Foto Linne Larsson Volvo Cars.

Upptaktsdag på distans! Lovette Jallow via länk från Stockholm och Emma Frans direktsänd från Kulturhuset i Bollnäs.
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Gymnasieverksamheten
Under pandemiåret 2020 genomfördes undervisningen på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan periodvis på
distans. Höstterminen kunde genomföras till största delen med undervisning i skolorna efter att ett antal
försiktighetsmått iakttagits. Trots den avsevärda påverkan som pandemin hade under 2020 har
gymnasieverksamheterna fungerat till allra största delen på ett bra sätt.

Organisation
Året startade med ny organisation på rektorsnivå. I den nuvarande organisationen har de tre
gymnasieskolorna två rektorer per skola. Uppdelningen ser i huvudsak likadan ut på Torsbergsgymnasiet och
Staffangymnasiet med en rektor för yrkesprogram och en rektor för högskoleförberedande program och IM.
Höghammargymnasiet har en rektor för nationella program och en rektor för individuella program. Övriga
ansvarsområden har man delat sinsemellan utifrån behov på respektive skola. I Nordanstig har
gymnasieverksamheten fortsatt haft 0,5 rektor.
Inför läsåret 20/21 gjordes ytterligare effektiviseringar på personalsidan. Förändringarna kunde även 2020
genomföras utan uppsägningar av tillsvidareanställd personal på samma sätt som 2019 genom att minska
visstidsanställd personal och inte ersätta all tillsvidareanställd personal som lämnat genom naturlig avgång.
Nyrekrytering av lärare har gjorts i vissa fall och sökbilden har varit god vilket har gjort att andelen behöriga
lärare är fortsatt mycket hög.
En förändring i programstrukturen på gymnasiesärskolan har beslutats så att programmet för administration,
handel och varuhantering ska fasas ut från och med ht 2021. En plan för en så snabb avveckling som möjligt
har tagits fram. Tjänstemannaförslaget att lägga ner IB och inriktningar på ES antogs inte av direktionen –
istället har dessa program marknadsförts i större utsträckning. Vi har deltagit i en regional annonsbilaga i
lokalpressen och även digitalt samt i en annonskampanj i Expressen för våra utbildningar med riksintag.
Personalen och eleverna har varit delaktiga i framtagande av filmer och haft hög aktivitet på sociala medier.
Luciafilmerna som ES på båda skolorna gjorde fick stor spridning.
Från och med den 1 januari 2020 har förbundet tagit över LSS-boendet för Höghammarelever från andra
kommuner. En ny boendechef anställdes och ingår nu i gymnasieskolornas ledning.
Samarbetet med vuxenutbildningen har fortsatt på samma sätt som tidigare med möjlighet för vuxenelever att
få tillgång till utbildning på de flesta av gymnasiets yrkesprogram.

Lokaler
Efter verksamhetsövergången har förändringar genomförts inom Höghammargymnasiets LSS-boende.
Elevboendena på Bergsveden och Örsängesvägen har lämnats till förmån för nya elevboenden på Hamrelund.
De nya elevboendena har mycket god standard och ligger nära Torsbergsgymnasiet vilket gör att elever på
nationella program får promenadavstånd till skolan medan elever på individuella program får längre väg.
Arbetet med att minska lokalkostnaderna på Staffangymnasiet har fått ett genombrott. Hyrorna på Flygstaden
har omförhandlats och blivit betydligt billigare. En plan för att lämna C-huset har tagits fram och målet är att
den ska vara genomförd i april 2021. Det innebär att labb-salar flyttas till D-huset och att annan verksamhet
inom handels- och teknikprogrammen hittar ny hemvist. För A-huset finns en plan för renovering 2021 som rör
bl a fasad, ventilation, värme, vatten och avlopp.
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På Torsbergsgymnasiet har renoveringen av teknikhuset färdigställts. Det har gjorts en upprustning av byggoch fordonsprogrammens verkstäder och omklädningsrum. Upprustningen av fordonsprogrammet har skett i
samarbete med Volvo Cars och lokalerna är nu toppmoderna.

Elever och programutbud
De flesta yrkesprogrammen hade inför höststarten 2020 fler sökande än antal platser. Även där så inte var
fallet kunde vi fylla upp platserna tack vare organisationen med lärlingsklasser samt programinriktat val inom
introduktionsprogrammen. Det senare innebär att vi i mån av plats kan ta in obehöriga elever på programmen
vilket är eftersträvansvärt av flera skäl. På fordonsprogrammet hade vi anmärkningsvärt många sökande. Vi
kunde se att det är en nationell trend då transportinriktningen blivit väldigt populär, inte minst bland flickor. Vi
kunde inte ta in alla sökande till åk 1 på Staffangymnasiet men matchade efterfrågan genom att kraftig utöka
antalet platser på transportinriktningen i åk 2, något som vi kan göra även nästa år för årets elevkull.
På de högskoleförberedande programmen fyllde vi inte alla platser på alla program men vi fick fullt på teknikoch samhällsprogrammen. Även ekonomiprogrammet på Staffangymnasiet fyllde alla platser, troligen p g a att
vi sedan två år erbjuder juridikinriktningen. Däremot fick Staffangymnasiet färre elever än vanligt på
naturvetenskapsprogrammet. ES-musik på Staffangymnasiet och ES-inriktningarna dans och ljudteknik på
Torsbergsgymnasiet hade inget intag hösten 2020. IB och estetprogrammen på Torsbergsgymnasiet fyllde inte
alla platser. Ekonomi på Torsbergsgymnasiet hade få sökande men fylldes på med elever som bytte skola efter
några veckor.
På Höghammargymnasiet antogs 19 elever, varav fem på individuella programmen. Ingen ansökan eller
antagning har gjorts till programmet för administration, handel och varuhantering som har beslutats att läggas
ned från och med ht 2021. Nordanstig startade hösten med 29 elever, de flesta på det individuella alternativet,
IMA.

Elevstatistik gymnasieverksamheten
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Pandemins effekter
Från och med den 18 mars 2020 fram till skolavslutningen infördes, efter nationellt beslut, distansundervisning
på gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan gick på smittskyddsläkarens rekommendation över till
distansundervisning ett par dagar senare. Mot slutet av höstterminen kom det åter igen beslut om
distansundervisning på gymnasieskolan från och med den 7/12. Gymnasiesärskolan,
introduktionsprogrammen och andra elevgrupper som har behov av undervisning på plats har dock fortsatt
undervisning i skolan.
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Det nya arbetssättet har på gymnasieskolan på det hela taget flutit på bra även om det i längden har varit
påfrestande för både lärare och elever. En positiv effekt har varit att det har skett ett kunskapslyft när det
gäller digital undervisning. Det gäller även gymnasiesärskolan men där har vi upplevt att
distansundervisningen inte fungerat lika bra som på gymnasieskolan. Eleverna på nationella program har
kunnat ta till sig distansundervisning i ganska stor utsträckning men det har varit svårare för elever på
individuella programmen. Skolans personal har hållit kontakt med eleverna genom brev och telefonsamtal
snarare än digitala hjälpmedel och i vissa fall har elevassistenterna kunnat stödja elever individuellt.
Boendet stängde av samma skäl som gymnasiesärskolan och smittskyddsläkarens rekommendation kvarstod
under hela vårterminen. Som en följd av detta uppstod vissa problem då en del av eleverna hade behov av
omsorg i hemkommunen samtidigt som hela boendeorganisationen fanns kvar hos oss. Det ledde till ökade
kostnader för hemkommunerna, något som inte alla kommuner har accepterat. Vi kunde sänka
hemkommunernas kostnader något då några i personalen antog vårt erbjudande om helt tjänstledigt med halv
lön samt vissa andra kostnader som kunde minskas.
Inga stora förändringar har skett vad gäller elevernas resultat eller närvaro under perioden, jämfört med
reguljär undervisning. Många, såväl elever som lärare, har däremot uttryckt att de upplevde en ökad
belastning under perioden med distansundervisning. Framför allt har man upplevt perioden som tråkig och
saknat den stimulans som skolmiljön vanligtvis erbjuder. Vi har också många exempel på elever där
distansundervisningen har fungerat bra, om inte bättre. Det senare gäller inte minst de elever som har
ångestproblematik kopplad till att vara på skolan och därmed upplever de sociala relationerna till exempelvis
klasskamrater och personal som belastande. Skolinspektionen har gjort inspektioner under Corona både på
Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet och den nationella bild som Skolverket sedan redovisat stämmer
bra överens med det ovan sagda (Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Dnr: 5.1.3-2020:1056).
Utdelning av matlådor kom i gång under senare delen av vårterminen så att elever kunde anmäla intresse och
avhämta matlådor vid två utlämningstillfällen per vecka. Vid övergången till distans i december var vi bättre
förberedda så matlådedistributionen kom i gång redan efter någon dag.
Studentfirandet kunde genomföras på ett relativt smittsäkert sätt på alla tre skolorna. Det blev kreativa
lösningar med klassvisa utspring, drive-in, klassvis förtäring och så vidare. Dagen blev stämningsfull och festlig
även utan stora folksamlingar och studenttåg. Skolstarten genomfördes på samma sätt klassvis och
anpassningar hade förberetts under sommaren; åtgärder hade vidtagits tillsammans med grundskolorna för
att minska trycket i skolmatsalarna, schemat hade anpassats med raster vid olika tider och hemklassrum i
större utsträckning än vanligt. Trafiken i korridorer, skolexpeditioner och arbetsrum reglerades med
markeringar och plexiglas vid behov. Tillgången till skyddsutrustning säkrades på Höghammargymnasiet och
boendet. Information till eleverna genomfördes genom skyltning och samtal om pandemin.

Verksamhetens utveckling mot målen
Varje skola och rektorsområde formade en utvecklingsorganisation för läsåret 19/20 som bottnade i arbetet
kring kollegialt lärande föregående läsår. Målet med utvecklingsorganisationen var att eleverna skulle nå
bättre resultat genom att öka sin motivation för studier. Arbetet handlade t ex om kartläggning av nyanlända,
gemensamt förhållningssätt och samsyn, gemensamma mål för elevhälsoarbetet, utbildning i mentorskap,
kollegialt lärande för både lärare och rektorer samt utveckling av studiehandledares kunskaper.
Arbetet med motivationshöjande åtgärder har rullat på men pandemi-utbrottet och stängningen av
gymnasieskolorna gjorde att fokus förflyttades till stor del till digital utveckling. Det handlade om utveckling av
TEAMS och användande av digitala läromedel. Det kollegiala lärandet utvecklades med fokus på digitalisering,
dels organiserat, dels behovsstyrt och spontant. Resultatet är en märkbart ökad digital kompetens bland
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samtlig personal. Vad gäller elevernas studiemotivation kan vi dra slutsatsen att flertalet av eleverna upptäckt
vikten av att vara i skolan och betydelsen av det stöd de får genom ordinarie undervisning.
Den nya utvecklingsorganisationen med fokus på kollegialt lärande var till stor nytta i den hastiga övergången
till distansundervisning. Lärarna gjorde ett fantastiskt arbete för att snabbt ställa om och fortsätta
undervisningen på distans utan avbrott. De lärare som snabbt utvecklade fungerande arbetssätt delade med
sig av dessa till sina kollegor inom ramen för den nya organisationen. Vårens utvecklingsarbete kring
digitalisering av undervisning gjorde också lärarna väl förberedda för att ta emot en ny kull av gymnasieelever,
introducera dem i våra digitala undervisningsverktyg samt förbereda dem för en eventuell hastig övergång till
undervisning på distans på nytt – vilket ju även skedde.
Förbundet deltar i regionens nätverk för Svensk gymnasielärling, GLA, och är även del av Skolverkets regionala
lärlingsnätverk. Under våren anställdes ytterligare elever som GLA och det är nu ett tiotal elever på
industriprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet som har anställning samtidigt som de går i
skolan. Erfarenheterna från den här utbildningsformen är hittills mycket goda och nästa steg är att utöka till
elever på fordonsprogrammet. På fordonsprogrammet har ett samarbete med Volvo Cars och Bilbolaget
överenskommits och påbörjas under hösten.
Inför hösten 2020 utsågs nya förstelärare med delvis nya uppdrag som språk-, lärlings- och
matematikutvecklare samt uppdrag riktat mot Ung Företagsamhet, introduktionsprogrammen, bedömning av
APL och digitalisering på gymnasiesärskolorna. I Nordanstig riktas försteläraruppdraget mot neuropsykiatriska
funktionshinder för att stärka förmågan att arbeta med den nya elevgruppen man har på IMA. På Höghammar
har man förlängt uppdraget som handlar om utveckling av undervisningen.
Gymnasieskolorna deltar i flera EU-projekt och vi har bland annat ansökt om ett större antal årliga platser för
utlandspraktik för förbundets elever.

I Nordanstig har man under året arbetat med en ny elevgrupp som går IMA, det individuella
introduktionsprogrammet. Resultaten har varit fortsatt goda både för elever på språkintroduktion och IMA.
Gymnasiesärskolans nationella program har under 2020 fortsatt sitt arbete med den pedagogiska, fysiska och
sociala lärmiljön. Det handlar i stora drag om att eleven ska möta en strukturerad lärmiljö anpassad till elevens
behov. Skolmiljön har sanerats på störande intryck och man har gjort ett arbete kring utformningen av
rasterna så att de känns trygga och meningsfulla. Under året har man tagit steg framåt när det gäller
digitaliseringen. Elevernas beredskap att ta till sig kunskaper kring digitalisering visade sig vara god och man
har kunnat fortsätta utvecklingen under höstterminen då man förberedde för en eventuell ny period med
distansundervisning.
Gymnasiesärskolans individuella program har under året haft delvis mycket speciella omständigheter då man
fick stänga på smittskyddsläkarens inrådan. Man höll kontakt på olika sätt med eleverna och deras
vårdnadshavare under våren och under höstterminen har verksamheten kunnat bedrivas som vanligt men
med många försiktighetsmått. Under året har man arbetat med att förbättra utemiljön och höja den digitala
nivån bland elever och personal. Under höstterminen har man påbörjat ett stort projekt med medel från
arvsfonden som handlar om att utbilda elever till personliga tränare.
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Vuxenutbildningsverksamheten
Yrkeshögskola
Aktiviteter
Under 2020 har arbetet inriktats på att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildning på
yrkeshögskolenivå (YH) utifrån resultat av det regionala kompetensplattformsarbetet (Semaforen).
Arbetet har skett genom att knyta kontakter med andra YH-arrangörer vilket resulterat i utplacerade
studieplatser till Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB) som sattelitort, och dels genom ansökningar
hos Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) om att få starta två egna YH-utbildningar. Utbildningsledaren
har också genomgått en utbildningsledarutbildning under hösten 2020.
Vår andra kursomgång YH-utbildning 3D CAD konstruktör/innovatör med start hösten 2020 fick utökade
kursplatser på grund av pandemin från 30 till 40. Utöver ovanstående finns det cirka 140 YH-utbildningar
som ges på distans vilka kan läsas via lärcentrum. Marknadsföring av YH-verksamheten har genomförts
på sociala medier.
Resultat
Under 2020 avslutades ingen YH-utbildning i egen regi vilket gör att inga resultat kan delges.
Utvecklingsområden för 2020
Det är viktigt att fortsätta att erbjuda ett brett utbud av YH-utbildningar utifrån arbetslivets behov
varför förbundet ansökt om ytterligare en yrkeshögskoleutbildning inom IT-sektorn benämnd
“Mjukvarutestare”. Ett väl fungerande signalsystem (Semaforen) finns i vårt län kring kompetensbehoven vilket underlättar att kunna tillgängliggöra efterfrågade utbildningar som motsvarar
arbetslivets behov.

Högskoleverksamhet samt FoU (forskning och utveckling)
Aktiviteter
Inom högskoleverksamheten erbjuds distansstuderande att nyttja lärcentrums studielokaler och teknik såsom
dator, videokonferens, kopiator, skrivare samt möjlighet att skriva tentamen. Pandemisituationen har haft stor
påverkan på verksamheten vilket medfört att endast de studenter som haft studieort Söderhamn eller Bollnäs
kunnat haft vissa fysiska träffar på plats. Under året har utvecklingsarbete skett gällande teknik, studiecoachning samt inköp av möbler vilket var möjligt via ett externt statligt finansierat lärcentra utvecklingsprojekt där förbundet beviljades cirka 1 miljon kronor. I ett annat projekt har förbundet arbetat tillsammans
med Högskolan i Gävle med att kompetensutveckla vuxenutbildningens pedagoger inom kursdesign och hur
man lägger upp en fysisk klassrumskurs digitalt. DISA-projektet med Högskolan i Gävle, Sveriges
lantbruksuniversitet samt Akademi Norr har avslutats under året.
Utveckling har genomförts med att systematisera marknadsföringen. Studerandeutvärderingen är omgjord
vilken numer sker via QR-kod. En ny ansökan om lärcentramedel till Skolverket är inlämnad. En undersökning
”Lärcentrautveckling ur ett studerandeperspektiv” pågår där enkäter samt intervjuer av forskare genomförs.
Ett samarbete är initierat med Akademi Norr och Lapplands Kommunalförbund kring en ansökan benämnd
”Kraftsamling för fler till högre utbildning” för att gå in till region Gävleborg i början av januari.
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Utvärderingar genomförs löpande en gång per termin av den studerandeservice som erbjuds med återkoppling
om förbättringar till de studerande. Marknadsföring sker via olika sociala medier, tidskrifter, radioreklam,
foldrar, affischer samt via arbetsförmedling och folkhögskola. Alla komvuxelever och de elever som går i trean
på gymnasiet som har sökt en högskoleutbildning får ett välkomstbrev med information om möjligheten att
studera via lärcentra. Att avdramatisera högre utbildning och att lobba politiskt för att få mer utbildning
förlagd på distans till förbundet är andra exempel på aktiviteter som görs.
Aktiviteter inom Forskning och Utveckling (FoU) Hälsingland
Under året har forskningsmiljön haft ett flertal uppdrag/utvecklingsarbeten i samverkan samt initierat
projektansökningar som gått in till olika finansiärer. Utöver forskningsuppdrag, utvärderingar och projekt har
forskare från FoU genomfört enskilda föreläsningsuppdrag, deltagit vid relevanta konferenser och samverkansforum samt arrangerat seminarier för att sprida forskning och öka samverkan. En gemensam länskonferens
”forskare möter praktiker” arrangerades digitalt detta år tillsammans med högskolan i Gävle, Region Gävleborg
samt Södertörns högskola.
En lyckad och uppmärksammad forskarfredag genomfördes i radio och sociala medier. Samverkan med
Campus Västervik pågår för att se över möjligheter att tillsammans bli ett nationellt kunskapscentrum för
hållbara landsbygder. Utbildningsradion (UR) har visat intresse där en av våra forskare blivit tillfrågad att
diskutera programutveckling med dem. Utvecklad samverkan sker med lärosäten såsom högskolan i Halmstad,
Umeå Universitet och Hela Sverige samt hållbarhetsstrateger på Region Gävleborg. FoU deltar i ett flertal EUprojekt som följeforskare eller projektmedarbetare. FoU har också medverkat i en kurs inom interaktiv
forskning och hållbar utveckling tillsammans med Södertörns högskola.
Utvecklingsområden för 2020
Generellt har målen omarbetats till att omfatta ett övergripande mål om att höja utbildningsnivån i våra
medlemskommuner. De mål som fanns sedan tidigare har flyttats ner till verksamhetsmål.
Högskoleverksamheten påverkas mycket av de anslag som centralt delas ut till Sveriges lärosäten. Det är
viktigt att Hälsinglands Utbildningsförbund är med och påverkar nationellt (departement, myndigheter,
riksdagspolitik) för att få en förståelse för hur besluten har verkan på små kommuner som våra och dess
villkor att utvecklas, växa, höja medborgarnas utbildningsnivå samt tillgodose arbetslivets behov av
kompetens. Förbundet har tillsammans med andra regionala och nationella aktörer lyckats påverka och
lyfta möjligheterna med lärcentra vilket resulterat i att regeringen satsat utvecklingsmedel vilket
förbundet sökt och fått del av för 2020. Att utöka samverkan med lärosäten inom relevanta områden är
viktigt för att få till fler utbildningar utplacerade.
Den viktigaste frågan för forskningsverksamheten är finansieringen för att säkra att forskningsmiljön kan
finnas kvar. Fortsatt utveckling i samverkan med länets/Region Gävleborgs forskningsmiljöer och att
förstärka det interna utvecklingsarbetet inom HUFB är viktigt framledes samt att sprida möjligheten att
disputera på distans. För att garantera en lokal forskningsmiljö krävs en långsiktig basfinansiering. Ett
annat utvecklingsområde är att få till finansierade doktorandtjänster kopplade till lärcentra.
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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.
Aktiviteter
Inga utlandsaktiviteter sker innan COVID är historia! Ansvariga myndigheter har varit mycket hjälpsamma och
låtit flytta aktiviteter till 2021. Antalet samarbeten och utvecklingsprojekt växer och flertalet arbetsplatser
inom förbundet finns nu representerade i olika projekt med aktiv medverkan från både personal och elever.
Coronapandemin har dock medfört att mobilitetsprojekten med elev- och personalutbyten inte har kunnat
genomföras under 2020 och ett flertal projekt har fått sina slutdatum framflyttade.
Resultat
Ett flertal projekt har lett till samarbete med deltagare från olika länder med inriktning mot pedagogik
och metodikutveckling. Projekten innebär också personalutveckling och resultaten finns dessutom
tillgängliga på lär-plattformar. Samverkan med Högskolan i Gävle och dess Idrottsvetenskapliga
program, har fördjupats. Elever får nu via HUFB, certifiering till personlig tränare (PT) under studierna.
Planering har inletts vad gäller utbildning av vårdpersonal i länet. HUFB har certifierat elever inom den
Hälsocoachutbildning som ACADEMEDIA bedriver i Stockholm.
Utvecklingsområden
HUFB har beviljats cirka 5 miljoner kronor i bidrag från EU:s sociala fond (ESF). Syftet är att utveckla
yrkesutbildning i Hälsingland genom samverkan med övriga hälsingekommuner. Arbete har också påbörjats
gällande en ansökan vad gäller personal och elevmobilitet inom yrkesutbildning för perioden 2021 -

2027 vilket även avser yrkeshögskola och gymnasiesärskola. Ansökan avser samtliga skolenheter
inom förbundet. Förbundet har också beviljats medel från Arvsfonden för att ta fram en utbildning
genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande
personliga tränare.

Grundläggande vuxenutbildning
Aktiviteter
Samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) pågår för att anpassa arbetssätt i
överensstämmelse med elevens individuella behov och inlärningsstilar. Tester genomförs inför
studiestarten i grundläggande svenska, SAS (svenska som andraspråk), engelska och matematik.
Samarbetet mellan SFI (utbildning i svenska för invandrare), SAS och grundläggande svenska har utökats
så att alla elever får en tydlig överblick över studieupplägg och mål. Kontinuerliga samtal med elever förs
kring kunskapsprogressionen samt genomförandet av orienteringskurser för att kunna följa deras
individuella studieplan. På grund av pandemin har schemaändringar gjorts och grupperna har minskats
samt övergång till distansundervisning har skett där det varit möjligt.
Resultat
Det har skett en positiv utveckling i att använda digitala verktyg i undervisningen vilket gäller både
personal och elever. Generellt sett finns den största förändringen hos pedagogernas inställning till vad
det innebär att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med fler och mer varierande behov. Bra
underlag finns som grund för vidareutveckling och implementering i verksamheten, men processerna tar
tid och kräver resurser. Ökad inströmning av elever från SFI föranleder behov av resursförstärkningar
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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.
Utvecklingsområden
Arbete med att skapa helhetslösningar för elever med behov av stöd har påbörjats och ska fortsätta i
samarbete med SPSM. Förändrat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på att fånga upp elevernas
förutsättningar och behov. Förändrat kursutbud och förändrade kursupplägg samt utreda behov av
specialpedagogresurser.

Gymnasial vuxenutbildning
Aktiviteter
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. Under året har arbetet
med att hitta gemensamma kurstider fortsatt samt att utveckla ett gemensamt distansutbud. Ökad
tillgänglighet av studie-och yrkesvägledning med stående ”drop in” för alla elever har prövats. Alla
vägledare har genomfört Skolverkets webbkurs i validering.
Vårdutbildningarna har arbetat till stor del med fjärrundervisning förutom vissa praktiska moment och
metodövningar. En ny vårdbiträdesgrupp startades upp i Söderhamn i början av september vilka haft
mer närundervisning än övriga grupper. Trots pandemin har alla elever kunnat genomföra sitt
arbetsplatsförlagda lärande (APL). Yrkesvuxutbildningarna utvecklas och fungerar väl i samverkan med
förbundets gymnasieskolor.
Resultat
Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan fortskrider och utbudet av yrkesvuxkurser
utvecklas och har utökats under året. Lärlingsutbildningarna har också kunnat genomföras med bra
resultat trots pandemisituationen. Kontinuerliga SYV-träffar ger stabilitet i vägledargruppen och stort
erfarenhetsutbyte. Det har varit givande diskussioner kring valideringsbegreppet och processen med
dess olika yrkesroller och ansvar. Arbetet med webbansökan gällande samordning, rutiner och
prioriteringslista har varit konstruktivt och lett till bra lösningar. De förändringar och anpassningar som
fått göras i samband med pandemin har i många fall givit bra erfarenheter med att utveckla distans- och
fjärrundervisningen i en positiv riktning. En pilotkurs i studieteknik har genomförts med inslag av
upplevelsebaserat lärande vilken fått väldigt bra resultat. Målgrupp har varit en befintlig vårdklass samt
enskilda studerande. Detta arbetssätt kan med fördel spridas till fler grupper inom förbundet.
Utvecklingsområden 2020
Lärarna bör ges ökade förutsättningar för att mötas och byta erfarenheter, bygga nätverk inom de olika
utbildningsformerna och ämnesgrupperna. Ökade satsningar behövs för de distansundervisande lärarna
för att på sikt kunna erbjuda distanskurser med samma upplägg.
Ökad tillgänglighet i tid och rum, breddad målgrupp, webbansökan, tillgängliga individuella studieplaner,
ökat distansutbud inom förbundet, validering samt att utveckla pedagogiska metoder och flexibla
lösningar för att fler elever ska nå målen.
Arbete pågår med de nya kurserna som ska starta hösten 2021 kring kursmål, innehåll och betygskriterier. Diskussioner förs också i vilken kurs APL alternativt fältstudier ska ligga. Det arbetet kommer
att fortgå under våren 2021.
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Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Aktiviteter
SFI har kombinerat när- och distansundervisning sedan pandemin bröt ut samt arbetat med olika
insatser för att öka genomströmningen. Yrkesvuxkurser i kombination med SFI/SVA har ökat under året.
Förstelärare har lett kollegiala träffar, gjort klassrumsbesök, uppmuntrat och utmanat kollegor. Under
året har arbetet inriktats på att utveckla kollegialt lärande, rektors ledarskap, trygghet och studiero samt
läsprojekt. Ett annat utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med 1:e lärare på SFI gällande
övergångarna mellan SFI och grundläggande vux samt kring anpassningar.
Förbundet initierade operativa arbetsgrupper i Bollnäs och Söderhamn bestående av representanter från SFI,
Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan. Samverkan avser dialog
kring nyanlända personer som finns i våra respektive verksamheter med syfte att se över och vidta vilka
åtgärder som kan vara bäst lämpade för dessa personer. Trots hårt arbete med kön så är den fortfarande lång
då den hela tiden fylls på framförallt av nyinflyttade till Söderhamn.
Resultat
Den digitala kompetensen har höjts både hos elever och personal utifrån pandemisituationen.
Organisationsförändringar har genomförts för att korta köerna genom att dela klasser. Upplevelsen är
att rektorerna är på god väg att bli trygga i skapande av rutiner och riktlinjer och de blir bättre på att se
vad de behöver ”lägga krut” på, utifrån analyser av resultat. Utgångspunkten är att de nationella målen
uppfylls för SFI. En ökad förtrogenhet och en ökad förståelse för hur dokumentation, kartläggning och
överlämning kan utföras på olika sätt och användas inom SFI och mellan SFI och Vux har utvecklats. Alla
elever både på SFI och VUX har en individuell studieplan. Samarbetet mellan nivåerna SFI-Gruv-Gy har
medfört en smidigare övergång samt ökat både elevernas och lärarnas förståelse för innehåll och krav
på kommande kurser. I arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används kooperativt
lärande som ett verktyg att utveckla det vidare.
Utvecklingsområden för 2020
Ett återkommande problem är elever som kombinerar sina studier med extra tjänst. Flera av dessa
elever ”plockas” ur SFI-utbildningen med kort varsel för att placeras och studera på Folkhögskolan vilket
påverkar SFI negativt resursmässigt och ekonomiskt. När de sedan kommer åter till SFI har många
förverkat sin etableringsersättning vilket gör att det uppstår kostnader för förbundet. Fortsatt arbete är
därför fortsatt prioriterat med att hitta alternativa vägar och möjligheter för de elever som återsöker till
SFI, tillsammans med samarbetspartners som socialtjänsten, arbetsmarknadsenheterna, arbetsförmedlingen och folkhögskolan. Syftet är att tillsammans kunna hjälpas åt för att genomföra åtgärder som
underlättar egen försörjning, vidarestudier och inträde till arbetsmarknaden. Samverkansgruppen ska
också titta på hur de kan prioritera och identifiera personer med försörjningsstöd som behöver beredas
plats omgående för SFI-studier.
Fortsatt arbete med att kartlägga behov för att kunna bredda utbudet av fler yrkesutbildningar i
kombination med SFI och yrkessvenska är prioriterat. Likaså är fortsatt arbete angeläget med analyser
av resultat för att få fler elever att nå målen. Att korta kön till SFI samt arbeta fram en handlingsplan för
medarbetarna gällande våld i nära relationer är andra viktiga utvecklingsområden för år 2021.
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Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Aktiviteter
Eleven bestämmer tillsammans med lärare vad och på vilket sätt denne ska använda sin utbildningstid.
Läraren ger stöd efter hur eleven önskar genom att finna en egen struktur, i skolan såsom i livet i övrigt.
I alla kurser ges möjlighet att arbeta med livet utifrån elevens önskemål och behov. Beroende på det
fokus eleven lägger på sina studier kan den individuella studieplanen komma att förändras. Ett flexibelt
arbetssätt med kontinuerlig avstämning leder till att den individuella studieplanen blir ett levande
dokument. Ämnen kan komma att förändras och kurser komma att bytas utifrån elevens önskemål
under studietidens gång. Det rika utbudet av kurser inom särskild utbildning för vuxna gör ett sådant
arbetssätt möjligt.
Resultat
Projektet ”Småbruk” fortsätter och utökas genom att erbjuda en fördjupning inom utbildningen
kompletterat med lärlingsplatser. Förändringsarbetet ska leda till ett övergripande samarbete mellan
olika ämnesområden samt introducera ett inkluderande arbetssätt inom hela utbildningsförbundet.
Specialpedagogisk kompetens behövs eftersom en stor del elever inte fullföljer sina studier på grund av
kognitiva nedsättningar. Det är viktig att inleda förändringar med tålamod i frågan om tidsperspektivet
för denna målgrupp. Alla behöver tillräcklig tid och möjlighet att tänka efter för att kunna följa med i
utvecklingsprocesserna.
Utvecklingsområden för 2020
Fortsatt utveckling av lärlingskoncept.

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten
Vuxenutbildningen har under senare år allt mer fått en vidgad roll för kompetensförsörjning, integration
och arbetsmarknadspolitik. Med tanke på den matchningsproblematik som idag finns är det motiverat
att vuxenutbildningen inriktar sin verksamhet mot en bredare del av arbetsmarknaden. Det gäller både
att anpassa utbildningar mot de efterfrågade kompetenserna som att dimensionera dem utifrån de
arbetslösas förutsättningar.
Utbildningssamverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolans yrkesprogram har ökat för bättre
samnyttjande av lokaler, utrustning och personal samt för att bättre kunna möta upp arbetslivets
kompetensförsörjningsbehov. Samarbetet med arbetslivet har utvecklats 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 2021 – 2022 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 de förändringar i skollagen som rör
den kommunala vuxenutbildningen:

16

Hälsinglands Utbildningsförbund
Organisationsnummer 222000-3111

•
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Det övergripande målet för komvux ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska
vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra
grund för elevernas fortsatta utbildning.
Regeln för prioriteringar inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på
gymnasial nivå ska ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det
betyder att inte bara de som har minst utbildning ska prioriteras vid urval till utbildningen utan också
till exempel arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.
Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada (särvux) ska inte
längre vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn.
En förenklad betygsskala införs inom delar av komvux.
Ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet för att göra reglerna för gymnasieexamen i komvux
mer flexibla.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux började
gälla den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux börjar gälla den 1
januari 2022. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2021.
Den exceptionella ökningen av SFI-elever har medfört ett stort behov av resurser för kommunal
vuxenutbildning, vilket i sin tur lett till att även köer börjat uppstå inom den grundläggande
vuxenutbildningen. Staten ålägger kommunerna, i detta fall Utbildningsförbundet, att erbjuda studieoch 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.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Finansiellt netto
Årets resultat
Soliditet
Skulders andel av det totala
kapitalet
Investeringar (netto)
Självfinansieringsgrad
Långfristig låneskuld
Antal anställda
Nettokostnadsavvikelse/elev
ELEVANTAL (HT***)
Gymnasieelever – egna
skolor
Varav asylelever
varav från annan kommun
Gymnasieelever – annan
skola
Gymnasiesärelever – egna
skolor
varav från annan kommun
Gymnasiesärelever – annan
skola
Elevboende
Komvux – elever
Komvux – heltidsstuderande
Grundvux - kursdeltagare
Gy-vux - kursdeltagare
SFI – antal som deltagit i
utbildning
Särvux – elever i egna skolor
Yrkeshögskola – egen skola

2020
460 802
-467 888
-624
-7 710
-6,9%
85%

2019
449 623
-458 631
-322
-9 330
3,1%
78%

2018
450 545
-451 279
-131
-940
8,1%
84%

2017
464 864
-465 596
-43
-775
9,5%
81%

2016
451 538
-445 318
108
6 253
10,5%
87%

3 182
-591%
1 503
420
**

4 921
-93%
1 319
454*
-11 227

8 699
13%
33 531
448
-3 268

4 202
499%
28 001
472
8 831

6 943
521%
555
481
12 500

1 269

1267

1334

1430

1471

7
135
Prel 960

11
127
898

41
136
840

119
150
834

208
153
835

93

91

106

87

90

52
10

54
7

66
7

57
8

57
10

37

4
1 681
928
1 524
5 959
877

4
1 554
805
1 239
5 293
1 041

1 461
755
864
5 240
1 126

1 436
685
601
5 146
1 003

35
34

36
0

33
5

31
46

56

*Inkluderar ca 25 boendepersonal som tas över från Bollnäs kommun per 1 januari 2020.
**Uppgifter om referenskostnader och nettokostnadsavvikelser för 2020 publiceras vecka 36 2021.
***Elevantal avser höstterminen. För vuxenutbildningen där det saknas elevantal för 2020 är uppgifterna hämtade från Skolverkets databas SIRIS och
kan avser helårsuppgifter.
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Förbundets resultat är -7 710 tkr och trots omfattande omstruktureringar i både drift och investeringar
gjorts inom främst gymnasieverksamheten så är det nu två år på raken som förbundet har större
underskott. Medlemskommunernas nettokostnadsavvikelse per elev i gymnasieskola har samtidigt
förändrats med nästan 24 tkr per elev mellan 2016 och 2019 och förbundet uppvisar nu negativ
avvikelse vilket innebär att kostnaderna är lägre än vad som kan förväntas utifrån
medlemskommunernas förutsättningar (referenskostnad).
Förbundets soliditet och likviditet försämrades 2019 då överenskommelse om ingångsvärden och
asylersättning reglerats med över 30 miljoner. Skuldernas andel av tillgångarna är dock i ungefär samma
nivå under hela perioden. Från 2020 förskottsdebiterar inte förbundet någon del av medlemsavgiften
vilket också påverkar kassaflödet och likviditeten med ca 19 mkr fr.o.m. bokslut 2019.
Den tidigare ersättningsmodellen för gymnasieverksamheten har varit rörlig och svår att prognosticera.
Den rörliga ändringen av bidraget per elev/månad gör att intäkterna varierar över tid. Under 2018-2019
kunde förbundet söka särskilda statsbidrag för Introduktionsprogrammen på över åtta mkr vilket hjälpte
upp verksamheten då stora intäktsbortfall uppstod då asyleleverna flyttades från kommunerna.
Från 2020 har en ny ersättningsmodell införts som ska ge bättre planeringsförutsättningar. Bidraget
fastställs året före kommande budgetår utifrån invånarantal i olika ålderskategorier. Initialt blev
ersättningen väsentligt lägre än 2019 vilket gör att förbundets effektiviseringar 2019 inte räckte till för
att både kunna återställa 2019 års underskott och täcka övriga statliga bidragsminskningar 2020.
För vuxenutbildningen har de riktade statsbidragen stadigt försämrats sedan förbundet bildades då t.ex.
bidraget för 20-24-åringar upphört, krav på medfinansiering införts inom yrkesvux och konkurrens från
andra kommuner om de statsbidrag som ger bättre kostnadstäckning (lärling och yrkesförare).
Förbundets finansiering från medlemskommunerna för vuxenutbildningen har dock varit stabilare än
vad gymnasiets har varit, även om schablonersättningen för SFI är rörlig. Snabba omvärldsförändringar
är svårparerade inom förbundets budget för vuxenutbildning samtidigt som både antalet kursdeltagare
och lagkraven på vuxenutbildningen ökar.
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Förbundets organisation
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och
Söderhamns kommuner för att sköta gymnasieutbildningen och vuxenutbildning inom
medlemskommunernas verksamhetsområde. Förbundet har en gymnasiesärskola med
boendeverksamhet kopplat till dessa elever, tre gymnasieskolor och bedriver vuxenutbildning på plats i
alla tre medlemskommuner. Ca 24% av förbundets bruttokostnader är köp av verksamhet från andra
utbildningsanordnare; privata eller offentliga.
Jämfört med 2019 så har följande organisationsändringar skett:
•
•
•
•

Övertagande av boende för gymnasiesärskoleelever från Bollnäs kommun
Neddragning av antal rektorsområden på Staffangymnasiet från tre till två
Neddragning av antal rektorsområden på Torsbergsgymnasiet från tre till två
Tjänsten som administrativ chef har upphört

Köpt verksamhet
andel av förbundets
bruttokostnad 2020
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Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Direktionen som är högsta beslutande organ inom Utbildningsförbundet är ansvarig för verksamheten.
Förbundet styrs av förbundsordning och konsortialavtal beslutade av medlemskommunerna.
Direktionen är beslutande politiskt organ med rådgivande presidieberedning. Högsta ansvariga
tjänsteman är förbundschefen.
Utbildningsförbundet har korta beslutsvägar där förbundschefen, tillika kommundirektör och skolchef,
direkt under sig har verksamheten delad i två verksamheter, gymnasie- respektive vuxenutbildningen. I
dessa verksamheter finns självständiga rektorsområden. Till sin hjälp har förbundschefen ett kansli med
ekonomifunktion, HR och utvecklingsledare till sitt förfogande. Rektorsområdena är självständiga
enheter som dels styrs utifrån speciallag och förordning dels utifrån de beslut och riktlinjer som fastställs
av Direktion och förbundschef. Verksamhetschefer samordnar gymnasierna respektive vuxenenheterna.
Uppdraget för styrningen baseras på lag och beslut från Direktionen, inom ramen för den budget och
uppdrag som finns enligt förbundsordningen.
Samråd med medlemskommunerna där förändringar och eventuella satsningar och effektiviseringar
kommuniceras och bildar underlag för kommande år.
Uppföljningar under budgetåret har redovisats i verksamheten månatligen och presenteras vid varje
direktionsmöte varvid förslag och åtgärder vidtas utifrån resultat och förändrade förhållanden. Det
systematiska kvalitetsarbetet redovisas varje kvartal.
Utbildningsförbundet har en upprättad internkontrollplan, samt utifrån de månatliga rapporterna följs
verksamheten upp. Det finns även ett system för kvalitetskontroll som redovisas och följs upp varje
kvartal.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Identifierad risk
Omvärldsrisk
Ny flyktingkris

Beskrivning

Hantering av risk

Krig eller klimatförändringar som
leder till ny flyktingvåg

•

Lågkonjunktur

Fler arbetslösa kan leda till fler
elever i vuxenutbildning
Hög frånvaro av elever och lärare

Pandemier

Verksamhetsrisk
Lärarbrist

Statsbidrag

Finansiell risk
Valutaändring

•
•
•

Brist på utbildade lärare leder till
•
konkurrens och ökade kostnader
för lärarlöner
Om riktade statsbidrag görs om till •
generella eller ändras på annat sätt
med kort varsel

Förbundet har valuta i euro p.g.a.
deltagande i projekt

•

Förbundet får hela bidraget från
Migrationsverket för asylelever
Högre andel av schablonbidraget
Ansökt om högre statsbidrag för
vuxenutbildning
Förbereda för distansundervisning, begränsa
smittspridning

Överenskommelse att inte bjuda
över lärare inom närliggande
kommuner
Budgetera med en lägre summa
riktade statsbidrag

Försäljning av de euro som inte
behövs för medfinansiering i
projekten

Förbundet har ingen ansvarsförbindelse för pensioner före 1998.
Förbundets pensionsavsättning uppgår till 17 456 tkr för 2020 och för närvarande finns inga finansiella
placeringar för pensionsmedel vilket innebär att förbundet återlånar hela pensionsskulden. Förbundet
planerar i dagsläget inte någon försäkringslösning för pensionsskulden.
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Händelser av väsentlig betydelse
Året inleddes med att förbundet slutförde övertagandet av boende från Bollnäs kommun för särskoleelever.
Ca 24 anställda och 39 boende samordnades med förbundets egna boende. Verksamheten riktar sig helt till
köpande kommuner och beräknas kunna bedrivas på interkommunala intäkter och bruttoomslutningen
uppgår till ca 17 mkr per år.
Den nya ersättningsmodellen har implementerats och den förenklar kommunernas prognoser av bidrag
till förbundet men i gengäld får effekterna av interkommunala kostnaderna för gymnasieverksamheten
inverkan på förbundets ekonomi förutom den del som ingår i avräkning för Nordanstigs
gymnasieverksamhet.
Vid bedömning av resultatet 2020 och budgetarbetet för 2021 så beräknas förbundet sammantaget
behöva effektivisera ca 20 mkr. Detta beror inte bara på en lägre ersättning från medlemskommunerna
jämfört med 2019 utan också på ökade kostnader för pensioner och interkommunal ersättning samt
minskade riktade statsbidrag och ersättning från migrationsverket.
Beslutade effektiviseringar har börjat genomföras. Gymnasiesärskolans program för administration,
handel och varuhantering upphör och åtgärder för att snabba på avvecklingen görs redan denna höst.
Tilläggsutbildningen inom idrott vid Höghammarskolan omstruktureras till nästa läsår och samarbetsavtal inom gymnasieskolans Nationella Idrottsutbildningar (NIU) kommer att begränsas, vilket i
efterhand kan ses vara i linje med den nationella översynen av idrottsutbildningar. Effekten på 2020 års
resultat är marginell eftersom effektiviseringar motsvarande ca 13,5 pedagogiska tjänster hösten 2020
behöver göras för att statsbidrag, migrationsverksintäkter och interkommunala intäkter minskar i
motsvarande mån. På förbundskansliet återbesätts inte tjänsten som utvecklingsledare mer än till en
viss del p.g.a. det ekonomiska läget vilket gett en besparing på ca 400 tkr i år och 885 tkr i helårseffekt.
Under våren har två grupper arbetat parallellt med lokalutredning i Söderhamn; en kortsiktig och en långsiktig
utredning. En av uppgifterna grupperna har haft är att omförhandla lokalhyran på Flygstaden och fr.o.m. 2021
har grundhyran på Flygstaden sänkts med 1,5 mkr och hyrestiden har förlängts tre år. C-huset vid
Staffangymnasiet har sagts upp och arbetet med att bygga nya men färre kemi- och fysiksalar i D-huset är
påbörjat i Söderhamn kommuns regi. Nettobesparing på detta ger resultat under 2021 och helårseffekten
2022 beräknas bli ca 800 tkr.
Torsbergsgymnasiets fordonslokaler har byggts om och anpassats till framtidens personbilar. Ett beslut som
togs i samband med att ett samarbete formats med Volvo Cars och Bilbolaget AB i Bollnäs. Investeringen sker i
Bollnäs kommuns regi och beräknas resultera i hyreshöjning med 500 tkr per år fr.o.m. 2021.
Utvecklingen av Corona till att bli en utbredd pandemi med råd och rekommendationer som inverkat på
gymnasie- och vuxenutbildningen har annars dominerat under 2020. Distansutbildning för eleverna infördes
18 mars och gällde hela våren och återinfördes december. Rekommendationer om hemarbete, digital
undervisning på distans, inställda resor och konferenser, utdelning av matlådor, tjänstledigt med halverad lön
för boendepersonal är bara ett axplock av de åtgärder som infördes under våren. Sammantaget med de
statliga kompensationerna för sjuklönekostnader och lättnader på arbetsgivaravgifter har gjort att förbundets
ekonomiska effekter inte slagit så hårt, trots kostnad för inställda resor och återbetalning till kommuner för
köp av elevboendeplatser beräknas göra att resultatet ändå inte påverkas nämnvärt. Därtill kommer minskat
behov av timanställda och tidigarelagda pensioneringar vilket ger positiv effekt på resultatet på vissa
rektorsområden men som under hösten istället ersatts av ökade personalkostnader p.g.a. personal är sjuka
eller satta i karantän.
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Under året har förbundet haft två tvister med köpande kommuner om ersättningar för gymnasiesärskoleelever. Förbundet beräknar ca 735 tkr i osäkra fordringar för 2020 varav en tvist är Coronarelaterat för
boendeverksamheten och därmed begränsad till de perioder då vi bedriver distansundervisning. Den andra
tvisten avseende stödåtgärder beslutade av rektor är nu inne på sin tredje termin av preliminärt sex terminer
då förbundet erhöll ersättning för stöd under elevens första läsår.
Den befarade lågkonjunkturen i efterdyningarna av Coronans framfart har lett till att medfinansieringskravet
inom Yrkesvuxutbildningen till stor del kommer täckas med statsbidrag samt att förbundet tilldelats fler
platser inom Yrkeshögskoleutbildningen CAD/CAM. Detta sammantaget beräknas motsvara 6,5 mkr i ökade
intäkter på helår under förutsättning att produktionen av beviljade platser kan genomföras och godkänns i
redovisning till Skolverket.
SFI-verksamheten har fått mindre schablonersättning p.g.a. att antalet invånare i etableringen minskat.
Däremot har elevantalet inte minskat i samma utsträckning då vi ser ökning i antalet återvändare och
anhöriginvandring och dessutom sker inflyttning till medlemskommunerna av nysvenskar från andra
delar av Sverige. Bollnäs och Söderhamns kommuner har tillskjutit extra medel för SFI-verksamheten för
att på så sätt hålla nere köerna till SFI-undervisningen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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 tre av målen ej har
uppnåtts, tre mål är uppfyllda och ett är delvis uppfyllt. Tre av verksamhetsmålen har ej kunnat mätas
p.g.a. särskilda omständigheter 2020.
Verksamhetsmål gymnasieverksamheten
•

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet för a) Gävleborgs län b)
landet i sin helhet.

Kommentar: Statistiken finns inte på region- eller skolnivå för 2020. Regeringen arbetar med att ta fram
lösningar för att statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.
Tabell 1 visar istället andel elever med gymnasieexamen per år framtaget ur våra egna system. Skolverkets
siffror brukar vara lite högre än våra egna. För Staffangymnasiet var andel examen något lägre än föregående
år, 86%, och för Torsbergsgymnasiet 80% vilket är en förbättring från tidigare år.
Analysen av resultaten av de elever som inte nådde examen visar liksom 2018 och 2019 att i stort sett alla har
hanterats på olika sätt av skolornas elevhälsoteam. Sjukdom, familjeförhållanden eller annat utanför skolan är
orsaken i de flesta fall. Det finns också elever som kan sägas ha lyckats i sina studier trots att de inte nått
examen då de fått anställning inom sina yrken.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej mätt
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Tabell 1 Andel elever med gymnasieexamen 2016-2020
Andel elever (%) med
gymnasieexamen över tid,
HUFB

2020

Totalt

83,8

87,7

89,3

85,5

89,9

Högskoleförberedande

88,5

87,9

85,3

85,6

90,8

Yrkesprogram

79,8

87,4

92,5

85,4

89,0

•

2019

2018

2017

2016

Preliminärt

Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger över genomsnittet för a)
Gävleborgs län b) landet i sin helhet.

Kommentar: Statistiken finns inte på region- eller skolnivå för 2020. Tabell 2 visar genomsnittsbetyg per
program framtaget ur våra egna system och genomsnittlig betygspoäng på riksnivå från Sveriges officiella
statistik. Tabell 3 visar förändring av genomsnittlig betygspoäng i Hufb över tid med vår egen statistik 2020.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej mätt
Tabell 2 Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen 2020
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen
2020
Totalt
Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapliga
Samhällsvetenskapliga
Teknikprogrammet
Yrkesprogram
Barn- och fritid
Bygg- och anläggning
El- och energi
Fordon och transport
Handel och administration
Hotell och Turism
Industritekniska
Restaurang och livsmedel
Vård- och omsorgsprogrammet
International Baccalaureate (omräknat till svenska betyg)
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HUFB
14,3
14,8
14,3
15,7
15,0
14,3
14,4
13,7
14,2
12,8
13,1
13,4
15,0
13,2
16,3
13,5
13,8

Länet

Riket
14,9
15,4
15,2
15,5
16,4
15,0
15,0
13,7
13,6
13,4
13,3
13,2
13,6
14,3
13,7
14,4
14,0
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Tabell 3 Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen 2016-2020, Hufb
Genomsnittlig betygspoäng för
elever med examen 2016-2020

2020
prel

2019

2018

2017

2016

Totalt

14,3

13,9

13,8

14,1

14,0

Högskoleförberedande

14,8

14,8

14,7

14,8

14,7

Ekonomiprogrammet

14,3

14,4

14,1

..

…

Estetiska programmet

15,7

14,8

15,6

15,7

15,0

Naturvetenskapliga

15,0

15,8

16,3

14,7

15,6

Samhällsvetenskapliga

14,3

14,6

14,5

14,3

13,8

Teknikprogrammet

14,4

14,9

14,0

15,4

14,5

Yrkesprogram

13,7

12,8

13,1

13,6

13,4

Barn- och fritid

14,2

13,1

…

13,4

13,5

Bygg- och anläggning

12,8

12,8

12,3

12,8

13,2

El- och energi

13,1

12,5

13,1

13,0

12,7

Fordon och transport

13,4

12,8

13,7

14,0

13,4

Handel och administration

15,0

…

…

13,5

…

Industritekniska

13,2

…

12,0

..

…

Restaurang och livsmedel

16,3

12,3

…

..

15,3

Vård- och omsorgsprogrammet

13,5

…

13,1

13,9

13,3

13,8*

14,4

14,7

15,4

15,5

International Baccalaureate
*Examensprov genomfördes inte 2020 p g a Corona

•

Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen

Kommentar: Alla elever på IM kartläggs och en långsiktig studieplan utformas tillsammans med eleven. Planen
aktualiseras varje termin och justeringar görs vid behov i samråd med mentor och syv. Alla elever följer sin
studieplan.
Grad av måluppfyllelse: Målet uppfyllt.

•

Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program uppnår minst betyget E i samtliga ämnen på
genomförd utbildning

Kommentar: Litet elevantal medför att enstaka elevers avvikelser får stor påverkan på resultatet. Andel
gymnasiesärskoleelever på nationellt program läsåret 2019/20 med minst E i betyg i alla ämnen var 9 av 13,
dvs 69%.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej uppnått då färre än 100% uppnått betyget E i samtliga ämnen.
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Verksamhetsmål vuxenutbildningen
•

Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över snittet för såväl länet som
landet i sin helhet

Kommentar: I den senare delen av september 2020 presenterar Skolverket mätresultat för 2019 som
används vid bedömningen av måluppfyllelsen för 2020.
Gävleborgs
Statistik från Skolverket för 2019
Förbundet
Riket
län
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i
grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i
gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning
som slutför kurs

81,4

78,8

73,3

79,7

74,8

71,7

Grad av måluppfyllelse: Målet uppnått.
•

Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen arrangeras av annan
utbildningsanordnare ska öka

Kommentar: Under 2020 så har 9 YH-elever nyttjat våra lärcentra. Andelen är 90% jämfört med 2019
då antalet elever var 10 år 2019.
Grad av måluppfyllelse: Målet delvis uppnått.
•

Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka

Kommentar: Under 2020 var antalet högskolestuderande 614 jämfört med 547 år 2019.
Grad av måluppfyllelse: Målet uppnått.
•

Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder

Kommentar: Mätningen har ej genomförts 2020 då distansstuderande inte tillåtits vara på Lärcentra i
samma utsträckning som tidigare under större delen av året p.g.a. Coronapandemin.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej mätt
Finansiella mål
•

Ekonomin ska vara i balans

Kommentar: Förbundet redovisar ett utfall på 7,7 mkr i underskott för 2020.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
•

Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Kommentar: Årets utfall på -7,7 mkr gör att det egna kapitalet minskar och är nu negativt. I
bokslut 2019 fastställdes det egna kapitalet till 2 275 tkr och inflationsmålet är 2% för 2020, men
är för närvarande 0,5% (dec 2020), så för att målet ska uppnås borde utfallet vara 11 tkr.
Grad av måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.

27

Hälsinglands Utbildningsförbund
Organisationsnummer 222000-3111

Utveckling av intäkter, kostnader och resultat
Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,75% (2,6%) för 2020. I uppräkningen beräknas
ca 3,1% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader.
Av de föregående årens positiva resultat har direktionen beslutat att resultatbalansera 3 045 tkr till
2020. Resultatbalanseringen har motbudgeterats så budgetvolymen fortfarande är 2 460 tkr.
Förbundet har som mål att inflationssäkra det egna kapitalet och budgeterar därför med ett intäktskrav
på 100 tkr. 2 360 tkr av nettobudgeten avser återställande av fjolårets negativa resultat. Utfallet för
2020 är -7 710 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 10 170 tkr. Detta är en förbättring jämfört
med helårsprognosen i delårsrapporten med 3,2 mkr.
TKR – inkl interna
intäkter/kostnader
Övergripande
Höghammar inkl boende
Torsberg
Staffan
Nordanstigs gymnasium
Elevhälsa
Idrottsverksamhet
Lärcentra/YH/FoU/Projekt
CFL Bollnäs
CFL Söderhamn
CFL Nordanstig
Interkommunal kostnad gy/gysär
Medlemsintäkter
Interkommunal intäkt gy/gysär
Totalt

Årsbudget

-18 268
-44 777
-63 191
-70 643
-3 267
-4 060
-2 440
-2 806
-20 773
-27 810
-9 627
-104 214
328 172
46 164
2 460

Intäkter

5 108
23 107
6 635
10 332
848
0
287
16 186
13 034
11 429
3 318
3 869
327 405
43 944
465 504

Kostnader

-21 583
-68 941
-70 206
-84 553
-4 335
-4 160
-2 855
-18 462
-33 088
-38 484
-12 662
-113 885
0
0
-473 213

Budgetavvikelse

1 793
-1 057
-380
-3 578
-220
-99
-127
530
720
756
283
-5 803
-767
-2 220
-10 170

OH/GY/
VUX/AVR

1 793

-13 484

2 288
-767
-10 170

Den övergripande verksamheten gör ett positivt resultat mot budget med 1 793 tkr som främst beror på
neddragningar i personal på kansliet och lägre IT-kostnader än budgeterat samt de positiva effekterna
av Corona där staten ersätter sjuklönekostnader och den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften
ingår också. Årets pensionsprognos var också överraskande låg och gav ett överskott på nästan 1 mkr.
Motbudgetering av resultatbalanserade medel med netto 3 045 tkr ingår här.
Återbetalningen av boendeavgifter på 832 tkr för våren då ingen verksamhet bedrevs efter 17 mars
ingår i Höghammars resultat. Likaså har osäkra fordringar motsvarande 735 tkr kostnadsförts inom
boende och gymnasiesärskola i väntan på utredning av det rättsliga läget. Underskottet i de
interkommunala intäkterna kan också hänföras till gymnasiesärskoleverksamheten. Utöver detta
behöver fler av medlemskommunernas elever extra resurser i skolan jämfört med tidigare vilket gör det
svårare att hålla budgeten då förbundet inte erhåller separat kostnadstäckning för detta fr.o.m. 2020.
Torsbergsgymnasiet underskott härrör främst till omstruktureringen av fordonsprogrammet som hittills
uppgått till 308 tkr. Rektorerna har framgångsrikt lyckats hålla nere personalkostnaderna vilket också
kan ha underlättats av distansundervisningen. Kostnaderna för skolluncher har tillfälligt minskat under
våren på grund av att få elever valt att hämta matlåda under vårens distansundervisning. Omställningen
till köp av datorer istället för leasing har gjort att IT-kostnaderna är 536 tkr högre än budgeterat. Byte av
ersättningsmodell för schablonersättningen har gett mer intäkter än tidigare men däremot är
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asylintäkterna obefintliga. Under året har besparingar inom administrationen gjorts samtidigt som
sjukskriven personal inte heller återbesatts.
Även Staffangymnasiet har lägre skolmåltidskostnader under våren. IT-kostnaderna är högre än
budgeterat då fler elever får 1-till-1 dator än tidigare och omställningen till köp av datorer pågår.
Söderhamns kommun betalar lägre ersättning för gymnasieeleverna i den nya ersättningsmodellen
jämfört med den tidigare modellen vilket gör att förbundet jobbat hårt med att hitta besparingar inom
Staffangymnasiet men effekterna av detta arbete ger störst resultat nästa år då lokalytorna kommer
minskas radikalt och lokalkostnaderna på Flygstaden förhandlats om. Under året har 87 tkr använts för
omstruktureringen av lokaler.
Nordanstigs gymnasium har inte längre bara elever på den billigare varianten IM-språk utan har med
goda resultat tagit omhand de elever på individuella inriktningen inom IM som Hudiksvalls kommun inte
tar emot och som till vissa delar tidigare har hanterats genom ett tionde år i grundskolans regi. Detta är
en kostnadsdrivande verksamhet för förbundet men ingår i avräkningen mot Nordanstig för gymnasieelever och budgeten hålls men skulle behöva utökas trots att varje elev redan kostar 154 tkr exkl
administration och OH.
Rektor för Lärcentra hanterar även konferensverksamheten som gör ett underskott med ca 254 tkr på
helår p.g.a. minskat antal konferensbokningar i Coronans spår. Även FoU-verksamheten redovisar ett
underskott som kan vara svårt att ta igen nu när utredningsuppdrag börjar trilla in igen.
Yrkeshögskoleverksamheten har tilldelats fler studieplatser för hösten och intäktsfordringar balanseras
för de initiala kostnaderna för att starta upp verksamheten då årskurs två startat under hösten.
Lärcentraverksamheten har även detta år beviljats statliga medel för utveckling av Lärcentra vilket både
avser personal, lokaler och investeringsbidrag för möbler. Projektverksamheten har fått förlängda
projektperioder och möjlighet att fördela om budget från resor till personal eftersom de planerade
projektresorna ställts in men krediteringarna av resekostnaderna beräknas frysa inne då upphandlat
resebyråföretag rekonstruerats och inte tar med sig gamla skulder. Sammantaget görs ett positivt
resultat på projekten och högskoleverksamheten som mer än väl täcker verksamheterna som redovisar
underskott.
CFL-verksamheten i Bollnäs har fått 1 mkr i extra medel för SFI för hösten och detta tillsammans med att
staten ersätter medfinansieringskostnaderna inom yrkesvux och ger möjlighet att söka medel för extra
stöd från hösten 2020 har gjort att resultatet ser bra ut. Sjukskriven personal som ej ersatts under
hösten gör att man kan redovisa ett positivt resultat. Det finns dock en risk att de preliminära riktade
statsbidragen för Lärling och Yrkesvux kan vara för högt beräknade då redovisningen av bidragen ej
hinner göras till bokslutet.
Samma gäller för CFL-verksamheten i Söderhamn. Planerade utbildningsstarter inom service och
servering skjuts på framtiden medan antalet vuxna elever som läser el ökar markant. Ingen långsiktig
lösning har hittats på hur man ska åtgärda de 400 tkr i kostnader för lokaler, ledning och administration
som gymnasieskolans vårdutbildning inte finansierar längre sedan den omorganiserades till
Staffangymnasiet hösten 2018. Däremot har en tillfällig besparing på ledning gjorts då Bollnäsrektorerna
skött verksamheten mellan februari-maj. Att spara på lokalerna torde leda till att det Söderhamns
kommun betalar extra för CFL minskas i motsvarande grad. Under hösten har Söderhamns kommun
tagit beslut om tillskott med 1 mkr till SFI under 2020-2021 varav ca 300 tkr använts.
Vuxenutbildningen i Nordanstig har 1100 tkr i resultatbalanserade medel. Medveten överanställning av
lärare har kunnat göras med hjälp av de resultatbalanserade medlen tillsammans med
projektfinansiering av tjänster.
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De interkommunala kostnaderna för gymnasieverksamheten skjuter i höjden. Från att ha kostat under
100 miljoner per år ökar nu kostnaderna markant.
Interkommunal kostnad
Bollnäs
Söderhamn
Nordanstig
Totalt

2020
51 387
23 960
34 669
110 017

2019
46 280
24 097
30 720
101 096

2018
41 529
22 960
30 941
95 430

2017
41 575
21 805
32 005
95 385

2016
44 045
23 323
32 575
99 942

Ett tillägg i ersättningsmodellen gäller för Nordanstigs gymnasieverksamhet där avräkning ska ske.
Huvuddelen av Nordanstigs kostnad är interkommunal ersättning, vilken ökat med nästan 4 mkr jämfört
med 2019. Sammantaget med verksamheten i förbundets regi ger att avräkningen resulterar i en
återbetalning på 766 tkr till Nordanstigs kommun.

Ekonomiska nyckeltal
Soliditet (EK/TK)
Kassalikviditet (OT/KS)
Anläggningskapital (AT-LS)
Rörelsekapital (OT-KS)
Skuldsättningsgrad (S/EK)
Resultatmarginal (RR/OMS)
Rörelsemarginal (RK/OMS)

2020-12-31
-6,9%
89,5%
18 939
-6 918
-1237%
-1,7%
-1,5%

2019-12-31
3,1%
95,8%
18 999
-2 342
2 538%
-2,1%
-0,5%

2018-12-31
8,1%
144,6%
-14 933
38 594
1 034%
-0,3%
8,6%

2017-12-31
9,5%
152,7%
-17 225
41 957
857%
-0,2%
9,3%

2016-12-31
10,5%
136,8%
-14 771
31 445
828%
1,4%
7,0%

Förbundets soliditet och likviditet försämrades när regleringen av skulden till medlemskommunerna för
ingångsvärden gjordes 2019. Skulden till medlemskommunerna har i efterhand klassificerats som
långfristig skuld och regleringen av denna förbättrar anläggningskapitalet. Trots att förbundet nu inte
längre förskottsdebiterar medlemskommunerna så är ändå likviditeten god per balansdagen. Vissa
månader är likviditeten sämre då förbundet har stora intäkter i form av interkommunala intäkter som
debiteras per termin. Det egna kapitalet är nu inte längre positivt efter att ha minskat radikalt de
senaste åren vilket gör att skuldsättningsgraden sticker iväg då det egna kapitalet uppgår till -5 435 tkr
per 2020-12-31.
Känslighetsanalys (tkr)
Löneökning 1%
Prisökning 1% exkl IKE
Medlemsbidrag 1% exkl IKE
Rörlig bidragsändring per 10
elever gy SG
Rörlig bidragsändring per 10
elever gysär
Bidrag per invånare gy
16-19-åringar, kr
Omräknat till 2020 års prisnivå
Bidrag per invånare vux
20-64-åringar, kr

2020
2 274
1 047
2 240

101 169
101 169

2019
2 377
1 173
2 426

2018
2 370
1 031
2 352

946

890

3 123

3 044

101 073
103 853

1 655

Medlemsbidrag, tkr

328 172

327 926

Invånare 16-19 år

2 644

2 658

30

100 072
105 446

317 367
2 595

2017
2 430
1 184
2 428
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Medlemsbidraget har fått mindre effekt avseende täckningen av förbundets egna kostnader eftersom
interkommunala kostnaden ökar. Den nya ersättningsmodellen infördes år 2020 och utgick från
beräknade kostnader för 2019 istället för 2018 som förbundet utgick ifrån. Förbundet ligger alltså kvar
på ungefär samma ersättningsnivå som 2019 trots marginell ändring i invånarantal och löne- och
prisuppräkningar som motsvarar 9 mkr exkl interkommunala kostnadsökningen som uppgick till 9 mkr
inkl ökning av antalet interkommunala elever. Beloppen ovan är exkl avräkningen mot Nordanstig.

Investeringar
För 2020 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 3 000 tkr som fördelas av
Förbundschef. Till dessa medel läggs 900 tkr som ej utnyttjas av tidigare års investeringsutrymme. Till
detta kommer investeringsbidrag för Lärcentra med 284 tkr.
Av årets investeringsmedel har 3 181 tkr har förbrukats (netto). Förbundet finansierar investeringarna
med återlånade medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt.
De investeringar som gjorts är främst inköp av lastbil med släp till Transportinriktningen, bussar till
Byggprogrammen, gunga för rullstolsburna på Höghammars Individuella program och en diskmaskin till
cafeterian i Nordanstig.
Kostnaden för avskrivningar uppgår till 3 660 tkr vilket är 751 tkr mer än budgeterat. Differensen mot
budget beror på att avskrivningen på leasingbilar budgeteras på annat konto men också på att de stora
investeringar som förbundet behövt göra för att minska lokalytor nu gör att budgeten för avskrivningar
för de vanliga verksamhetsinvesteringarna inte längre räcker till och går med 300 tkr i underskott.
Under 2020 har förbundskansliet och Nordanstig bytt till elbilar vilket motsvarar 717 tkr i investering i
anläggningstillgångar för leasingbilar. En av förbundets leasade bussar till Byggprogrammet har köpts
loss och köpesumman skiljer sig från det tidigare bokförda värdet p.g.a. att moms nu räknas som
kostnad.
Pensionsskuldens utveckling
Vid ingången av 2020 hade förbundet en pensionsskuld uppgående till 14 382 tkr inkl löneskatt. Enligt
KPA:s prognosberäkning i december beräknas skulden öka med 3 074 tkr till 17 456 tkr per 2020-12-31.
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Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att budgeten för nästa kalenderår ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet balanseras med motsvarande
överskott under de närmast följande tre åren om inte synnerliga skäl föreligger att inte återställa
underskottet alls eller återställa underskottet över längre tid än tre år.
BALANSKRAVSUTREDNING
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredning
+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl att återställa över längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år
UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat

2020
-7 710
0
0
0
0
0
-7 710
0
0
-7 710

2019
-9 330
0
0
0
0
0
-9 330
0
0
-9 330
2020
-7 180
-7 710
474
10 111
-4 305
-10 111
-14 416

2019
0
-9 330
2 150
0
-7 180
0
-7 180

2018
-940
0
0
0
0
0
-940
0
0
-940
2018
0
-940
940
0
0
0
0

Enligt kommunallagen skall underskott i balanskravsutredningen återställas inom tre år om inte
synnerliga skäl föreligger. 2017 och 2018 redovisade förbundet negativa balanskravsresultat som enligt
beslut av direktionen ej återställdes då de omstruktureringskostnader som förbundet genomfört
bedömdes utgöra synnerliga skäl för att inte återställa. För 2019 har omstruktureringskostnader
motsvarande 2 150 tkr vidtagits och 7 180 tkr återstår att återställa inom tre år. I budget för 2021-2023
har reserverats utrymme för återställande med 4 305 tkr.
Underskottet för 2020 har främst uppkommit då de besparingarna som gjorts på 14 mkr för att täcka
underskottet i 2020 års budget inte räckte till för att dessutom kompensera för minskat bidrag i den nya
ersättningsmodellen och täcka de negativa interkommunala effekterna 2020. Förbundet kan inte
budgetera med underskott enligt förbundsordningen. Det har uppkommit engångskostnader främst
under 2019 i form av avvecklingskostnader för rektorer, bibliotek samt lärare på industritekniska
programmet utöver rena flyttkostnader för de omstruktureringar genom omlokaliseringar av program
och ämnen som gjorts som ej är budgeterat men som förbundet räknar som omstruktureringskostnader
och en mindre summa om 474 tkr redovisas även 2020.
Efter åberopande av synnerliga skäl för omstruktureringskostnader 2020 bedömer förbundet nu att 10,1
mkr av balanskravet inte är möjligt att återställa inom tre år. Förbundet åberopar synnerliga skäl att
återställa detta underskott över längre tid eftersom möjligheterna till samordningsvinster mellan
program är mycket svåra att genomföra, då gymnasieverksamheten redan 2019 har en nettokostnad per
elev som är lägre än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna.
Förbundets möjligheter att återställa interkommunala kostnader för elever i andra skolor genom att
effektivisera den egna verksamheten bedöms som mycket svårt.
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Väsentliga personalförhållanden
Vid 2020 års slut är 420 medarbetare anställda i Utbildningsförbundet. Fördelningen är 64 % kvinnor och
36 % män. Medelåldern i förbundet har ökat från 50,4 till 51,2 år. Antalet anställda jämfört med 2019
har minskat med 34 personer och antalet årsarbetare har minskat med 29 personer.
Förbundet hade under vårterminen en behörighetsgrad bland våra lärare på ca 84,4% och 70% hade
lärarlegitimation. För höstterminen var 89% av lärarna behöriga och 72% hade lärarlegitimation.
Mellanskillnaden är yrkeslärare där det inte finns krav på lärarlegitimation och dessa kan därför anses vara
behöriga.”
Antal anställda, exkl
timanställda
Totalt
Varav tillsvidareanställda
Varav visstidsanställda
Medelålder
Årsarbetare

2020-12-31
2019-12-31
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
270
150
420
289
165
454
255
141
396
263
137
400
15
9
24
26
28
54
51,2
50,4
260
146
406
275
160
435

Personalomsättning och åldersstruktur
Trenden från föregående årsredovisning håller i sig och personalomsättningen fortsätter att minska även detta
år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är lärare och det är också här vi ser den största omsättningen av
personal. Viss omsättning behövs för att få in ny kompetens och nya perspektiv i verksamheten. I en studie av
Gustafsson & Holm konstateras att optimal personalomsättning ger organisationen tillgång till en
vitamininjektion och nya idéer. Det kan både generera lägre kostnader och öka verksamhetens effektivitet. En
oönskad personalomsättning, där medarbetare slutar av orsaker som arbetsgivaren kan och vill påverka, är
viktigt att ha en strategi för. I en färsk undersökning visar Kantar Sifo att våra framtida medarbetare ser bra
chef/ledarskap, trevliga kollegor, bra stämning, bra lön/förmåner, goda utvecklingsmöjligheter samt en flexibel
arbetsplats och arbetstid som de viktigaste parametrarna vid val av arbetsgivare.

Personalomsättning
(tillsvidareanställda)

Avgångar
Personalomsättning
(tillsvidareanställda)

Avgångar

Rörlighet
Anställda vid
Anställda vid
2020-01-01
2020-12-31
Kvinnor
Män Kvinnor
Män
257
138
255 140
14
10 24 avgångar

5,3%

Rörlighet
Anställda vid
Anställda vid
2019-01-01
2019-12-31
Kvinnor
Män Kvinnor
Män
233
140
261 137
23
14 37 avgångar

8,6%

Hälsinglands Utbildningsförbund står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Detta innebär en stor
utmaning för förbundet då behovet att kunna ersättningsrekrytera rätt kompetens kommer öka. Liksom
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föregående år återfinns merparten av förbundets anställda i åldersspannet 50-59 år. Likväl som medelåldern i
förbundet ökat har andelen medarbetare över 60 år ökat från 20 till 25 %. 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. En kontinuerlig fokusering på vår attraktivitet som arbetsgivare kommer fortsatt
behövas. Putsning av arbetsgivarvarumärket kommer, i än högre grad än idag, krävas för att stärka
konkurrenskraft och säkra framtida kompetensförsörjningsbehov.
Ännu är den vanligaste avgångsåldern för pensionering 65 år. Under 2021 blir tio av förbundets medarbetare
65 år. Ungefär hälften av dem är pedagogisk personal.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 5,20 %. Lång- och korttidssjukfrånvaron är proportionerligt
oförändrad men män har blivit något friskare i långtidsstatistiken och något sjukare i korttidsstatistiken. Under
2019 var den totala sjukfrånvaron 4,43 %. Kvinnor har, liksom tidigare år, en procentuellt högre sjukfrånvaro
på totalen än vad män har. Sjukfrånvaron för både kvinnor och män har ökat under förra året. Jämfört med
2019, när ålderskategorin 66+ hade högst sjukfrånvaro, är det nu ålderskategorin 50-65 som står för den
högsta sjukfrånvaron. Den undersökning kring sjukskrivning som tidigare genomförts av Riksrevisionen har
resulterat i en rapport som bl a visar att omkring 40 procent av könsskillnaden i sjukfrånvaro bland dem som
ingår i urvalet kan förklaras av skillnader i exempelvis diagnos, inkomster och i den bedömda
funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningen. Resterande del, 60 procent, är oförklarad såtillvida att
den kan härledas till att män och kvinnor sjukskrivs i olika utsträckning trots samma diagnos, inkomst och
bedömda funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning. En framträdande faktor i den oförklarade delen är att
kvinnor sjukskrivs mer än män givet samma nivå på den bedömda funktionsnedsättningen och
aktivitetsbegränsningen. Granskningen ger inte svar på om kvinnor sjukskrivs mer, eller om män sjukskrivs
mindre, än vad sjukförsäkringens regelverk medger. Båda alternativen är möjliga liksom en kombination av de
två alternativen. Resultaten är generaliserbara nationellt.
Frisknärvaron för tillsvidareanställda i förbundet har från 2019 till 2020 ökat från 47,91 % till 49,74 %. Antalet
anställda som varit friska hela 2019 var 172 st och antalet friska under hela 2020 var 192 st.
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro alla anställda inkl
timanställda
Andel långtidssjukfrånvaro >60
dagar
Andel korttidssjukfrånvaro <60
dagar

Sjukfrånvaro - åldersintervall
0-29
30-49
50-65
66 och äldre

2020
Män

Kvinnor

Totalt

Kvinnor

2019
Män

Totalt

6,36%

3,07%

5,20%

5,43%

2,72%

4,43%

63%

47%

60%

60%

59%

59%

37%

53%

40%

40%

41%

41%

2020
2,43%
3,39%
6,46%
4,59%

2019
2,84%
4,23%
4,56%
5,98%

Övertid
Antalet övertidstimmar totalt har minskat från 2019 till 2020. Minskningen gäller endast fyllnadstiden medan
både enkel och kvalificerad övertid ökat. Både kategorin timmar uttagna i tid och timmar uttagna i pengar har
ökat.
2020

Övertid
Total övertid
Varav enkel övertid
Varav kvalificerad övertid
Varav fyllnadstid

Timmar
Timmar
uttagna i uttagna i
pengar
tid
1588
1869
216
153
131
164
1241
1552

2019
Totalt
Timmar
Timmar
antal
uttagna i uttagna i
timmar
pengar
tid
3457
3285
2225
369
117
91
295
114
104
2793
3054
2030

Totalt
antal
timmar
5510
208
218
5084

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverktyget IA används för att dokumentera alla arbetsmiljöhändelser inom Utbildningsförbundet.
Verktyget antas användas enligt intention och majoriteten av de ärenden som registreras hanteras
tillfredsställande. Totalt rapporterades 70 ärenden under 2020 jämfört med 57 ärenden under 2019.
Fördelningen bestod 2020 i 11 riskobservationer som inträffat i klassrum/lektionssal, allmän plats,
korridor/trapphus och objekt övrigt, 29 tillbud i klassrum/lektionssal, skolgård, verkstad, allmän plats och
objekt övrigt samt 24 olycksfall som inträffat i klassrum/lektionssal, verkstad, idrottshall och objekt övrigt. Ett
färdolycksfall och fem arbetssjukdomar är också inrapporterade. Under 2019 inträffade 21 riskobservationer,
22 tillbud och 14 olycksfall (i denna kategori inräknades då även ett färdolycksfall och en arbetssjukdom).
Antalet olycksfall har på ett oroväckande sätt ökat från 2019 till 2020. Har vi blivit bättre på att rapportera
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eller skildrar ökningen behov av åtgärder i arbetsmiljön? Detta behöver utredas. Målet är att öka antalet
riskobservationer, för att i möjligaste mån undvika olycksfall. Vi kan för det passerade året konstatera att vi
behöver öka vår bevakning och rapportera in riskobservationer i högre utsträckning än vad som uppenbarligen
görs idag. Uppdraget till verksamheterna inför 2020 var att ha en extra bevakning av inrapportering av
riskobservationer. Uppdraget kommer ligga kvar under 2021.
Utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete, som riktat sig till alla chefer och skyddsombud, bedöms ha gett
ett mervärde som skapat en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse i alla avseenden. Tillsammans med
utbildningen i IA-verktyget, som under året erbjudits chefer och skyddsombud, förväntas
rapporteringsbenägenheten av arbetsmiljöhändelser ha förbättrats. Detta skulle kunna vara en delförklaring till de
ökade antal ärenden som under året inrapporterats i IA-systemet. Återstår gör ändå en utredning kring varje
olycksfallsärende som inrapporterats.

Förväntad utveckling
Förbundets verksamheter är till största delen beroende av medlemsbidrag, interkommunal ersättning,
riktade statsbidrag samt pensions- och löneutvecklingen.
Ny ersättningsmodell för medlemsbidragen har beslutats om för 2020 och ändringen innebär att
förbundets intäkter från medlemskommunerna ska vara kända senast juni året före kommande
budgetår förutom schablonersättningen som även fortsättningsvis är rörlig. Medlemsbidraget för 2020
är fastställt till 101 169 kr per invånare i 16-19 års ålder och 1 655 kr per invånare i åldern 20-64 år och
eventuella satsningar och besparingar för kommande år ska fastställas i kommunerna senast juni året
före kommande budgetår. P.g.a. Corona så har delar av kommunernas budgetarbete skjutits på och är
ännu inte helt klart för 2021. Beslut om extra stöd till SFI-verksamheten har beslutats för Söderhamn
och Bollnäs kommun under 2020 och 2021. Uppräkningsfaktorn för medlemskommunernas bidrag är ett
orosmoment då låg uppräkning utgör ett indirekt sparbeting i förbundets verksamheter.
Interkommunala kostnader för gymnasieverksamheten har tidigare ersatts av kommunerna men ingår
nu i medlemsbidraget och förbundet står för risken. Ersättningen till fristående skolor fastställs utifrån
våra egna budgeterade kostnader för program i förbundet och för övriga program/inriktningar utifrån
Riksprislistan som fastställs i slutet på januari. Elever i offentliga skolor ersätts utifrån respektive
kommuns/landstings prislista. Till detta kommer kostnader för elever med särskilda behov och
kostnaderna för dessa kan variera stort och exempel finns på elever som kostar 500-1000 tkr utöver
ordinarie programkostnad per läsår.
Även i vår egen gymnasiesärskola så har antalet elever med särskilt stöd ökat och även antalet elever på
individuella programmet har ökat och varje elev på individuella programmet kostar ca 200 tkr mer än en
elev på nationellt gymnasiesärskoleprogram. Gymnasiesärskoleelever är ca 3-4 gånger dyrare än elever
på vanlig gymnasieskola.
Interkommunala intäkter beror av prisberäkningen per elev och antalet elever vi har från andra
kommuner i våra skolor. Främst inom gymnasiesärskolan är prislappen hög vilket innebär att om vi
tappar en elev så behöver besparingar på mellan 400-600 tkr per läsår och därtill kommer även risken
för elevboende som vi erbjuder elever från andra kommuner vilket utgör ytterligare 360 tkr per läsår.
Riktade statsbidrag har uppgått till ca 20 mkr per år men beräknar minska. Förhoppningen är att t ex
medfinansieringskravet på yrkesvux ska finansieras av stat eller kommun för 2021 men hittills har
erforderliga beslut på statlig nivå ej fattats men Bollnäs kommun har fattat beslut för 2021 och även
preliminärt för 2022. Förutom i detta ärende så har Skolverket snabbat på sina ansökningsrutiner för
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vuxenutbildningsverksamhetens statsbidrag och vi har fått uppgifter om 2021 års bidragsnivåer i juni
2020 istället för under våren 2021 vilket är en väsentlig förbättring för planering av verksamheten även
om beviljade bidrag är lägre än vad förbundet ansökt om och möjlighet att komplettera ansökningarna
funnits i januari p.g.a. Corona. För gymnasieverksamheten görs inte samma tidigareläggning av
ansökningsprocessen och vi befarar minskat bidrag för lärling och osäkerhet råder om IM-bidraget
fortsätter kommande år. Bidraget för lärarassistenter har halverats 2020 och 2021 jämfört med nivån
hösten 2019. Bollnäs kommun har beslutat att skjuta till mellanskillnaden även för dessa bidrag under
2021 och preliminärt även 2022 och förbundet hoppas på positivt beslut i februari 2021 från
Söderhamn.
Fr.o.m. 2021 skulle alla medlemskommuner ska ha samma fördelning av etableringsersättningen från
Migrationsverket. Fr o m 2020 får förbundet 50% av ersättningen för 20-64-åringar för SFI och 65% av
bidraget för 16-19-åringar i gymnasieskola för Bollnäs och Söderhamns kommuner och Nordanstig har
egen fördelning av schablonbidraget.
Det är väl känt att pensionskostnaderna i den offentliga verksamheten är ett växande problem. De
statliga satsningarna i lärarlönelyft och karriärtjänster har gjort att även lärare hamnat i lönenivåer som
kommer generera förmånsbestämd ålderspension om bidragen fortsätter. Om bidragen upphör så
uppkommer andra problem då justering av de anställdas löner kan behöva göras. Kringliggande
kommuner har permanentat lärarlönetillägget men förbundet har inte ansett sig kunna göra detta.
Förbundet höjde PO-pålägget till 40% för att möta de ökade pensionskostnaderna redan inför 2019 på
bekostnad av löneökningsutrymmet. För 2021 rekommenderar SKR 40,15% och förbundet planerade att
öka PO-pålägget till 41% utifrån 2019 års pensionsprognos. Den reviderade prognosen från december
2020 är lägre så förbundet väljer att fortsätta med 40% eftersom ökningen ändå hade behövt finansieras
genom sparbeting i den egna verksamheten. Coronapandemin kan ge effekt på både inflation och
inkomstbasbelopp och förändringar i dessa parametrar påverkar pensionsskulden men enligt
information från KPA får ändringarna effekt först 2022.
Löneökningar för 2021 har budgeterats till 2,2% för 2021 inklusive eventuella särskilda satsningar. Inför
2021 så har alla enheter ett sparbeting som i princip motsvarar löneökningen. Detta gäller inte de
enheter vars medlemskommuner tillskjutit extra medel.
I budgeten ingår ej uppräkning av kostnaderna för 2022 och framåt då dessa inte beslutats av
medlemskommunerna ännu men däremot ingår justering för medlemskommunernas positiva prognoser
på invånarutvecklingen enligt 2020 års prognos som kommer justeras för kommande år. Även förbundet
kommer göra revideringar i sin kommande budget i oktober och har också gjort andra revideringar som
får effekt kommande år bl.a. så har budgeten justerats med övertagandet av elevboende vilken
omsätter 16,5 mkr brutto.
Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Finansnetto
Årets resultat
Investeringar
Långfristig skuld
Soliditet
Självfinansieringsgrad
Pensionsskuldsutveckling
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Bokslut 2020
460 802
-467 888
-624
-7 710
-3 182
1 503
-6,9%
-591%
17 456

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

426 029
-424 223
-506
1 300
3 000

428 920
-426 934
-630
1 356
3 000

426 522
-424 082
-791
1 649
3 000

426 522
-424 082
-791
1 649
3 000

21 687

25 084

27 973

31 502
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Ekonomirapporter
Resultaträkning
(TKR)

Not

Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse
2020

Utfall
2019

1
2
3

431 186
-425 742
-2 909

460 802
-464 228
-3 660

29 616
-38 486
-751

449 623
-455 450
-3 181

2 535

-7 086

-9 621

-9 008

0
-75

0
-624

0
-549

173
-495

2 460

-7 710

-10 170

-9 330

Extraordinära poster

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

2 460

-7 710

-10 170

-9 330

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/
VERKSAMHETENS REULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
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Balansräkning
(TKR)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner & inventarier
Bilar och andra transportmedel
Förbättringsåtgärder i annans fastighet
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

2020-12-31

2019-12-31

0
7 559
6 328
6 555
0

0
8 256
4 644
7 418
0

20 442

20 318

0
14 373
0
44 429
58 802

0
26 636
0
27 452
54 088

79 244

74 406

9

-5 435
-7 710

2 275
-9330

10
11

17 456
0
17 456

14 382
0
14 382

12,13
14

1 503
65 720
67 223

1 319
56 430
57 749

79 244

74 406

Inga

Inga

6

7
8

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Varav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
(TKR)

Not

20200101

20190101

20201231

20191231

-7 710
3 660
-115
3 074

-9 330
3 181
-105
2 326

-1 091

-3 928

9

12 263

29 414

14

9 290
20 462

-30 038
-4 552

6

-3 953
0
169
284
0
-3 500

-4 922
0
-183
0
0
-5 105

0
0
15
15

0
0
-31 903
-31 903

ÅRETS KASSAFLÖDE

16 977

-41 560

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

27 452
44 429

69 012
27 452

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för värdeminskning investeringsbidrag
Justering för gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring förråd, varulager & exploateringsmark
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Övrig justering av anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld
Nyupplåning
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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3
13
10,11

13

12
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Redovisningsprinciper
8

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning. Tidigare tillämpades lag (1997:614) om kommunal
redovisning. Övergången till de nya redovisningsprinciperna har inte haft någon effekt på eget kapital eller
resultaträkning. Vad gäller investeringsbidrag från andra än offentliga bidragsgivare har justering skett i
jämförelsetalen för balansräkning och kassaflödesanalys.
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 40 procent (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.
Tidigare har datorer leasats men köps fr.o.m. 2019. Genomsnittliga livslängden för merparten av datorerna som
köps som en-till-en dator för eleverna är 34 månader så inköpen räknas som driftskostnad. En viss fördyring av
kostnaderna för IT kommer att upplevas till dess att leasingkostnaderna klingat av.
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 RIPS19.
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Investeringsredovisning 2020
(TKR)

Budget
Investeringsutrymme 2020 3 mkr
fördelas av förbundschef enl direktionsbeslut
Torsbergsgymnasiet
Staffangymnasiet
Nordanstig inkl CFL
Höghammar gymnasieskola inkl elevboende
CFL - Bollnäs
CFL - Söderhamn
Lärcentra - mot investeringsbidrag
Summa investeringar:

-1 000
-2 410
-35
-255
-100
-100
0
-3 900

Investeringsbidrag:
Kvar av investeringsutrymme 3 mkr 2020:
Tilläggsbudgeterat från fg år:
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2020-12-31 Avvikelse

-468
-2 374
-34
-207
0
-99
-284
-3 465
284

0
900

-532
-36
-1
-48
-100
-1
-284
-1 002
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Driftsredovisning 2020
(TKR)

ANSVAR
10000000 Ordförande
11000000 Förbundschef
11000100 Förbundsekonom

Budget

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budgetavvikelse

-2 596

0

-2 277

-2 277

319

-15 300

977

-14 623

-13 646

1 654

831

4 106

-3 536

570

-261

-1 203

26

-1 148

-1 122

81

11200000 Gymnasiesärskolan

-14 221

504

-13 144

-12 641

1 580

11200100 RO 1 Höghammar

-15 155

3 361

-19 965

-16 603

-1 448

11200200 RO 2 Höghammar

-15 401

3 312

-17 856

-14 544

857

11210000 Torsberg

-19 645

238

-20 612

-20 375

-730

11210400 RO 4 och 5 Torsberg

-43 546

6 397

-49 593

-43 196

350

11220000 Staffangymnasiet

-19 249

595

-23 951

-23 356

-4 107

11220600 RO 6 Staffangymnasiet

-24 194

3 862

-27 744

-23 882

312

11220700 RO 7 Staffangymnasiet

-27 200

5 876

-32 859

-26 983

217

-883

11

-1 174

-1 163

-280

11230900 RO 9 Nordanstig

-2 384

838

-3 161

-2 323

61

11270000 Gemensam elevhälsa

-4 060

0

-4 160

-4 159

-99

11280000 Idrottsverksamhet

-2 440

287

-2 855

-2 567

-127

0

15 931

-17 976

-2 046

-2 046

11300000 YH/Lärcentrum/FoU

-1 304

9 915

-10 691

-776

528

11301100 Enhetschef Lärcentra/YH/LNO

-1 502

6 272

-7 771

-1 500

2

11000200 HR-Strateg

11230000 Gymnasium Nordanstig

11290000 Elevboende

11310000 VUX Bollnäs

-4 980

0

-5 020

-5 020

-40

11311200 RO 12 VUX Bollnäs

-10 508

8 056

-16 735

-8 678

1 830

11311300 RO 13 VUX Bollnäs

-5 285

4 978

-11 333

-6 355

-1 070

-10 347

72

-10 487

-10 415

-68

11321400 RO 14 VUX Söderhamn

-6 965

6 759

-14 123

-7 365

-400

11321500 RO 15 VUX Söderhamn

-10 498

4 599

-13 873

-9 274

1 224

11320000 VUX Söderhamn

11330000 VUX Nordanstig

-2 385

0

-1 913

-1 913

472

11331600 RO 16 VUX Nordanstig

-7 242

3 318

-10 748

-7 431

-189

-104 214

3 869

-113 885

-110 017

-5 803

328 172

327 405

0

327 405

-767

46 164

43 944

0

43 944

-2 220

2 460

465 504

-473 213

-7 710

-10 170

21 Interkommunal kostnad gy/gysär
31 Medlemsintäkter
32 Interkommunal intäkt gy/gysär
Totalt för direktionen
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Noter
(TKR)
2020-12-31

2019-12-31

NOT 1 INTÄKTER
Försäljningsintäkter
Hyror och arrenden
Statsbidrag och övriga bidrag
Försäljning av verksamhet
Driftbidrag medlemskommuner
SUMMA INTÄKTER
Interna intäkter

4 551
669
55 077
63 990
336 515
460 802
4 701

5 647
1 073
42 538
54 692
345 673
449 623
2 952

NOT 2 KOSTNADER
Personalkostnader
Inhyrd personal
Köp av verksamhet
Lokalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Återföring av avsättning
SUMMA KOSTNADER
Interna kostnader

237 647
3 349
114 429
48 996
59 807
0
463 228
4 701

237 738
1 825
106 524
47 371
63 043
-1 051
455 450
2 952

3 660
3 660

3 181
3 181

0
0
0

0
173
173

30
327
73
194
624

50
275
84
86
495

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffningsvärde

1 974
29
2 003

1 937
37
1 974

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde maskiner

-615
-300
-915
1 088

-323
-292
-615
1 359

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden
SUMMA AVSKRIVNINGAR
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter
Valutakursvinst
SUMMA
NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättning
Bankkostnader
Valutakursförlust
SUMMA
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2019-12-31

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

12 989
932

10 568
2 604

Årets justering vid försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

0
13 921

-183
12 989

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets justering vid försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde inventarier

-6 092
-1 358

-5 155
-1 100
163
-6 092
6 897

Bilar & andra transportmedel inkl leasade fordon
Ingående anskaffningsvärde
Korrigering ingångsvärde leasing**
Årets investering
Årets justering vid försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

-7 450
6 471

7 107
-60
2 889
-493
9 443

6 212

-2 463
-1 036
384
-3 115
6 328

-1 561
-902
0
-2 463
4 644

8 837
103
8 940

7 451
1 386
8 837

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets justering vid försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde förbättringsåtgärder i annans fastighet

-1 419
-966

-531
-888

-2 385
6 555

-1 419
7 418

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
- Därav finansiell leasing

20 442
1 321

20 318
1 282

NOT 7 FORDRINGAR
Kundfordringar
Osäkra fordringar
Fodringar hos anställda
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Momsfordran
Skattekonto
Övriga fodringar
SUMMA FORDRINGAR

3 112
-735
40
5 072
3 225
2 031
1 472
156
14 373

11 661

NOT 8 KASSA & BANK
Kassa
Bankkonto
SUMMA KASSA & BANK

1
44 428
44 429

15
27 437
27 452

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets justering vid försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde bilar & andra transportmedel
Förbättringsåtgärder i annan fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffningsvärde
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895
0
7 107

39
4 432
6 948
2 029
1 527
0
26 636

Hälsinglands Utbildningsförbund
Organisationsnummer 222000-3111

2020-12-31

2019-12-31

NOT 9 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

2 275
-7 710
-5 435

11 605
-9 330
2 275

NOT 10 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbstämd/kompl pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa Pensioner
Löneskatt årets pensionsavsättning
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER

0
13 831
0
217
14 048
3 408
17 456

0
11 252
0
322
11 574
2 808
14 382

14 382
2 474

10 017
3 513

3 719
317

3 156
276

1
-1 299
-274
600
17 456

270
-18
-171
852
14 382

0
0
0
0

1 051
0
-1 051
0

0

988

0

-988

0

0

0

0

Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER
NOT 11 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avvecklingskostnader personal Vindkraftsutbildning
Ingående avsättning Vindkraftsutbildning
Avgår utbetalningar till omställningsfond
Avslut omställningsfond
Summa avsättning Vindkraftsutbildning
Hyresåtaganden för omstrukturering Heden 2018*
Ingående avsättning Heden
Korrigering beräkning av avsättning
Avgår utbetalda hyror
Förändring pga RL är kvar i hus 118 läsår 18/19
Förändring nya hyresgäster
Summa avsättning omstrukturering Heden
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

*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.
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2020-12-31

2019-12-31

914
0
0
914

899
0
0
899

420
284
-115
589

525
0
-105
420

NOT 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristig leasingskuld
Långfristig leasingskuld (>1 år, <3 år)
Långfristig leasingskuld (>3 år, <5 år)
Långfristig leasingskuld (>5 år)
Summa långfristig leasingskuld

NOT 13 INVESTERINGSBIDRAG
Ingående investeringsbidrag
Årets investeringsbidrag
Avskrivning investeringsbidrag
Summa investeringsbidrag
Justering för investeringsbidrag som ej är offentliga har gjorts.

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande anläggningstillgång har.

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

1 503

1 319

NOT 14 KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av leasingskuld
Leverantörsskulder
Momsskuld
Källskatt & arbetsgivaravgifter
Semester/ferie/uppehållslöneskuld
Timlöneskuld och komp skuld
Upplupen pensionsavgift
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

283
13 931
82
8 506
10 961
1 567
7 533
4 793
16 618
1 446
65 720

297
11 828
146
8 039
10 925
1 557
7 386
4 694
5 404
6 154
56 430

NOT 15 RÄKENSKAPSREVISION
Total kostnad för räkenskapsrevision
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av
räkenskaperna
Kostnad för fördjupad granskning och projektrevision mm

2020
100

2019
102

80

80

115

106

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kända kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för resp.
räkenskapsår.

47

