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Plats och tid Distans genom Teams, måndagen den 7 juni 2021, kl 09:00-11:10 

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 

Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun, §§ 44-46, 09:00-10:00 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun, §§ 45-51, 09:10-11:20 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

Lisa Bergman Östman (C) – Nordanstigs kommun 

Birgitta Andersson (S) – Bollnäs kommun, ersätter Abdullahi Cadaani (S) § 44, 09:00-

09:20 

 

 Ersättare 

Birgitta Andersson (S) – Bollnäs kommun, §§ 45-51, 09:20-11:10 

 

Samtliga ledamöter deltar på distans via Teams förutom ordförande Åsa Äng 

Eriksson som deltar från sal Ida Kristina, Kulturhuset, Bollnäs. 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef, §§ 44-51 

Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 44-45 

Eva Hildebrand, verksamhetschef, §§ 44-47 

Anna Svedäng, sekreterare, §§ 44-51 

 

Samtliga övriga närvarande deltar på distans via Teams förutom Thomas Winqvist 

och Anna Svedäng som deltar från sal Ida Kristina, Kulturhuset, Bollnäs. 

 

Justerare Peter Olsson 

Justeringens plats och tid Digitalt på distans, 2021-06-09, kl. 13:15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 44-51 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 

Peter Olsson 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2021-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-11 Datum då anslaget tas ned 2021-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 44 Dnr 2021-00001  

Ekonomisk ställning 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Det ekonomiska läget redovisas, utfall gentemot budget, vid föregående 

månads utgång. Nyckeltal gällande anställda och elevantal samt effekter 

av anpassningar redovisas också. 

Förbundsekonom Xiv Modig lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Ekonomisk ställning 2021, april 
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§ 45 Dnr 2021-00008  

Inför budget 2022 - effektiviseringar och 

satsningar 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Vid samrådet i mars fick förbundsekonom och ekonomicheferna i 

uppdrag att utvärdera och se över bidragsnivåerna i 

ersättningsmodellen med bakgrund i förbundets återkommande 

äskningar. I ett första skede redovisas hur förbundets ekonomi 

preliminärt kommer att se ut 2022 samt kvarvarande resultat av de 

effektiviseringar som initierades 2020. Utan tillskott från 

medlemskommunerna 2022 enligt tidigare äskningar behöver 

förbundet hitta nya effektiviseringar i storleksordningen 10 mkr utöver 

eventuell finansiering av föreslagna satsningar.   

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Inför budget 2022 - effektiviseringar och satsningar 
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§ 46 Dnr 2021-00002  

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 2 

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 ett presenteras, 

kommenteras och analyseras av verksamhetscheferna för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

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. 

Verksamhetschef Eva Hildebrand lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen. 

 

Handlingar 

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 2 

      

      

      

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 9:56-10:20.  
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§ 47 Dnr 2021-00007  

Programstruktur för gymnasie- och 

gymnasiesärskola läsår 2022/23 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta föreslagen programstruktur för gymnasie- och 

gymnasiesärskolan för läsår 2022/2023 

 

      

Redogörelse 

Hälsinglands Utbildningsförbund driver idag tre gymnasieskolor, 

Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet, där 

den sistnämnda skolan är en gymnasiesärskola. 

Årligen fattar direktionen beslut om programstruktur inför det läsår 

som startar nästkommande år. I beslutsunderlaget framgår, förutom 

vilka program som erbjuds, även på vilka orter utbildningarna kommer 

att bedrivas. Kan programmet drivas som lärlingsklass framgår även 

detta av underlaget för beslutet. Det är viktigt att det politiska beslutet 

tas i god tid så att det informations- och marknadsföringsmaterial som 

når elever och vårdnadshavare hinner utformas med god kvalitet och 

att nödvändigt planeringsarbete inom verksamheterna kan påbörjas i 

god tid inför eventuella förändringar.  

Verksamhetschef Eva Hildebrand lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta föreslagen 

programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskolan för läsår 

2022/2023. 

 

Handlingar 

Programutbud gymnasie- och gymnasiesärskolan läsår 2022-2023      
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§ 48 Dnr 2021-00135  

Lokaler i Söderhamn 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att påtala för Söderhamns kommun att lokalfrågan måste lösas snarast      

 

      

Redogörelse 

Hälsinglands Utbildningsförbund har fattat ett inriktningsbeslut 

avseende lokaler i respektive medlemskommun. Inriktningsbeslutet för 

Söderhamn är att koncentrera gymnasieutbildningarna till en plats för 

att på så sätt uppnå ökad effektivitet avseende schemaläggning, 

lektionssalar, idrottshallar och matbespisning samt minska behovet av 

resor för elever och personal mellan de olika delarna av verksamheten. 

Tillgängligheten till elevhälsa och stöd ökar för samtliga elever på 

Staffangymnasiet vid en samlad verksamhet på en geografisk plats. 

Samarbete och samverkan mellan de olika gymnasieprogrammen 

underlättas och möjligheter till samverkan med 

introduktionsprogrammen ökar vid en mer samlad placering.   

Idag bedriver förbundet Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordon- 

och transportprogrammet i förhyrda lokaler på Flygstaden AB:s område 

och övriga gymnasieutbildningar finns i fastigheten med populärnamnet 

Staffangymnasiet.  

Hyresavtalet med Flygstaden AB löper t.o.m. 2023-12-31 och 

uppsägning behöver ske senast 2023-03-31 för att inte förlängas med 

ytterligare tre år (2026). Staffangymnasiet behöver ha nya lokaler 

tillgängliga till sommaren 2023 för att hinna flytta verksamheten då det 

ej är lämpligt att göra detta under en termin. Det kommer även att ta tid 

att återställa lokalerna som lämnas på Flygstaden och det behöver tas i 

beaktande vid flytt av verksamheten.  
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Yrkande 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar att påtala för Söderhamns kommun att 

lokalfrågan måste lösas snarast. 

 

Beslutet skickas till 

Söderhamns kommun 

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

49 Dnr 5893  

Delgivningar 2021 

Inga handlingar delgavs direktionen vid dagens sammanträde.  
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§ 50 Dnr 2021-00011  

Delegeringsbeslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna 

 

      

Redogörelse 

--- 

Handlingar 

Delegeringslista 2021-05-31 

Delegeringsbeslut B.5, B.6 och B.7 
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§ 51 Dnr 5941  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras. 

Magnus Willing bifogar ett protokoll från programrådet för Hotell- och 

turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet som 

hölls den 24 april. 

Thomas Winqvist redogör för följande: 

- I veckan är det dags skolavslutningar. Studentavslutningarna har 

planerats för att minska risk för smittspridning. 

- Förbundet har fem ärenden hos förvaltningsrätten i Karlstad 

gällande förbundets rätt till ersättning från Migrationsverket. 

- Kansliet kommer att vara bemannat hela sommaren. 

- En rektorstjänst på Höghammargymnasiet är utannonserad. 

 

Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad version    

Protokoll Programråd för Hotell- och turismprogrammet samt 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

      

      

 


