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Plats och tid Distans, måndagen den 7 december 2020 kl 09:00-10:50 

Beslutande Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande – Bollnäs kommun 

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

Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun 

Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

Anders Ramstrand (KD) ersätter Peter Olsson (C) – Söderhamns kommun 

 Ersättare 

Birgitta Andersson (S) – Bollnäs kommun 

Marina Nilsson (C) – Bollnäs kommun 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef §§ 54-61 

Xiv Modig, förbundsekonomi §§ 54-57 

Eva Hildebrand, verksamhetschef §§ 54-61 

Jonny Engström, verksamhetschef §§ 54-61 

Anna Svedäng, sekreterare §§ 54-61 

Justerare Per-Ola Wadin 

Justeringens plats och tid Distans, 2020-12-09, kl 13:15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 54-61 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Per-Ola Wadin 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2020-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-09 Datum då anslaget tas ned 2020-12-31 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 54 Dnr 2019-00173  

Ekonomisk ställning 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att tacka för informationen 

 

Redogörelse 

Förbundsekonom redovisar det ekonomiska läget, utfall gentemot 

budget, vid föregående månads utgång. Nyckeltal gällande anställda och 

elevantal samt effekter av besparingar redovisas också. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Ekonomisk ställning oktober 2020 
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§ 55 Dnr 2019-00174  

Uppdatering av förbundets mål 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att det övergripande målet för förbundet är att uppnå både 

verksamhetsmål och finansiella mål, därigenom uppnås en god 

ekonomisk hushållning 

att i övrigt anta de nya målen för 2021 

 

Redogörelse 

Som en del i verksamhetsplanen för 2021-2023 har förbundets 

övergripande mål för gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och de 

finansiella målen omarbetats för att bättre passa förbundets nuvarande 

organisationsstruktur och de utvecklingsområden som identifierats i 

verksamhetsplanen. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta de nya målen 

för 2021.  

Handlingar 

Mål 2021 

Yrkanden 

Anders Ramstrand yrkar att det övergripande målet för förbundet är att 

uppnå både verksamhetsmål och finansiella mål, därigenom uppnås en 

god ekonomisk hushållning 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att direktionen 

beslutar i enlighet med Anders Ramstrands (KD) förslag samt att i övrigt 

anta de nya målen för 2021  
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Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 56 Dnr 2019-00146  

Kvartalsuppföljning kvalitet 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

Redogörelse 

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av 

direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och 

andra uppgifter som hör till redovisning kvartal tre presenteras, 

kommenteras och analyseras av verksamhetschef för gymnasieskolan. 

Där underlag finns för jämförbara frågor görs jämförelse med tidigare 

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

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

är möjlig.  

Resultaten ska därefter brytas ned och fortsatt analyseras i 

verksamheterna lokalt, under ledning av rektorer, i syfte att 

åstadkomma förbättringar. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen. 

 

Handlingar 

Kvartalsredovisning 2020, kvartal 4 
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§ 57 Dnr 2020-00171  

Plan för kvalitetsredovisning 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta plan för kvalitetsredovisning 

 

Redogörelse 

I förbundet bedrivs ett kvalitetssäkrande arbete utifrån en modell som 

antagits av direktionen. Arbetet med förbundets kvalitetssäkrande 

arbete redovisas för direktionen fyra gånger per år, det vill säga en gång 

per kvartal. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på plan för 

kvalitetsredovisningen där det framgår när de olika nyckeltalen och 

andra uppgifter ska redovisas för direktionen. 

Verksamhetschef för gymnasieskolan lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta planen för 

kvalitetsredovisning.  

Handlingar 

Plan för kvalitetsredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 10:06-10:20  
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§ 58 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. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Projektuppföljning kvartal 3 
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§ 59 Dnr 5676  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen tackar för informationen 

 

Redogörelse 

Förbundschef Thomas Winqvist redogör för förbundets arbete i frågan 

om minskad busstrafik till delar av Trönö. Förbundet har varit i kontakt 

med Region Gävleborg och påtalat hur denna förändring av busstrafiken 

påverkar våra elever. Som det ser ut nu så verkar det som att 

förändringen kommer att kvarstå. 

Thomas Winqvist meddelar att frågan om att låta elever vid gymnasiet i 

Söderhamn få möjlighet av avhämta mat på restauranger inom 

kommunen har kommit upp. Vi har från och med denna vecka ett 

system där elever som önskar har möjlighet att avhämta mat två gånger 

i veckan vid Norrtullskolan. Ett eventuellt ytterligare alternativ måste 

utredas för att kunna bedömas rymmas inom budget såväl för 

förbundet som för kommunen eller att ytterligare medel tillförs. 

Thomas Winqvist redogör för övergången till distansundervisning för 

gymnasieskolan.  

 

Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad 

Programråd hösten 2020 
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§ 60 Dnr 2331  

Delegeringsbeslut 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna 

 

Redogörelse 

- - - 

Handlingar 

Delegeringslista 2020-12-07 

Bilaga till anmälan av delegeringsbeslut, punkt B.5, B.6 och B.7. 

Direktion dec 
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§ 61 Dnr 4267  

Delgivningar 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att förklara sig informerad 

 

Redogörelse 

Delgivet direktionen: 

Beslut-2020000272-KS-§ 65, Avsägelse från politiskt uppdrag 

Granskningsrapport dataskydd Hälsinglands Utbildningsförbund 

Rapport delårsgranskning 2020 HUFB 

Revidering av budgetprocess och ersättning avseende Hälsinglands 

Utbildningsförbund, Bollnäs kommun 

Revidering av ersättningsmodell - Hälsinglands Utbildningsförbund, 

Söderhamns kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 

Beslut-2020000232-KS-§ 78 Revidering av Budgetprocess och 

ersättningsmodell avseende Hälsinglands Utbildningsförbund, 

Nordanstigs kommun 

 


