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Målmodellen budget över år, klar – Helena 
Helena Nyström gick igenom den Målmodell vers 2015-02-25, som styrgruppen har konsensus kring. 

Resp kommun gör en bedömning av vilka ytterligare beslut som behöver tas i den egna kommunen 

med anledning av detta. Söderhamn behöver t ex fatta beslut om kompletterande anpassningsmedel 

enligt målmodellen. Bollnäs behöver räkna om alla sina priser utifrån ny budget för 2015.  

Tommy berättade att antalet sökande på Höghammar just nu är 28 jmf budgeterat 18, kanske är det 

en vändning vi ser. Helena berättade att det snart är dags för nya elevprognoser. Målbildens 

undervisningsbudget kommer att justeras vartefter beroende på faktiska elevantal och nya 

prognoser. Planering måste ske utifrån senaste prognos, för det är den bästa bild vi har. När en 

faktisk förändring sedan sker får planerna justeras. 

Samverkansavtal ekonomiska konsekvenser – Helena 
Nuvarande reglering gäller t o m 10 augusti. Om inte ett nytt samverkansavtal har tecknats innan 

dess kommer de elever som tas in nu hösten 2015 ha samma villkor under hela sin utbildning, 3 år. 

Samverkansavtalets symboliska betydelse diskuterades. Den politiska signalen har hittills varit att 

förbundet ska verka för samverkan inom Hälsingland.  

För Nordanstig är det viktigt att säkra förstahandsmottagning i Sundsvall och Hudiksvall. 

Samverkansavtal för åtminstone Nordanstigs elever med Sundsvall och Hudiksvall är alltså viktigt att 

åstadkomma!  

Vad gäller avtal ang ersättning; SKL rekommenderar någon av de tre lösningarna 

Gemensam prislista (vilken tar lång tid att åstadkomma) 

Medelvärde (viktat eller rakt) 

Eller ingen prisreglering.  

SKL bedömer däremot att riksprislistan eller varianter av den är olämplig. Det är inte den faktiska 

kostnaden. 

Den 26 mars träffar Thomas W Sundsvalls kommun.  

Thomas W har redan träffat Ingela Rauala i Hudik. Hudik vill ha en sittning med alla 

Hälsingekommuner samtidigt. Skolcheferna träffas i Hudiksvall den 17 april, då lyfts denna fråga. 

Tomas H kollar dock med skolcheferna om det är möjligt att få till ett separat möte om just 

samverkansavtal fortare än det.  

Thomas W frågade om effekterna av att Strömsund släpps in i avtalet om Teknikcollege. – Har det 

någon påverkan på förstahandsmottagning och IKE e d eller är det ett avtal på en ”annan nivå”? 

Thomas W rekommenderades en sittning med någon av verksamhetscheferna, eller Christina Flanck-

Elffors för att titta på avtalet jmf Hälsingekommunernas samverkansavtal. 



Svars från medarbetarna 
Delprojekt personal håller på att sammanställa resultaten av svaren från medarbetarna. Endast en 

handfull av medarbetarna har tackat nej till verksamhetsövergång, bortsett några som ska gå i 

pension i anslutning till övergången. Några av de som tckat nej verkar redan ha hittat andra lösningar 

i kommunerna. 

Elevhälsan - process framåt? 
Thomas W skriver ett kort ärende. Det lyfter vi i styrgrupp 25/3 för konsensus. Kommuncheferna och 

personalcheferna genomför sedan en MBL i resp kn. Sannolikt är det sedan lämpligt med ett politiskt 

beslut på kommunstyrelsenivå (checkar med styrgruppen, men sannolikt är det så då vi såg att 

”elevhälsa köp fr medlemskommun” fanns med i beslutsunderlaget s 17, 6.2). Därefter genomförs en 

inrangeringsförhandling mellan Hälsinglands Utbildningsförbund (Thomas W med stöd av någon från 

PA?) och Vårdförbundet samt SSR?. 

Bilpool och andra stödfunktioner som ska köpas från 

medlemskommunerna - behövs det extra beslut i kommunerna? 
I beslutsunderlaget inför besluten i kommunfullmäkting om att bilda förbundet står på s 17, 6.2 att: 

Styrgruppens förslag ang köp av tjänst  

Förbundet föreslås teckna avtal för köp av tjänst dels från resp hemkommun, dels från en utpekad 

kommun, enligt nedan.  

Tjänster som köps från resp hemkommun 
 

Tjänster som köps från en kommun 

Skolskjutsar - administration 

Elevhälsa (skolsköterska, kurator, psykolog) 

Skolmåltider 

Lokalvårdare 

Fastighetsförvaltare 

Fastighetsskötare 

Bilpool 

Ev Studie- och yrkesvägledning 

Redovisningsekonom – ekonomisystem, bank 
och finans, från Söderhamns kommun 
 
HR/PA-strateg och löneadministration, från 
Bollnäs kommun 
 
IT-drift, från Nordanstig och Hudiksvall 
 

Obs Gymnasiecheferna tittar vidare på hur studie- och yrkesvägledningen bäst bör organiseras. 

Alternativet är att de organiseras i förbundet. 

Efter detta har kommunstyrelserna fattat justerande beslut om att HR/PA och löneadministration 

resp IT-drift ska köpas via Söderhamns kommun. 

Avstämning risklista, t ex läget ek delprojektet samt ”vi och dom” 
Se risklista. 

Anders bekräftade att han har bollen vad gäller ekonomiresurs från Bollnäs för behov i både 

projektet och förbundet, plan för Gymnasiesär, samt redovisning lokaler. 

Vad gäller ”Risk att vi får vi och dom mellan förbund och medlemskommuner. Där man ser till sitt 

först” Margareta konstaterade att de flesta sitter på två stolar kommunstolen och förbundsstolen. 

Några lösningar kom vi inte fram till. 



Nya mötesdatum! 
Projektledningsgruppen träffas:  

 30 mars kl 13.00 - 16.00 i Bollnäs, Inga bokar lokal 

 22 april kl 16.30 - 18.30 i Söderhamn, Förvaltningshuset grupprum 1 

/Marie Nordmark 


