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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 261 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsar Hälsingerådet välkommet till Orbaden 
konferens och förklarar mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 262 Val av justerande 

Monica Olsson, Nordanstig, utsågs att justera dagens protokoll 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 263 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. En övrig fråga anmäldes: 
Räddningstjänsten i Hälsingland 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 264 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående Hälsingeråd är justerat, distribuerat till respektive 
kommun och publicerat på Hälsingerådets hemsida. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

j 
~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 265 Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2016 godkändes. Rapporten bifogas. 

Ordförande I Justerande Utdragsbestyrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 266 Inköp Gävleborg 

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat Inköp Gävleborg, med 
utgångspunkt i organisationens ekonomi och uppdrag. 

Gävle kommun har signalerat ett möjligt utträde ur Inköp Gävleborg. Frågan är 
hur Hälsinglands kommuner behöver tänka och organisera sig om Gävle beslutar 
om utträde. Kommunerna är ägare, och ansvarar för sin upphandling. Enskilda 
kommuner är var och en för små för att agera enskilt, att samordna är att dela 
kostnader och ha en stor volym. 

Grundfrågor för kommunerna är vilket behov man har, vad man vill med sin 
upphandling och vilken egen beställarkompetens man behöver. 

Beslut 
Hälsingerådet uppdrar till kommuncheferna att formulera ett utredningsdirektiv 
gällande vilken beställarkompetens som behövs, vilket stöd kommunerna behöver 
i sin upphandling, hur man kan samverka och hur en inköpsorganisation i så fall 
ska se ut. 

Hälsingerådet kommer att diskutera frågan vid sitt nästa möte, till vilket 
ordförande och direktör inbjuds . 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 267 Fishing in the middle of Sweden 

Hälsingerådet har bjudit in projektledaren för projektet Fishing in the middle of 
Sweden, Stefan Barenfeldt för att informera om projektet. Projektet som startade 
2011, handlar om att ta fram nya paketerade kvalitetssäkrade 
sportfiskeupplevelser. Kommunerna är tillsammans med Region Gävleborg 
medfinansiärer. 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Justerande Utdrags bes t yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 268 Turismfrågor 

Hälsingerådet har bjudit in region Gävleborg, förvaltningschef Gun Hedlund och 
avdelningschef för arbetsmarknad och kompetens, Niclas Cronsell för att 
diskutera aktuella frågor. Projektet "nu kör vi" avslutas i december 2016. 

Region Gävleborg informerar om att produktutveckling och paketering pågår och 
att digital tillgänglighet utvecklas . Arbetet med internationell marknadsföring har 
koppling till Visit Sweden. Frågan lyfts politiskt i regionen, till rådsberedning i 
höst. 

Region Gävleborgs bedömning är att det kan finnas ett värde i att organisera sig 
ytterligare runt internationell marknadsföring. Det kommer att behövas offentlig 
finansiering framåt för att utveckla turismfrågor och att regionen kommer att 
behövas som motor, så länge den finns kvar. 

Länsstyrelsen äger domännamnet halsingland.se, kommer att behålla det tills man 
ser att det finns en stabil ägare för domänen, Hälsingerådet? Eller någon av 
Hälsinglands kommuner. Samtal måste föras med Länsstyrelsen om detta. 

Samverkansbryggan Hälsingegårdar, har tydlig och klar mål bild, man har hittat 
samverkanslösningar som fungerar, man har produktutvecklare, man samarbetar 
med världsarvet. Rapporter till styrgrupp två gånger per år. 

Beslut 
Hälsingerådet tackar region Gävleborg för informationen. 

Hälsingerådet beslutar att inleda samtal med länsstyrelsen om att Hälsingerådet 
kan överta rätten till halsingland.se. Detta måste ske under den tid det finns en 
länsstyrelse i Gävleborg. Rådet uppdrar till samordnaren att undersöka detta samt 
om både halsingland och hälsingland finns som domäner. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

http:halsingland.se
http:halsingland.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 269 Kommunchefernas uppdrag 

Kommuncheferna har haft i uppdrag att utreda: 

samverkansmöjligheter gällande sfi 

kompetenskrav vid nyanställning 

körkort som en förutsättning för arbete 


Jonny Engström, Hälsinglands utbildningsförbund och Marcus Nilsson, 
länssamordnare för sfi, informerar om hur man arbetar med sfi och bas-sfi i 
Hälsingland. Kommunerna i länet samarbetar idag med SFI för att på bästa sätt 
uppfylla krav i aktuell förordning . Efterfrågan på sfi beräknas öka under 2017 då 
fler nyanlända får permanent uppehållstillstånd, Länsstyrelsens prognos är att 
efterfrågan kommer att plana ut under 2018. Presentationer bifogas. 

Roger Fält, personalchef i Bollnäs kommun informerar om uppdraget att klarlägga 
förutsättningarna för att gå vidare med ett samverkansprojekt i Hälsingland 
gällande en ny strategi kring kvalifikationskrav inom vård- och omsorgssektorn. 
En förstudie föreslås angående framtida kvalifikationskrav inom vård och omsorg. 
Presentationer bifogas. 

Rolf Ling, HR-konsult, Söderhamns kommun, informerar om behov av personal 
med körkort inom ormådet vård och omsorg, och hur man skulle kunna rikta 
insatser för att utveckla verksamheterna och höja attraktivitet för arbete inom vård 
och omsorg. Kommunerna har behov av personal med körkort, speciellt inom 
hemtjänsten. Ett förslag presenteras, där man kan rikta en satsning på körkort mot 
unga och vuxenstuderande. 

Beslut 

SFI: Hälsingerådet tackar för informationen och arbetar vidare med frågan. 
Kompetenskrav: Hälsingerådet beslutar att rekommendera kommunerna att 
besluta om och finansiera en förstudie i enlighet med det presenterade förslaget. 
Ett gemensamt underlag för beslut i de olika kommunerna tas fram av 
kommuncheferna. 
Körkort: Hälsingerådet beslutar att rekommendera medlemskommunerna att 
ställa sig positiva till att bekosta körkort i enlighet med föreslagna villkor. Ett 
gemensamt underlag för beslut i de olika kommunerna tas fram av 
kommuncheferna. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

{jj;J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Hälsi ngerådet 2016-10-05 

§ 270 Mötesplan 2017 

Förslag till sammanträdesdagar för Hälsingerådet 2017 

25 januari Orbaden 


15 mars Ljusdal 


24 maj Orbaden 


16 augusti Nordanstig 


11 oktober Orbaden 


6 december Ovanåker 


Beslut 

Hälsingerådet fastställer föreslagna sammanträdesdagar 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 



14 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 271 Budget 

Förslag till finansiering för Hälsingerådet 2017 

Hälsingerådets budget utgår från att varje kommun bidrar med 4.50 kr/invånare 

och år. Föreslagen rambudget för 2017 

FinansieringBefolkningKommun 
30/62015 

121000Bollnäs 26803 

Hudiksvall 37147 167000 

Ljusdal 8500018999 

Nordanstig 430009499 

Ovanåker 11515 52000 

Söderhamn 25801 116000 

Summa 129764 584000 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar enligt förslag. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 272 Samordnare för Hälsingerådet 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att utse Margareta Högberg, Söderhamn, till samordnare 
för Hälsingerådet för åren 2017 och 2018. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 273 Hälsingerådets planerade resa 

Hälsingerådet planerar att träffa Skaraborgs kommunalförbund för att ta del av 

deras erfarenheter av samarbete i mellankommunala frågor inom ramen för en stor 

region. Resan planeras till 14 -17, eller 15 - 16 februari 2017. Planen för besöket 

är att träffa kommunalförbundet, få en gemensam inledning, sen separata program 

för politiker och chefer. Besök genomförs sedan uppdelat i olika kommuner i 

området. 

Beslut 
Hälsingerådet beslutar att göra en resa enligt plan. Ordförande ges mandat att 
lämna inbjudan till Gästrikerådet att delta med några representanter. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 274 Övriga frågor 

En övrig fråga har anmälts, räddningstjänsten i Hälsingland. 

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Räddningsförbundet i södra 
Hälsingland kan tillsammans med övriga räddningstjänster i Hälsingland föra 
samtal om hur man kan gå vidare mot ett utökat funktionellt eller organisatoriskt 
samarbete. 

Ordförande Justerande Utdrags bes t yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-10-05 

§ 275 Mötets avslut 

Ordförande Sven-Erik Lindestam förklarar mötet avslutat. 


Nästa Hälsingeråd äger rum 7 december i Hudiksvall. 


Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 
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Samverkan gällande SFI i Hälsingland 

Bakgrund 
Gävleborgs län har tagit emot flest flyktingar i landet per capita. Under 2015 togs 

2.624 personer emot, varav 1.723 var mellan 18-64 ~r. Det faktiska totala mottagandet 

för landet 2015 var 51.197 nyanlända. Migrationsverket förutsp~r att mottagandet av 
nyanlända kommer att öka i kommunerna: 

2016: 73.900 nyanlända (prognos) 

2017: 98.800 nyanlända (prognos) 

Man räknar med nästan en fördubbling av mottagandet under 2017 jämfört med 2015. 
Dessa siffror avser riket, men det är rimligt att anta att förh~lIandet kommer att vara 

likadant i Gävleborgs län. 

Beskrivning av hur SFI-undervisning bedrivs idag 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad 

spr~kutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersm~1 än svenska 

grundläggande kunskaper i svenska spr~ket. 

Sfi ska ocks~ ge spr~kliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar 

en kommunikativ spr~kförm~ga. Det innebär att kunna kommunicera b~de muntligt 

och skriftligt utifr~n sina behov. Utg~ngspunkten för utbildningen ska vara den 

enskildes behov och förutsättningar. 

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter 
Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter möjlighet att förvärva s~dana. Detta kan gälla s~väl de som inte kan 

läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men ocks~ elever som är läs- och 

skrivkunniga men har ett annat skriftspr~k. 
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Kurserna 
Sfi best~r av tre studievägar (l, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C 

kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende p~ vilken 

studieväg de ing~r i. Kurserna inom sfi är inte jämförbara med n~gon spr~klig niv~ 

inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspr~k d~ kursplanen är 

utformad utifr~n en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna 

eleven. 

Kurserna inom sfi utg~r fr~n olika situationer, i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Kurserna ska ocks~ anpassas till den vuxna elevens intressen, erfarenheter, allsidiga 

kunskaper och I~ngsiktiga m~1 och planeras och utformas tillsammans med eleven. 

Utifr~n detta gör läraren ett val av situationer som eleven förbereds att verka inom. 

Valet har stor betydelse för vilka syften, uppgifter, teman och texter läraren väljer att 

ta upp i undervisning, provmaterial och aktiviteter. 

Ansvar 
Kommunerna ska anordna sfi. Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är 

individuell och ska anpassas efter individens behov. Individanpassning förutsätter 

faktiska möjligheter för eleven att p~verka utbildningens upplägg och organisation. 

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges 

möjligheter att öva det svenska spr~ket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med 

andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning. 

Utbildningen ska ocks~ kunna kombineras med förvärvsarbete. 

Lagar och förordningar som styr sfi 
Den 1 januari trädde lagändringar inom vuxenutbildningen ikraft och ska tillämpas fr~n 

och med den 1 juli 2016 (SFS 2015:482). Lagändringarna berör tre övergripande 

omr~den: 

• utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning, 

• studie- och yrkesvägledning, 

• individuella studieplaner. 

Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom 

skolväsendet utan ska i stället ing~ i skolformen kommunal vuxenutbildning. Den 

kommunala vuxenutbildningen ska tillhandah~lIas p~ grundläggande niv~, p~ 

gymnasial niv~ och i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds p~ 

tider som är anpassade efter elevens behov. 
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Elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att päbörja 

utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna pä 

grundläggande nivä erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska 

ocksä ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 

Länkar till lagar, förordningar, kursplaner och föreskrifter 
Skollagen (2010:800) 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 

Utbildning i svenska för invandrare - kursplan och kommentarer 

Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 

Förutom reguljär SFI bedriver vissa kommuner: 

• 	 Slussverksamhet i form av "före-sfi" 

• 	 Studieverkstad dag- och kvällstid 

• 	 Försök med fjärrundervisning för att förbättra spräkinlärning med hjälp av 

dramapedagoger 

• 	 Olika former av modifierad distansundervisning 

• 	 Temainriktad undervisning, läs- och orienteringskurser 

• 	 Alfabetiseringsgrupper 

• 	 AUB (arbetsmarknadsutbildning) vilket är en modell där Sfi-undervisning 

kombineras med en arbetsmarknadsutbildning vilket visat sig vara en snabb 

väg till arbete. 

Länets kommuner samarbetar för att uppfylla förordningen (SFS 2010: 1138) och 

etableringslagens intentioner om att erbjuda 60 timmar samhällsorientering till 

nyanlända utrikesfödda pä deras modersmäl. 

I varje kommun finns en kontaktperson som ansvarar för samhällsorienteringen lokalt 

och en länssamordnare som samordnar och stöttar alla kommuner. 

Samtliga hälsingekommuner förutom Hudiksvall har köer och väntetider inför att 

päbörja sfi. Antal elever och köer presenteras separat i ppt-presentation. Nägon 

generell genomsnittstid pä sfi gär inte att ange dä det varierar utifrän varje individs 

bakgrund och förutsättningar. Riktvärdet enligt skollagen för undervisningens 

omfattning i tid inom sfi är 525 timmar. Riktvärdet fär överskridas och underskridas 

beroende pä hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnä de kunskapsmäl 
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som anges i kursplanen. 525 timmar fördelade p~ 15 timmar i veckan innebär att man 

är klar med sfi inom 9 m~nader. Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund har 

beslutat att följande timantal ska gälla fr.o.m. 2016-07-01: 

Studieväg 1: 1050 tim (A-B) Saknar skolg~ng eller motsvarande I~gstadiet 

Studieväg 2 : 900 tim (C-D) Har tidigare skolg~ng upp till högstadiet 

Studieväg 3: 750 tim Har tidigare gymnasial- eller eftergymnasial utbildning 

Samverkan mellan kommunerna 
Samverkan förekommer mellan kommunerna dels via Länsstyrelsen samt via 

rektorsnätverket. Alla kommuner i Gävleborgs län har gemensamt finansierat och 

anställt en länssamordnare för sfi för att förbättra samverkan och samarbetet mellan 

kommunerna och regionen. En intensifierad samverkan förekommer inom Hälsinglands 

Utbildningsförbund där samtliga tre medlemskommuners sfi ansvariga har veckovisa 

regelbundna möten vilket resulterat i gränsöverskridande utvecklingsprojekt. 

Samarbete inom kommunerna 
Samarbete förekommer inom samtliga kommuner framförallt mellan sfi, 

arbetsförmedling, integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet, socialförvaltning. I vissa 

kommuner är detta formaliserat b~de p~ ledningsniv~ och operativ niv§. 

Beräknad efterfrågan på SFI 2016-2018 
Efterfr~gan p§ sfi beräknas öka 2016 och 2017 p§ grund av att fler nyanlända kommer 

att erh~lIa permanent uppeh~lIstillstånd (put) enligt Länsstyrelsens prognoser för att 

sedan plana ut under 2018. 

Hur kan man lägga upp SFI-undervisningen för att brukarna snabbare 
ska komma i arbete? 
En framgångsfaktor har varit AUB (arbetsmarknadsutbildning) vilket är en modell där 

SA-undervisning kombineras med en arbetsmarknadsutbildning vilket visat sig vara en 

snabb väg till arbete i vårt län. M§let är att 50 % av eleverna går till arbete och på 

vissa utbildningar är utfallet 70 % eller mer direkt till arbete. Uppföljning gällande 

arbetsmarknadsetablering sker efter kursstart, 3 månader och 6 månader. 

För vissa elevgrupper (t.ex. akademiker) skulle vi vara betjänta av att få bedriva sfi

heltidsstudier för att göra dem snabbare anställningsbara. Fler snabbspår t.ex. ett 

yrkesvux för sfi där hänsyn tas till tidigare yrkeserfarenhet med matchning mot den 

svenska arbetsmarknaden. 
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Skulle kvaliten inom sfi-undervisningen kunna förbättras genom en 
samverkan mellan kommunerna? 
Ja och det sker redan genom: 

• Erfarenhets- och ideutbyte 

• Gemensamma projekt 

• Via spridning av framg~ngsrika undervisningsmetoder 

• Samordning av distansutbildningsutbudet 

• Kollegialt lärande 

• Att använda nyckelkompetenser som finns i kommunerna än bättre 

Skulle kostnaderna för sfi-undervisningen per brukare kunna sänkas 
genom samverkan mellan kommunerna? 
Ja vi skulle kunna bedriva distansutbildning till flera orter samtidigt för att kvantitativt 

öka gruppstorlekar och minska köerna. Detta förfaringssätt kan leda till att vi istället 

f~r en försämrad kvalitet med sämre genomströmning och att studierna tar längre tid 

än vad som varit fallet tidigare. Vi kan ocks~ öka gruppstorlekarna i v~r platsbundna 

sfi-undervisning men med risk för försämrad genomströmning. 

Ser eventuella för- respektive nackdelar aven samverkan lika ut för 
samtliga kommuner? 
Ett stort sfi har lättare att formera grupper utifr~n studiebakgrund vilket ökar 

m~luppfyllelse och genomströmning. Ett litet sfi innebär mindre grupper med stor 

spridning utifr~n tidigare skolbakgrund vilket medför längre tid i sfi och sämre 

genomströmning. 

Sker samverkan kring sfi mellan kommuner på andra håll i Sverige 
och hur är det i så fall upplagt? 
Ja det förekommer och nedan beskrivs n~gra goda exempel. 

Sfx - en snabbare väg till svenska sprJket och yrkesarbete (Stockholms län) 

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus p~ yrkesspr~ket. Syftet är 

att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika 

yrkesomr~den, men flera är p~ g~ng. Kurserna är gratis för eleven och betalas av 

hemkommunen. 

SprJkSam (StockholmsomrJdet) 

Cirka 300 v~rdbiträden och undersköterskor f~r, inom ramen för Spr~kSam, spr~k- och 



6 

v~rdutbildning p~ arbetsplatserna under arbetstid, en halv dag i veckan. Utbildningen 

ges av spr~k- och v~rdlärare fr~n kommunernas vuxenutbildning och sfi. Unikt för 

Spr~kSam är att hela arbetsplatsen - även arbetskamrater och chefer - engageras. En 

central tanke är att spr~kutveckling och spr~kinlärning ska bli en del av den vardagliga 

verksamheten p~ arbetsplatserna. Spr~kSam arbetar för att skapa spr~kutvecklande 

miljöer, det vill säga till~tande miljöer där alla ska v~ga fr~ga och uppmärksamma 

spr~kliga problem och missförst~nd, och där arbetsplatsen kan hantera spr~kproblem. 

Omv~rdnadsutbildning med svenska som yrkesspr~k, Värmlands län, Säffle kommun 

Intensivsvenska - yrkessp~k - fokus pä arbete. 

Finns goda exempel att hämta utomlands? 

Vi har inte funnit n§gra konkreta exempel p§ länder som är framst§ende när 


det gäller utveckling av spr§kinlärning. Däremot är Tyskland ett gott exempel 


p§ att f§ nyanlända snabbt i arbete. 


Avslutningsord 
Det r~der stor lärarbrist och brist p~ ändam~lsenliga lokaler i de flesta av v~ra 

kommuner. En utökad kollektivtrafik mellan kommunens tätorter (Nordanstig) är 

nödvändig för att underlätta elevernas sfi-undervisning med arbetsförmedlingens 
aktiviteter/~tgärder. 

Jonny Engström 

Verksamhetschef 

Hälsinglands Utbildningsförbund 



KOMMENTARER FRÅN SFI REKTORER 

• FÖRUTSÄTTNINGARNA SER OLIKA UT I KOMMUNERNA. 

• SAMARBETE KOSTAR. 

• BRA SAMVERKAN FINNS t LANET REDAN. 

• YRKESVUX MED SFI, BRA MEN DET ÄR STATLIGA PENGAR. 
o •• 

• MASTE SCHEMALAGGA SFI ENLIGT BUSSTABELLEN. 
o •• . •• •• 

• HUR KAN VI FA TILL BATTRE SAMARBETE MED HOGSKOLAN GAVLE? 



HOT 

• 	FLER FÅR PUT 20 17- 1 8 
o 	 •••• 

• 	FA ARBETSTILLFALLEN I LANET 

• 	BOSTADSBRIST 

• KOMMUNIKATIONER 

• 	TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND, 13 MÅNADER 

• 	LÄRARBRIST 

• 	LOKALBRIST 

BRISTANDE EKONOMI 



• • 

MOJLIGHETER 
• STÖRRE SAMARBETE MED YRKESVUX I LÄNET 

• YRKESUTBILDNINGAR I KOMMUNERNA FÖR SFI ELEVER 

• NÄTVERKSTRÄFFAR SFI PERSONAL, KOMPETENSUTVECKLING 

• FLER KOMMUNALA PRAKTIKPLATSER 

• SAMORDNA DISTANSUTBILDNINGARNA I LÄNET 

• INTROSLUSSEN I BOLLNÄS/SÖDERHAMN 

• UTÖKAT SAMARBETE FÖR VISSA GRUPPER, AKADEMIKERSPÅRET 

• NYA PROJEKT, BAS-SFI 

• LÄNSSTYRELSENS NYA UPPDRAG, ASYLSÖKANDE 

• NYA YRKESKATEGORIER, STUDIEHANDLEDARE, ASSISTENTER ... 



SVAGHETER 
o •• o 

• LOKALBRIST OCH FA ANDAMALSENlIIGA LOKALER 

• LÄRARBRIST 
o o 

• MAN MASTE FOKUSERA PA SIN EGEN VERKSAMHET 
•• o 

• UTBILDNINGSBAKGRUNDEN AR LAG 

• INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING 
o •• 

• LANGA VANTETIDER 
o •• 

• SVART ATT REKRYTERA LARARE 

• SFI UNDERVISNING KROCKAR MED ANDRA AKTIVITETER 



STYRKOR 

• SAMARBETE I LÄNET 

• AUB MED SFI 

• SAMHÄLLSORIENTERING 

• LÄNSSTYRELSEN 

• SFI REKTORSNÄTVERK 

• LÄNSSAMORDNARE SFI 

• YRKESVUX MED SFI 

• GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING 



•• 

SFI I HALSINGLAND 
Antal elever/kö 

<100 


350 


300 


250 


200 


150 


100 


50 


O 
Sollnå< Söderhamn ljusdoi- Hucliksvall Ovonaker 

Arllol SH elever _ Elever p6 kb 



2016 - sammandrag 

Hälsingerådet per 31 augusti 2016 
Belopp i tusental kronor 

Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Ingående balans 99,2 99,2 

Intäkter 
Medlemsavgifter 579,0 579,0 

I 

I 

-413,5 ISumma kostnader -635,0 

I 
Arets resultat -56,0 165,5 

0,0Stipendium 
Summa intäkter 579,0 579,0 

Kostnader 
Personal -585,0 -378,0 
Sammanträden, konferenser -28,0 
Stipendium -12,0 
Porto, telefon, div mtrl -6,0 

-18,6 

-12,0 


-4,0 

Resor, bilhyror -3,0 0,0 
Inventarier -1,0 -0,9 

Utgående balans 43,2 264,7 


