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Plats och tid Rum Ida Kristina Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 6 december 2021 kl 09:00-

11:30 
Beslutande Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande – Bollnäs kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun  

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

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

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

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun – deltar på distans 

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

 Ersättare 

Birgitta Andersson (S) – Bollnäs kommun 

Mattias Lindblom (M) – Bollnäs kommun 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef, §§ 69-78 

Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 69-71 

Maria Leonardsson, verksamhetschef, § 72 

Jonny Engström, verksamhetschef, §§ 72-74 

Anna Svedäng, sekreterare, §§ 69-78 

Justerare Per-Ola Wadin 

Justeringens plats och tid Digitalt på distans, 2021-12-08, kl 13:15 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 69-78 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Per Ola Wadin  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2021-12-06 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-09 Datum då anslaget tas ned 2021-12-31 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs kommun 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 69 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 att tacka för informationen. 

 

Handlingar 

Ekonomisk ställning 2021, oktober 
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§ 70 Dnr 2021-00196  

Budgetförutsättningar 2023 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att föreslå medlemskommunerna besluta om en justering av 

bidragsnivån till förbundet med 4 400 kr per invånare i åldern 16-19 år 

för gymnasieverksamheten från och med budget 2023 

att föreslå medlemskommunerna besluta om en justering av 

bidragsnivån till förbundet med 160 kr per invånare i åldern 20-64 år 

från och med budget 2023 

att föreslå medlemskommunerna besluta om en uppräkningsfaktor på 

3,5% för förbundet 

att hemställa till medlemskommunerna att ta hänsyn till de statliga 

satsningarna på utbildningsområdet för förbundets verksamheter i sitt 

budgetarbete för 2023-2025 

att hemställa till medlemskommunerna att ta hänsyn till de ökade 

lokalkostnaderna på Staffangymnasiet samt effekten på 

interkommunala kostnaderna i sitt budgetarbete 

      

 

Redogörelse 

Inför varje år behöver medlemskommunerna underlag från sina 

nämnder och kommunalförbund utifall stora ändringar har skett i 

verksamheten och hur man 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. 

Presidieberedningen föreslår direktionen 
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att föreslå medlemskommunerna besluta om en justering av 

bidragsnivån till förbundet med 4 400 kr per invånare i åldern 16-19 år 

för gymnasieverksamheten från och med budget 2023 

att föreslå medlemskommunerna besluta om en justering av 

bidragsnivån till förbundet med 160 kr per invånare i åldern 20-64 år 

från och med budget 2023 

att föreslå medlemskommunerna besluta om en uppräkningsfaktor på 

3,5% för förbundet 

att hemställa till medlemskommunerna att ta hänsyn till de statliga 

satsningarna på utbildningsområdet för förbundets verksamheter i sitt 

budgetarbete för 2023-2025 

att hemställa till medlemskommunerna att ta hänsyn till de ökade 

lokalkostnaderna på Staffangymnasiet samt effekten på 

interkommunala kostnaderna i sitt budgetarbete 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Budgetförutsättningar 2023      

      

      

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 71 Dnr 2021-00204  

Ansöka om riksidrottsgymnasium inom 

bordtennis på Staffangymnasiet 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ansöka om riksidrottsgymnasium inom 

bordtennis på Staffangymnasiet 

 

      

Redogörelse 

Förbundet bedriver idag nationell idrottsutbildning (NIU) inom 

bordtennis vid Staffangymnasiet. Verksamheten bedrivs i samarbete 

med lokal förening (SUIF) och uppgår till 18 platser med krav på en 

tränare per 12 elever. Ersättningen för NIU fastställs av Skolverket och 

betalas av elevens hemkommun.  

Förbundet har fått förfrågan om intresse finns att anordna riksidrotts-

gymnasium (RIG) för bordtenniselever på herrsidan. Ersättningen för 

RIG fastställs och utbetalas av Riksidrottsförbundet för alla elever och 

bidraget är f.n. dubbelt så högt som för NIU. Kraven för att anordna RIG-

utbildningar är högre men dessa bedömer verksamheten att man ska 

kunna möta. 

Verksamheten ser det som möjligt att ha exempelvis 12 platser NIU och 

12 platser RIG om förbundet ansöker och beviljas RIG. Merkostnaden 

för att bedriva RIG bedöms uppgå till ca 300 tkr fullt utbyggt och 

beräknas kunna inrymmas i budget fr.o.m. ht 23. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att uppdra till förvaltningen att 

ansöka om riksidrottsgymnasium inom bordtennis på Staffangymnasiet. 
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Yrkanden 

Anders Ramstrand (KD) yrkar med instämmande av Peter Olsson (C) och 

Magnus Willing (S) bifall till presidieberedningens förslag. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande - Ansöka om riksidrottsgymnasium inom bordtennis på 

Staffangymnasiet 
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§ 72 Dnr 2021-00002  

Kvalitetsredovisning 2021 

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 av 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 med mera 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 Maria Leonardsson och verksamhetschef Jonny 

Engström lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 4 

Presentation: Resultat Q4 dec 21 
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§ 73 Dnr 2021-00150  

Svar på remiss om digital kuratorstjänst i 

Bollnäs kommuns skolverksamhet 

Beslut 

Direktionen beslutar föreslå Bollnäs kommunfullmäktige 

att avslå motionen   

 

      

Redogörelse 

Följande motion, inkommen till Bollnäs kommun 2021-06-16, är ingiven 

av fullmäktigeledamot Jonatan Lindgren (SD): 

"Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra 

försöksverksamhet med en digital kuratorstjänst inom 

skolverksamheten i grundskolan och gymnasiet och vid framgång 

jobbar för att tjänsten ska permanentas. 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i samhället ökar. Psykisk 

ohälsa riskerar att ha en negativ inverkan på skolgången, 

kompisrelationer och fritidsaktiviteter. En skolgång som påverkas 

negativt riskerar även att starkt påverka möjligheten, för de som 

drabbas av psykisk ohälsa, att senare i livet komma ut på 

arbetsmarknaden. 

Kuratorer på skolan är en oerhört viktig resurs i en ung persons liv för 

möjlighet till samtal och stöd. Allt för att vända det negativa måendet 

och på sikt förbättra den psykiska hälsan. Däremot är inte alla unga 

redo att söka stöd hos kuratorer genom ett fysiskt besök. Man väljer 

istället att söka sig till olika stödkanaler utanför skolverksamheten. 

Något som givetvis kan vara positivt i sig, men som försvårar för vår 

egen verksamhet kring förståelsen för denna typ av val (eller "bortval" 

av kuratorstöd), och varför de valen görs. 
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I en undersökning av Akademikerförbundet SSR uppger två av tre 

kuratorer att man upplever sig inte ha tid för något förebyggande 

arbete. Det är en oerhört oroande signal som bör tas på största allvar. I 

Stockholm har man testat att erbjuda kuratorstjänster i en app för att 

man snabbt och enkelt ska kunna få stöd om man som ung mår dåligt. 

Det har via tester på Jensen gymnasium visat sig att appen även lockar 

personer som vanligtvis inte besöker kuratorn. En tydlig signal att det 

finns en barriär som behöver brytas. Bollnäs kommun bör därför på test 

införa en digital kuratorstjänst." 

Förvaltningens yttrande 

Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige i Bollnäs kommun 

lämnat in en motion med förslaget att det genomförs en 

försöksverksamhet med en digital kuratorstjänst inom 

skolverksamheten i grundskolan och gymnasiet. Vid framgång föreslås 

det att man jobbar för att permanenta tjänsten. Enligt 

Sverigedemokraterna skulle en digital kuratorstjänst eventuellt förenkla 

elevhälsans förebyggande arbete och nå elever som normalt inte söker 

sig till elevhälsan. 

Kuratorerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund anser sig ha tid att 

arbeta förebyggande vid våra skolor. Förbundets skolor har ett väl 

utvecklat mentorsprogram vilket innebär att samtliga elever har en 

given vuxen på skolan att kontakta. Mentorerna samverkar regelbundet 

och systematiskt med skolans elevhälsoteam vilket säkerställer att de 

elever som har behov får en kuratorskontakt. En väl utvecklad elevhälsa 

på skolan säkerställer att elever inte faller mellan stolarna och att elever 

följs upp regelbundet. En ung person som mår dåligt behöver oftast 

stöd för att nå sina utbildningsmål.  En elevhälsa som samverkar med 

skolans pedagoger är en förutsättning för att detta stöd ska leda till att 

hinder för lärande lindras. En digital tjänst som inte är knuten till 

skolans elevhälsoteam kan inte fylla den funktionen. Självklart kan det 

finnas situationer när en ung människa väljer att söka stöd på annat vis 

än genom skolans elevhälsa. Det kan finnas olika anledningar till ett 

sådant val. Det kan absolut utgöra ett komplement för en ung person.  

Elevhälsans uppdrag är tydligt, en samverkan med skolans pedagoger 

ska finnas så att alla perspektiv beaktas i arbetet med elevernas rätt att 

nå målen. Denna samverkan kräver att elevhälsan är väl förtrogen med 

skolans kontext.  
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Under pandemin har befintliga digitala verktyg, så som Teams, använts 

av elevhälsan som ett komplement till den ordinarie verksamheten. 

Förbundet följer den digitala utvecklingen och det är möjligt att en 

digital tjänst kan fungera som ett verktyg för elevhälsan för att öka 

tillgängligheten för eleverna framöver. Idag ser dock verksamheterna 

inte att det finns ett behov av en sådan tjänst då tillgängligheten och det 

förebyggande arbetet redan är god. Utbildningsförbundet följer 

utvecklingen och är öppna för framtida digitala möjligheter. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att föreslå Bollnäs 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Motion om en digital kuratorstjänst i Bollnäs kommuns 

skolverksamhet 

§ 84 Anmälan av motion om en digital kuratorstjänst i Bollnäs kommuns 

skolverksamhet 

 

                

Beslutet skickas till 

Bollnäs kommun 
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§ 74 Dnr 2021-00003  

Projektuppföljning 2021 

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. 

Verksamhetschef Jonny Engström lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktion att tacka för informationen. 

 

Handlingar 

Projektuppföljning 2021, kvartal 3 

ESF-kombinations utbildning med SFI 
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§ 75 Dnr 2021-00010  

Revidering av dokumenthanteringsplan 

2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta revideringarna i dokumenthanteringsplanen     

                             

      

Redogörelse 

Förbundets dokumenthanteringsplan behöver revideras efter att 

förbundet tagit över elevboendet. Av förslag på revidering av 

dokumenthanteringsplanen framgår förslag på gallringsfrister. 

Revideringen är således även ett beslut om gallring.     

Nämndsekreterare Anna Svedäng lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta 

revideringarna i dokumenthanteringsplanen. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Revidering av dokumenthanteringsplan    
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§ 76 Dnr 5893  

Delgivningar 2021 

 

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

Anmälan av delegeringsbeslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen och lägga delegeringsbesluten till 

handlingarna    

 

     

Redogörelse 

---      

Handlingar 

Delegeringslista 2021-11-29 

Delegeringsbeslut B5, B6 och B7          
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§ 78 Dnr 5941  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen     

 

      

Redogörelse 

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras.   

Åsa Äng Eriksson (M) rapporterar från Branschträff för motor- och 

transportbranschen Gävleborg den 25 november. Bland annat 

diskuterades framtida behov av arbetskraft i transportbranschen och 

tillgång till APL-platser.  

Under eftermiddagen samma dag deltog Åsa Äng Eriksson (M) på 

Regional styrgrupp för Teknikcollege Hälsingland.  

Förbundschef Thomas Winqvist redogör för följande: 

- Sökandet efter ny verksamhetschef för vuxenutbildningen pågår. 

När nuvarande verksamhetschef går i pension i slutet av januari 

kommer en tillfällig lösning att vara på plats. 

- När renoveringen av Staffangymnasiet sätter igång kommer C-

huset att användas som ersättningslokaler. 

- I år kommer all personal att erbjudas julbord. 

- Att samarbetet med Söderhamns kommun fungerat bra under 

hösten i och med de händelser som inträffat på 

Staffangymnasiet tidigare i höst. 

Thomas Winqvist rapporterar också från det senaste mötet med 

medlemskommunernas kommunchefer. 
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Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad version      

                


