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Plats och tid Distans genom Teams, måndagen den 27 september 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 

Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun 

Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

 Ersättare 

Marina Nilsson (C) – Bollnäs kommun 

Anders Ramstrand (KD) – Söderhamns kommun 

 

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, §§ 52-61 

Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 52 

Jonny Engström, verksamhetschef, §§ 52-55 

Anna Svedäng, sekreterare, §§ 52-61 

Eva Hildebrand, fd verksamhetschef, § 61 

 

Samtliga övriga närvarande deltar från sal Ida Kristina, Kulturhuset, Bollnäs, 

förutom Jonny Engström som deltar på distans via Teams. 

 

Justerare Marjo Myllykoski 

Justeringens plats och tid Digitalt på distans, 2021-09-29, kl 13:15. 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 52-61 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Marjo Myllykoski  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 
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Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30 Datum då anslaget tas ned 2021-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 52 Dnr 2021-00005  

Delårsbokslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta delårsredovisningen 

 

      

Redogörelse 

Den delårsredovisning som presenteras för år 2021 följer upp 

verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. Här presenteras 

en avstämning vad avser måluppfyllelse och läget i organisationen inför 

kommande termin.  

Prognosticerat utfall beräknas bli underskott med 3,5 mkr för helåret. 

Främst lyfts ökade interkommunala kostnader på ca 4,8 mkr som 

förklaring till underskottet. Förbundet planerade att återställa tidigare 

års underskott med 1,3 mkr vilket gör att underskottet mot budget är 

4,8 mkr.   

Sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen är att den är delvis uppfylld 

då fem verksamhetsmål är uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och två har 

inte mätts till delåret. Av de finansiella målen är ett uppfyllt och ett mål 

har inte uppnåtts.   

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta 

delårsredovisningen. 

 

Handlingar 

Delårsrapport 2021 - efter revision           

 

      



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 

Revisorerna 
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§ 53 Dnr 2019-00180  

Intern kontroll 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen. 

 

      

Redogörelse 

Vid direktionens sammanträde den 22 mars 2021 antogs förbundets 

plan för intern kontroll 2021. Uppföljning av planen ska ske dels vid 

delårsredovisningen, dels vid bokslut.  

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen.                          

 

Handlingar 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 - delår 

Plan för intern kontroll 2021                                   
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§ 54 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. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 3 
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§ 55 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 direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

 

Handlingar 

Projektuppföljning 2021, kvartal 2 

Projektuppföljning ESF-projekt YiH samt Kraftsamling för högre studier 

 

      

      

 Ajournering   

Sammanträdes ajourneras mellan 10:07-10:30.   
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§ 56 Dnr 2021-00151  

Sammanträdesdagar 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa sammanträdesdagar för år 2022 till följande dagar: 

7 februari 

21 mars 

2 maj 

13 juni 

27 september 

24 oktober 

5 december    

 

      

Redogörelse 

Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund sammanträder fyra 

gånger på våren och tre gånger på hösten. Bifogat finns förslag till 

sammanträdesplan med beredningsdatum för 2022. 

 

Yrkanden 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar att fastställa sammanträdesdagar för 2022 

enligt bifogat förslag med korrigeringen att mötet i september flyttas till 

tisdagen den 27 september.      

 

Handlingar 

Sammanträdesplan med beredningsdatum 2022 
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§ 57 Dnr 2021-00158  

Delegering av beslut om fjärr- och 

distansundervisning för enstaka individer 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att delegera beslut om fjärr- och distansundervisning på 

gymnasieskolan, i de fall det behövs då lärare eller elever är hemma på 

grund av att de följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd 

eller rekommendationer om covid-19, till ansvarig rektor    

att delegeringsbeslutet ska anmälas till direktionen vid nästkommande 

direktionsmöte  

 

                             

Redogörelse 

Regeringen har ändrat den tillfälliga förordningen (SFS 2020:115) om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta. Ändringen innebär bland annat att en 

huvudman för en gymnasieskola kan ta beslut om att undervisning i en 

öppen gymnasieskola ska hållas på distans om det krävs för att enskilda 

elever eller lärare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna 

råd eller rekommendationer om covid-19. 

För att underlätta för gymnasieskolans dagliga verksamhet föreslås 

beslut om att använda distans- eller fjärrundervisning när en enskild 

elev eller lärare är hemma på grund av de följer Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om covid-19, 

delegeras till ansvarig rektor. Beslutet föreslås anmälas till direktionen 

på kommande direktionsmöte.   

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet.      

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta  

att delegera beslut om fjärr- och distansundervisning på 

gymnasieskolan, i de fall det behövs då lärare eller elever är hemma på 
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grund av att de följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd 

eller rekommendationer om covid-19, till ansvarig rektor    

att delegeringsbeslutet ska anmälas till direktionen vid nästkommande 

direktionsmöte  

              

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Delegering av beslut om fjärr- och distansundervisning 

för enskilda individer           
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§ 58 Dnr 2021-00161  

Erbjudande om samverkan inom ramen för 

Samverkan för bästa skola 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka nej till Skolverkets erbjudande om samverkan inom ramen för 

Samverkan för bästa skola 

 

      

Redogörelse 

Hälsinglands Utbildningsförbund har blivit erbjudna att medverka i 

Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. De verksamheter som 

erbjudandet berör är Torsbergsgymnasiet, RO 4 och RO 5 samt 

gymnasieverksamheten i Nordanstig, RO 9. 

Samverkan för bästa skola sker inom ramen för ett regeringsuppdrag 

där Skolverket har fått i uppdrag att i dialog med utvalda skolors 

huvudmän genomföra insatser för att höja kunskapsresultaten i 

skolorna. Insatserna syftar även till att öka likvärdigheten inom och 

mellan skolenheterna. På vilka grunder utbildningsförbundets 

verksamheter har blivit utvalda framgår av bilaga 2. 

Förbundsledningen konstaterar att gymnasieskolan under läsåret 

2021/2022 redan har ett beviljat projekt med Skolverket som handlar 

om specialpedagogik för lärarande. Projektet omfattar 157 lärare inom 

gymnasieskolan. Skolverket har till projektet beviljat 1 236 600kr.  

Förbundsledningen bedömer att utöver detta projekt har inte 

verksamheterna möjlighet att kvalitativt tillgodogöra sig ytterligare ett 

projekt. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka nej till Skolverkets 

erbjudande om samverkan inom ramen för Samverkan för bästa skola. 
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande Erbjudande om samverkan inom ramen för Samverkan 

för bästa skola 

Erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget om 

Samverkan för bästa skola 

Beslut om att erbjuda samverkan med huvudmän inom ramen för 

Samverkan för bästa skola              

Bilaga 1 Huvudmän för förskola och skola samt skolenheter som 

Skolverket har beslutat att erbjuda samverkan med inom ramen för 

Samverkan för bästa skol 

Bilaga 2 Urval av förskole- och skolenheter inom uppdraget om 

Samverkan för bästa skola 

                

 

Beslutet skickas till 

Skolverket 
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§ 59 Dnr 5893  

Delgivningar 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att förklara sig informerad 

 

      

Redogörelse 

Delgivet direktionen: 

Skolverket: Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 

Bollnäs kommun, KF-§ 82 Driftbudget 2022-2023 med plan 2024-2025-

verksamhetsplan 2022 

Söderhamns kommun, KF § 183 Uppdatering av budget 2022-2023 

Söderhamns kommun, KUS-§ 111 Förstudie Norrtullskolans kök 

Skolinspektionens beslut i ärende 2021:537 

Skolinspektionens beslut i ärende 2021:538 

Skolinspektionens beslut i ärende 2021:539 

Skolinspektionens beslut i ärende 2021:632 

 

Handlingar 

--- 

      

      

      

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2021-00011  

Anmälan av delegeringsbeslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att förklara sig informerad och lägga anmälan till handlingarna 

 

      

Redogörelse 

--- 

Handlingar 

Delegeringslista 2021-09-20 

Delegeringsbeslut B5, B6 och B7 september 
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§ 61 Dnr 5941  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras. 

Åsa Äng Eriksson (M) redogör för följande: 

Den 15 september var det samrådsmöte med medlemskommunerna, 

där delårsrapporten presenterades. Fördelning av skolmiljarden 

diskuterades, då Nordanstigs kommun valt att inte betala den delen till 

förbundet. Den ekonomiska modellen för ersättning till förbundet har 

utvärderats och alla var överens om att den behövs justeras för att 

bättre täcka förbundets kostnader. Frågan tas upp i respektive 

kommunfullmäktige för budget 2023. Vidare har möjligheten att starta 

upp inriktningen anläggningsförare på Bygg- och 

anläggningsprogrammet utretts. Medlemskommunerna var överens om 

att de ska kunna gå in ekonomiskt. Det uppdrogs till förbunds-/ 

kommuncheferna att arbeta fram förslag på eventuell fördelning mellan 

kommunerna om det blir aktuellt att gå in med garantisumma för 

utbildningen.  

Lokalfrågan i Söderhamn togs upp och förbundet framförde att de vill 

komma fram till en lösning. Arbetet fortsätter på förbunds-/ 

kommunchefsnivå. 

På mötet diskuterades även de indragna bussarna till Trönö. Här 

rapporterade Peter Olsson (C) att han haft kontakt med personer som 

påverkats av de indragna bussarna. 
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Den 8 oktober kommer invigning av fordonsprogrammets nya lokaler på 

Torsbergsgymnasiet att hållas. Inbjudan kommer att skickas ut till 

direktionen. 

Den 16 september träffade Åsa Äng Eriksson (M) och Thomas Winqvist 

politiker och tjänstemän i Ljusdal och berättade om förbundets 

verksamhet. De fick i uppdrag att ta fram ett förslag vad ett inträde i 

förbundet skulle innebära för Ljusdals kommun.  

Den 22 september var det koncernstrategidag i Söderhamn där Åsa Äng 

Eriksson (M) och Thomas Winqvist deltog. Dagen handlade om hur 

Söderhamns kommunkoncern ska arbeta framåt med styrning och 

ledning på strategisk nivå de kommande åren. 

Den 16 september deltog Åsa Äng Eriksson (M) på lokal styrgrupp för 

Teknikcollege i Söderhamn. 

Mattias Benke (S) meddelar att han har deltagit i programråd för Vård- 

och omsorgscollege. Frågorna som togs upp var främst 

coronarelaterade. Utöver detta så framkom det att elever ibland blir 

tillfrågade om de kan arbeta under skoltid, vilket upplevdes som ett 

problem. 

Förbundschef Thomas Winqvist meddelade att kommunchefsgruppen 

arbetar vidare med frågor gällande fördelning av kostnader för 

anläggningsförare, samt ta fram förslag för lokaler i Söderhamn. 

Mötet avslutades med att före detta verksamhetschefen Eva Hildebrand 

avtackades av direktionen. 

Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad version 

      

      

      

 


