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Plats och tid Distans genom Teams, måndagen den 8 februari 2021 kl 09:00-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande – Bollnäs kommun 

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

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

Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun, §§ 1-3, 09:00-11:20 

Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

Lisa Bergman Östman (C) – Nordanstigs kommun 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun 

Anders Ramstrand (KD) – Söderhamns kommun ersätter Marjo Myllykoski (M) §§ 4-

10 

 

 Ersättare 

Birgitta Andersson (S) – Bollnäs kommun 

Marina Nilsson (C) – Bollnäs kommun 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef §§ 1-10 

Xiv Modig, förbundsekonom §§ 1-5 

Jonny Engström, verksamhetschef §§ 3-4 

Anna Svedäng, sekreterare §§ 1-10 

Justerare Lisa Bergman-Östman 

Justeringens plats och tid Förbundskansliet eller digitalt på distans, 2021-02-10, kl 13:15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-10 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Lisa Bergman-Östman 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-12 Datum då anslaget tas ned 2021-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Kulturhuset, Collinigatan 12, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 1 Dnr 6044  

Tillägg av punkt på dagordningen 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att lägga till beslut om ”Prislista 2021- vuxenutbildning” som sjätte punkt 

på dagordningen 

 

 

Redogörelse 

Ordförande meddelar att ytterligare ett dokument, utöver de på 

föredragningslistan upptagna, finns att behandla, nämligen: 

"Beslut om Prislista 2021 - vuxenutbildning" 
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§ 2 Dnr 2021-00004  

Bokslut med verksamhetsberättelse 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta bokslut med verksamhetsberättelse för år 2020 

 

      

Redogörelse 

Verksamheternas måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet i 

förbundet redovisas avseende år 2020. Det ekonomiska utfallet uppgick 

till – 7 710 tkr och det övergripande målet om ekonomisk hushållning 

bedöms vara ej uppnått. Balanskravsutredningen ger att förbundet har 

14 416 tkr att återställa varav 10 111 tkr på längre tid än tre år p.g.a. 

synnerliga skäl. Det egna kapitalet uppgår till -5 435 tkr och förbundet 

planerar kunna återställa 4 305 tkr inom tre år. 

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet.  

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta bokslut med 

verksamhetsberättelse för år 2020. 

 

Handlingar 

Årsredovisning 2020 - efter revision 

 

 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 09:55-10:15 
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§ 3 Dnr 2021-00008  

Budgetförutsättningar 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar föreslå medlemskommunerna 

att besluta om en uppräkningsfaktor på 2,8 % inkluderande 

kompensation för ökande pensionskostnader 

att besluta om ersättning till förbundet som tillfälliga tilläggsbelopp som 

för Bollnäs del uppgår till 5500 t kr ytterligare utöver vad de redan 

preliminärt tagit beslut om, för Söderhamns del uppgår till 8200 tkr och 

för Nordanstigs del uppgår till 500 tkr 

att uppdra till förbundschefen att räkna på en mer korrekt elevkostnad 

med den nya modellen för att täcka de kostnader som nu finns gällande 

gymnasieskolan 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras  mellan 11:06-11:10 under handläggningen 

av detta ärende 

 

      

Redogörelse 

Inför varje år behöver medlemskommunerna underlag från förbundet 

för att veta om stora ändringar har skett i verksamheten och hur man i 

så fall löst dessa ändringar, i första hand, inom sin egen ram. Förbundet 

behöver också belysa sin situation utifrån pris- och löneuppräkningar 

kopplat till bl.a. pensionsskuld och interkommunal kostnad. Även 

statsbidragsändringar kan föranleda ändring av medlemsbidraget enligt 

förbundets ersättningsmodell.  

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet.  

Handlingar 

Budgetförutsättning 2022 
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Yrkanden 

Peter Olsson (C) yrkar på tillägget 

att uppdra till förbundschefen att räkna på en mer korrekt elevkostnad 

med den nya modellen för att täcka de kostnader som nu finns gällande 

gymnasieskolan 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att 

direktionen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter Peter Olssons (C) tilläggsyrkande mot 

avslag och finner att direktionen bifaller förslaget. 

 

      

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 4 Dnr 2019-00145  

Projektuppföljning 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

De projekt som bedrivs inom förbundets olika verksamheter 

avrapporteras kvartalsvis till direktionen. Pågående projekt inom 

gymnasieskola och vuxenutbildning belyses kortfattat för direktionens 

ledamöter av verksamhetschef för vuxenutbildningen Jonny Engström. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen. 

Handlingar 

Projektuppföljning kvartal 4 2020 
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§ 5 Dnr 2019-00025  

Uppföljning av plan för intern kontroll 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att med godkännande lägga uppföljningen av plan för intern kontroll till 

handlingarna 

 

      

Redogörelse 

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

intern kontroll antogs av direktionen 2019-12-16. Med utgångspunkt i 

den antagna planen skall rapportering av uppföljning ske till direktionen 

i samband med delårsredovisning och bokslut. 

Processer som granskats i den interna kontrollen är att tjänsteresor vid 

kurs och konferens sker efter behöriga beslut, rutiner för 

dokumentation av elevärenden, inköp av varor och tjänster, 

arbetsmiljöarbete, kontroll av anställningsavtal och lönesättning, IT-drift 

samt GDPR-efterlevnad.  

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet.  

Presidieberedningen föreslår direktionen att med godkännande lägga 

uppföljningen av plan för intern kontroll till 

Handlingar 

Plan för intern kontroll 2020, antagen 

Intern kontroll - uppföljning helår 2020 
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§ 6 Dnr 2021-00010  

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att mottagna och upprättade verifikationer som på betryggande sätt 

överförts till annat medium får förstöras efter fyra år 

 

      

Redogörelse 

Förbundets dokumenthanteringsplan föreslås revideras genom att korta 

gallringsfristen för inkomna och upprättade verifikationer, som på ett 

betryggande sätt överförts till ett annat medium, från tio till fyra år. 

Detta är möjligt utifrån att lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR) trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Nämndsekreterare Anna Svedäng lämnas redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att mottagna och 

upprättade verifikationer som på betryggande sätt överförts till annat 

medium får förstöras efter fyra år. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande: Revidering av dokumenthanteringsplan 
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§ 7 Dnr 2021-00029  

Beslut om prislista för vuxenutbildningen 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att anta Prislista 2021- vuxenutbildning 

 

      

Redogörelse 

En prislista för 2021 har tagits fram för förbundets vuxenutbildningar. 

Prislistan avgör kostanden för kommuner som nyttjar utbildning som 

bedrivs i förbundets regi. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Handlingar 

Prislista 2021 - vuxenutbildning    
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§ 8 Dnr 5941  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen tackar för informationen 

 

      

Redogörelse 

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras. 

Ordförande Åsa Äng Eriksson informerar att hon deltagit på följande 

möten: 

12 november Möte med Region Gävleborg och övriga kommuner i 

regionen om behovet av ett gemensamt forum för utbildningsfrågor.  

18 november Industriprogrammets programråd som man slagits 

samman med den lokala styrgruppen för Teknikcollege. 

23 november Branschträff för Motor- och transportbranschen Gävleborg. 

24 november Slutrapport för lokalutredning i Söderhamn. 

26 november Regional styrgrupp för Teknikcollege i Hälsingland. Ny 

ordförande i styrgruppen är nu tillsatt. 

27 november Forskarfredag på CFL i Söderhamn där FoUs arbete 

presenterades. 

27 november Föreläsning med Migrationsverket. Bild av hur läget ser ut 

nationellt. 

8 december Dialogforum i Bollnäs kommun om utbildnings- och 

arbetsmarknadsinsatser i samverkan. 

9 december Arbetsmarkandsdialog i Bollnäs. 

11 december Nätverk Välfärd med regionen. Presentation av Stjernkvists 

utredning om styrning av gymnasieskolan. 

5 februari RucX Summit föreläsningar och webbinarier om likvärdig skola 
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Magnus Willing har också deltagit på RucX Summit föreläsningar och 

webbinarier om likvärdig skola. 

Thomas Winqvist informerar om att han och Peter Olsson deltog på 

Söderhamn kommuns analysdag 4 februari. 

Thomas Winqvist informerar också om att det den 20 januari var 

uppstartsmöte med Sobonas branschråd inför lärarorganisationernas 

nya avtal. 

Åsa Äng Eriksson lämnar förslag på utbildningsdag för direktionen. Det 

beslutas att utbildningsdagen ska hållas den 15 mars, kl 9-16.  

 

Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad 
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§ 9 Dnr 2021-00011  

Delegeringsbeslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna 

 

 

Handlingar 

Delegeringslista 2021-02-01 

Förteckning över delegeringsbeslut B.5 
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§ 10 Dnr 5893  

Delgivningar 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att förklara sig informerad 

 

      

Redogörelse 

Delgivet direktionen: 

KF Söderhamn: § 181 Föredelning av Schablonersättning 2021 från 

Migrationsverket 

KF Söderhamn: § 196 Utvärdering Hälsinglands Utbildningsförbund 

Granskningsprogram för dataskydd 2021 

Redogörelse för dataskyddsombudets verksamhet Q4 2019 - Q4 2020 

KS Söderhamn: § 292 Konsekvensanalys av förslag till ny 

nämndorganisation samt tillhörande förvaltningsorganisation  

KF Bollnäs: § 284 Förslag från Hälsinglands Utbildningsförbund om 

beslut om tillfälliga tilläggsbelopp till budget 2020 - återrapportering 

 

 


