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INLEDNING 
Hälsinglands Utbildningsförbund utreder tillsammans med Ljusdals kommun ett möjligt framtida 
medlemskap i förbundet. Styrgruppen har bestått av Carina Bryngelsson, skolchef i Ljusdal och 
Thomas Winqvist, förbundschef i utbildningsförbundet. Utredningen har genomförts av två utredare, 
Eva Hildebrand och Elisabet Järmens Wallin samt Anna Edström, ekonom på utbildningsförbundet. 
Ljusdals kommun har bistått med material som utredarna efterfrågat. Annat material har tagits fram 
via hemsidor, Kolada, SCB och Skolverket. I utredningen beskrivs ett nuläge i Ljusdal som analyseras 
och jämförs med nuläget i förbundet. I slutet av framställningen ges förslag och rekommendationer 
inför beslut. 

Hälsinglands Utbildningsförbund, HUFB, är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig 
och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med 
bredd och kvalitet. Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av 
utbildning och mötesplats för utveckling. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för 
kommunernas invånare, samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distans-studier på högskola och 
universitet. Utbildningsförbundet erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer 
samt möjligheter för forskning och utveckling. 

Utbildningsförbundets politiska styrning består av en direktion sammansatt av tre representanter 
från varje medlemskommun med roterande ordförandeskap. Förbundets förvaltning är samlade i ett 
kansli med 10 tjänster. Viss del av den gemensamma administrationen är utlokaliserad till 
skoladministratörer. 

Uppdragets bakgrund formulerades enligt nedan: 

Vid bildandet av utbildningsförbundet 2015, så var den politiska intentionen (i Hälsingerådet) att alla 
hälsingekommuner skulle ges möjlighet att ingå i förbundet. 

Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensamt organiserad och fritt sökbar 
gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av 
tid och rum. Utbildningen ska hålla en hög kvalitet ur såväl ett elev-/studerandeperspektiv som ett 
samhällsutvecklings-perspektiv samt ha hög kostnadseffektivitet. Syftet är också att möta den 
demografiska utvecklingen och kunna erbjuda elever och studerande i de frivilliga skolformerna bästa 
möjliga utbildning och aktivt verka för en hög utbildningsnivå i medlemskommunerna. 

Medlemskommunerna är överens om att en samordning är nödvändig för att kunna erbjuda en 
modern gymnasieskola och vuxenutbildning av hög kvalitet. (ur Konsortialavtal § 2) 

I gymnasieutredningen som kom 2020 lyfts samarbete kommunerna emellan fram som en central 
fråga. Enmansutredaren Lars Stjernqvist ser problemen med att kunna erbjuda ett brett 
utbildningsutbud i små kommuner och att anpassa utbudet till behovet. Utifrån det föreligger nu en 
lagrådsremiss som tar upp bland annat nedanstående: 

”I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om föreslås att arbetsmarknadens behov ska vägas 
in när huvudmän, såväl offentliga som enskilda, bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och 
antalet platser på dessa. 

Vid nya godkännanden av enskilda huvudmän för gymnasieskolor kommer kompetensförsörjningen 
att få betydelse. Ett nytt godkännande föreslås förutsätta att utbildningen i fråga bidrar både till att 
möta ungdomars efterfrågan och fylla ett arbetsmarknadsbehov. 
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Regeringen föreslår också att det ska införas krav på att kommunerna ska samverka genom avtal 
med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i 
gymnasieskolan och komvux. 

Dessutom avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som 
stöd till huvudmännen. Underlagen ska innehålla tydliga bedömningar av behovet av ändringar i 
utbildningsutbudet. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas i fråga om utbildning som 
påbörjas 2025.” 

(Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen - Regeringen.se) 

GYMNASIESKOLAN 
Gymnasieutredningen tar upp den ständigt aktuella frågan om att anpassa utbildningsutbudet i en 
region till behoven. Det innebär för små kommuner att man har behov av ett stort antal program 
men med ganska få elever på de flesta programmen. Det är kostnadsdrivande för kommunen så man 
behöver hitta vägar för att ändå kunna behålla utbildningar på orten eller i närområdet. Någon form 
av samarbete kommuner emellan är en väg att gå. Oavsett eventuella framtida regeringsbeslut finns 
det fog för att påstå att det är ett stort problem i små kommuner med långa avstånd till nästa 
gymnasieskola att behålla ett brett programutbud och samtidigt få ekonomin att gå ihop. 

Programutbud 
I Ljusdal har restaurangprogrammet och estetiska programmet lagts ned liksom inriktningen djurvård 
på naturbruksprogrammet. Teknikprogrammet har tillkommit för ett år sedan liksom inriktningen 
naturturism på naturbruksprogrammet som inte haft några sökande. Teknikprogrammet har få 
elever men samläser i stora delar med naturvetenskapsprogrammet. Konkurrensen från fristående 
skolor har ökat i kommunen och närområdet de senaste åren. 

Medlemskommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund har stått inför samma problem och 
även lagt ned flera program innan förbundet bildades. HUFB har lyckats bra med utmaningen då man 
sänkt kostnaden för gymnasieskolan för medlemskommunerna samtidigt som man behållit och till 
och med utökat utbudet. Inom förbundet ser man goda möjligheter att arbeta på samma sätt i 
Ljusdal så att man efter några år kan nå en ekonomi i balans och erbjuda ett intressant utbud för 
eleverna i Ljusdal. 

Programutbudet i Ljusdal kommer att minska hösten 2022 då de sista årskurserna lämnar på 
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt estetiska programmet. Nedanstående tabell visar det 
totala programutbudet i Ljusdal i april 2022. 

Tabell: Programutbud Ljusdal vt 2022 

Barn- och fritidsprogrammet 
Ekonomiprogrammet 
Estetiska programmet, sista åk 
Industriprogrammet 
Naturvetenskapsprogrammet 
Naturbruksprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, sista åk 

https://Regeringen.se
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Samhällsvetenskapliga programmet 
Teknikprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 

Inom Hälsinglands Utbildningsförbund har man arbetat för att behålla så stort utbud som möjligt på 
hemorten, delvis genom att samarbeta med vissa program skolorna emellan. Hösten 2022 startar två 
nya program inom förbundet; hantverk frisör/stylist i Bollnäs och naturbruk djurvård i Söderhamn. 
Dessutom planeras för att ta in målare på bygg i Bollnäs och starta anläggningsfordon i Söderhamn 
hösten 2023. Vid sidan av de nationella programmen finns IB i Bollnäs som är en internationell 
gymnasieutbildning. Det är ett högskoleförberedande program med undervisning på engelska som 
kan ta in elever från andra länder utan svensk gymnasiebehörighet. I klasserna finns både elever med 
svensk skolbakgrund och elever från andra länder och elevantalet kan påverkas mycket av 
flyktingströmmarna. Programmet har riksintag. Nedanstående tabell visar det samlade utbudet i 
Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal vårterminen 2022. 

Tabell: Programutbud inom HUFB och Ljusdal. Förkortade programnamn 

Ljusdal Bollnäs Söderhamn 
Bygg, BA Bygg, BA 

Barn o fritid, BF Barn o fritid, BF, även LÄ-klass Barn o fritid, BF, LÄ-klass mot TG 

El, EE 

Ekonomi, EK Ekonomi, EK Ekonomi, EK 

Estetiska, ES, sista åk Estetiska, ES, flera inriktningar Estetiska, ES – ingen antagning 2 
år 

Fordon, FT, personbil Fordon, FT, transport 

Handel, HA, LÄ-klass mot TG Handel, HA, LÄ-klass 

Hotell o turism, HT, LÄ-klass mot 
SG 

Hotell o turism, HT, LÄ-klass 

Hantverk, HV LÄ-klass Hantverk LÄ-klass mot TG 

Industri, IN Industri, IN 

Natur, NA Natur, NA, inkl mu-profil 

Naturbruk, NB skog o naturturism Naturbruk, NB, djurvård LÄ-klass 

Restaurang, RL, sista åk Restaurang, RL, LÄ-klass Restaurang, RL, LÄ-klass mot TG 

Samhälle, SA Samhälle, SA Samhälle, SA, inkl mu-profil 

Teknik, TE Teknik, TE 

Vård, VO Vård, VO Vård, VO 

International Baccalaureate 

Som framgår av sammanställningen finns inte naturvetenskapliga programmet eller 
teknikprogrammet i Bollnäs utan elever som söker de programmen kan idag söka till Söderhamn, 
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Ljusdal eller friskola. Vi ser även att de flesta programmen finns på två eller tre skolor medan ett par 
erbjuds endast på en skola. Flera program erbjuds i samarbete mellan Bollnäs och Söderhamn i 
förbundets modell med lärlingsklasser, mer om detta senare i framställningen. 

Inriktningar på programmen 
Ljusdal erbjuder följande inriktningar: 

Tabell: Inriktningar på Slottegymnasiet 

Program Inriktning Inriktning 
BF Fritid Pedagogik 
EK Ekonomi Juridik 
IN Produktion Svets 
NA Natur Samhälle 
NB Skogsbruk Naturturism 
SA Samhälle Beteende 
TE Teknik 
VO 

I Ljusdal råder viss oklarhet kring inriktningen naturturism på naturbruksprogrammet. Alla 
intervjuade uppger att man inte fått några elever på inriktningen men samtidigt att man har elever 
som går utbildning mot jakt. I naturbruksprogrammets nya upplägg anger Skolverket jakt som en del 
av inriktningen naturturism. 

På de högskoleförberedande programmen finns ett stort antal inriktningar i de tre kommunernas 
totala utbud. För närvarande finns juridikinriktningen på ekonomiprogrammet både i Bollnäs och 
Söderhamn och även samhällsinriktningen på samhällsprogrammet är dubblerad i förbundet. 
Estetiska programmet har både musik-, dans- och teaterinriktning i Bollnäs samt en inriktning för 
ljudteknik med riksintag. Utbildningen är dock upplagd som en profil mot musikteater och eleverna 
samläser i de flesta kurser. I Söderhamn har estetiska programmet en musikinriktning som inte har 
antagit några elever de två senaste läsåren. Där erbjuder man från och med ht 2022 riksrekryterande 
musikprofiler inom SA och NA som alternativ för musikintresserade elever. På yrkessidan ger 
lärlingssystemet inom HUFB eleverna möjlighet att läsa ett stort antal inriktningar då elevantalet har 
mindre betydelse. 

Lärlingsklasser 
Så kallade lärlingsklasser på yrkesprogram är en modell som utbildningsförbundet arbetat efter i 
några år för att kunna behålla och till och med öka programutbudet på respektive ort. 
Organisationen kan variera utifrån sökbilden men i grunden har man skapat en klass på varje ort med 
elever från blandade program. Eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen på hemorten och 
karaktärsämnen i den skola som erbjuder programmet ett par dagar per vecka i årskurs 1. I årskurs 2 
och 3 görs större delen av karaktärsämnena lärlingsbaserat. Det innebär att eleven kan vara på ett 
företag på hemorten och fortsätta med gymnasiegemensamma ämnen i sin lärlingsklass på 
hemorten någon dag per vecka. Arbetssättet innebär en stor förändring för en del av lärarkåren som 
tillbringar en stor del av sin arbetstid med att besöka elever och handledare ute på företagen. I 
förbundet har man sett det som en lyckosam förändring och efter några år har man fått fler elever till 
lärlingsklasserna. Programmen som det handlar om är barn- och fritid, handel, hotell- och turism, 
restaurang- och livsmedel samt hantverk. Även andra yrkesprogram kan vara möjligt att ta med, 
beroende på hur sökbilden ser ut. Arbetssättet ger även eleverna större möjlighet att välja önskad 
inriktning även om inriktningen inte erbjuds som standard. 
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Introduktionsprogrammen IM 
På Slottegymnasiet fanns i mars 2022 83 elever fördelade enligt tabellen nedan. Det kommunala 
aktivitetsansvaret ligger precis som i Bollnäs och Söderhamn inte under gymnasieskolan utan under 
kommunens utbildningsförvaltning. Andelen obehöriga från grundskolan är högt i Ljusdal vilket 
återspeglas i elevantalet på IM som totalt sett ligger i paritet med Bollnäs och Söderhamn som ju har 
totalt sett fler elever. 

Inom programinriktat val (IMV) kan elever som saknar behörighet i svenska, engelska eller matematik 
men för övrigt har tillräckligt många godkända kurser antas. De eleverna tas då in på ett program i 
mån av plats och ska uppnå gymnasiebehörighet under första året. De elever som har längre väg till 
behörighet läser gymnasiegemensamma ämnen på IM. Just nu har Ljusdal inte så stora grupper inom 
språkintroduktionen men det kan påverkas ganska snabbt av världsläget. 

Tabell: Elevantal IM mars 2022 

Program 

Söderhamn 
Bollnäs 
Nordanstig 

Program-
inriktat val 
19 
23 

Yrkes-
introduktion 
0 
1 

Individuellt 
alternativ 
17 
50 
26 

Språk-
introduktion 
51 
11 
5 

Totalt 
elevantal 
87 
85 
31 

Ljusdal 15 4 51 13 83 

Elever på gymnasieskolan 
Slottegymnasiet har idag 439 elever fördelade på fem (snart fyra) yrkesprogram och fem (snart fyra) 
högskoleförberedande program. Bilden nedan visar det totala elevantalet per program och vi kan här 
se att naturbruk är det största programmet. Det är också det dyraste programmet och behöver 
balanseras av billigare utbildningar och interkommunal ersättning från köpande kommuner, mer om 
det senare i framställningen. Programmen för ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap har 
totalt sett relativt många elever i dagsläget vilket är bra då det är billiga program. Det är dock få 
elever per årskurs vilket kräver samläsningar för att kostnaden ska hållas nere. 

Tabell: Elevantal per 2022-01-01 

Bilden nedan visar elever per program och årskurs och där kan man notera att det är få elever i åk 1 
på barn-och fritidsprogrammet, vård-och omsorgsprogrammet samhällsvetenskapliga programmet 
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samt naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Det innebär att kostnaden för programmen påverkas 
negativt om man inte lyckas få upp gruppstorlekarna genom samläsningar i olika kurser. Å andra 
sidan är det få elever i åk tre på industriprogrammet vilket gör att ekonomin för programmet blir 
bättre nästa läsår förutsatt att det blir många antagna till åk 1 ht 2022. 

Tabell: Elevsiffror gymnasiet 

För att bilden ska bli komplett behöver man titta även på elever från Ljusdal som går på gymnasiet 
hos andra huvudmän. I Ljusdal finns sedan förra höstterminen två friskolor, dessa två skolor har 72 av 
Ljusdals 308 elever som går hos annan huvudman. Järvsögymnasiet som startade HT 2021 har i 
dagsläget enbart elever i årskurs 1. Mer om detta under avsnittet om elever hos andra huvudmän. 

Antagning till gymnasieskolan 
Inför hösten 2022 har en preliminär antagning gjorts. Tabellen nedan visar hur många som sökte ett 
nationellt program på Slottegymnasiet som förstahandsval i februari och hur många som har antagits 
preliminärt. 

Tabell: Ansökningar till Slottegymnasiet till ht 2022 

Program Antal platser Antal första-
handssökande 

Antal prel 
antagna 

Obehöriga Hemkommun 

BF 25 20 16 7 11 
EK 30 18 19 1 17 
IN 16 14 12 4 14 
NA 30 11 12 0 10 
NBNAT 8 0 0 0 0 
NBSKG 32 29 21 11 10 
SA 30 11 9 0 5 
TE 30 6 9 0 6 

VO 16 16 9 8 15 

Söksiffrorna på yrkesprogrammen ser i det stora hela ganska bra ut även om några elever är 
obehöriga. Man brukar normalt sett räkna med att ca 30 - 50% av dem hinner bli behöriga och att 
flera av de obehöriga endast kommer att sakna ett ämne och kan tas in som IMV-elever. Inriktningen 
naturturism på naturbruksprogrammet har inga sökande men här behöver man undersöka om det 
finns elever i nästa läsårs åk 1 som vill gå mot jakt och i så fall kan skrivas över på inriktningen 
naturturism. 
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På högskoleförberedande program ser ansökningssiffrorna sämre ut men det finns 
samläsningsmöjligheter mellan naturvetenskaps- och teknikprogrammet och samhällsvetenskapliga-
och ekonomiprogrammet så att man kan få upp gruppstorleken. Det är för tidigt att få fram siffror 
över hur många Ljusdalselever som kommer att bli antagna i andra kommuner hösten 2022 men 
tabellen nedan visar hur det sett ut de två senaste åren. 

Tabell: Ljusdalselever som blivit antagna i skolor hos andra huvudmän de två senaste höstterminerna 

Antagna elever från Ljusdal 
till andra skolor 

HT 2020 HT 2021 

98 117 

Varav offentlig skola 61 47 

Varav fristående skola 37 70 

Ljusdal använder sig liksom HUFB av den gemensamma gymnasieantagningen i Falun. 
Gymnasieantagningen tar emot alla ansökningar och skickar blanketter för yttrande och beslut till 
respektive kommun som ser till att yttranden och beslut skickas till hemkommunen, 
gymnasieantagningen och berörd elev. 

Reglerna för gymnasieantagning innebär enligt skollagen att en elev kan bli förstahandsantagen i den 
egna kommunens gymnasieskolor, i andra kommuners gymnasieskolor om programmet inte finns på 
hemorten samt på alla program på fristående skolor. Om eleven inte har rätt till 
förstahandsantagning kan den bli andrahandsantagen vid annan kommuns skola i mån av plats. 

Sökande från Ljusdal kan därmed bli förstahandsantagna på Slottegymnasiet, på alla friskolor samt på 
andra kommunala skolor om programmet som söks inte erbjuds på Slottegymnasiet. Sökande till 
teknik- och vårdprogrammen kan bli förstahandsantagna på alla skolor som är med i Teknikcollege 
och Vård- och omsorgscollege. Både Ljusdal och HUFB är medlemmar. 

Elever hos andra huvudmän 
För elever som blir förstahandsantagna i andra kommuners gymnasieskolor gäller att 
hemkommunen/utbildningsförbundet får betala utifrån den andra kommunens prislista. För friskolor 
gäller alltid förstahandsantagning och om utbildningen finns i hemkommunen betalas 
hemkommunens pris. Om utbildningen inte finns i hemkommunen får friskolan betalt utifrån 
riksprislistan som tas fram av Skolverket och beräknas utifrån kommuners budgeterade 
bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program. 

För andrahandsantagna elever gäller det lägsta priset av hemkommunens och den andra kommunens 
prislista. 

För elever som blir antagna på NIU – nationell idrottsutbildning betalas ett tillägg utifrån SKR:s 
rekommendation som räknas upp årligen med skolindex. 

För särskilda varianter beviljade av Skolverket (t ex Ljudteknik) fastställs priset av Skolverket och 
räknas upp med skolindex. 

Slottegymnasiet tog in 29 elever i åk 1 från andra kommuner till innevarande läsår. De flesta går på 
naturbruksprogrammet. 

Tabell: Elever utifrån, antagna de senaste två höstterminerna, per program 
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Totalt går 308 elever från Ljusdal i andra skolor vårterminen 2022. De flesta går programmen för 
bygg, teknik, hotell- och turism, se nedanstående bild. 

Tabell: Elever i andra skolor, per program 

Tabellen nedan listar ett antal av de skolor som eleverna går på. De största elevströmmarna går till 
ett flertal program på Bromangymnasiet, bygg- och anläggningsprogrammet på Trägymnasiet, 
Järvsögymnasiet - mest hotell- och turism och Friskolan Nytorp som har anläggningsfordon. Noteras 
bör att Järvsögymnasiet är en fristående gymnasieskola som startade HT 2021, därav har intag enbart 
skett en gång. Alla elever på Järvsögymnasiet går således i årskurs 1 och antalet kan därför komma 
att tredubblas om vi antar att det blir samma storlek på antagningen de närmaste åren. Vi ser här 
också att 26 elever går i någon av utbildningsförbundets skolor. 



 
 

     

   

    

        

                        

            

                  

        

       

        

    

            

             

       
 

            

       

             

       
 

               
             

     

    
       
     
   

      
     

    
   

      
 

            
              

            
               

  

              
           

   

 

 

11 

Tabell: Elever i andra skolor 

Skola Antal Program 

Trägymnasiet 38 38 BA 

Järvsögymnasiet 34 6 ES, 18 HT, 10 TE 

Bromangymnasiet 69 14 EE, 2 EK, 3 ES, 11 FT, 15 HA, 6 HT, 1 NA, 2 RL, 3 SA, 5 TE, 7 VF 

Hudikgymnasiet 12 3 BF, 4 EK, 2 ES, 2 ESMUS, 1 SA 

Torsbergsgymnasiet 23 2 BF, 1 ES; 2 ESLJUVE, 5 ESMUS, 3 FT, 4 IB, 4 RL, 2 SA 

Hälsingegymnasiet 17 3 EK, 3 NA, 11 TE 

Friskolan Nytorp 25 17 BA, 7 NBLAN 

Naturlära i Hälsingland 5 1 NBHAT, 4 NBLAN 

Staffangymnasiet 3 3 FTTRA 

Gävle, offentlig 10 3 ES, 2 HT,1 HU, 1 HV, 3 RL 

Gävle, fristående 15 2 EK, 8 HV, 2 NBDJR, 2 SA, 1 VO 

Härjedalens gymnasium 5 4 FTTRA, 1 IN 
Jämtlands 
gymnasieförbund 9 5 BA, 1 ES, 1 FTSNOV0R, 1 NBDJR, 1 RL 

Umeå kommun 4 2 EK, 2 NA 

Uppsala kommun 6 1 EK, 1 ES, 2 HA, 1 IB, 1 RL 

Övriga 33 Enstaka elever på olika program 

Vid en jämförelse med HUFB ser man att Slottegymnasiet ligger på samma nivå som förbundet 
gällande hur många elever som får sin gymnasieutbildning hos en annan huvudman. 

Tabell: Elever hos andra huvudmän 

HT 2021 

HUFB - Elever i andra kommuner 920 

Elever i förbundets skolor 1253 

Totalt elever 2173 

% elever hos annan huvudman 42% 

Ljusdalselever i andra skolor 308 

Elever på Slottegymnasiet 439 

Totalt elever 747 

% elever hos annan huvudman 41% 

Variationerna inom förbundet är stora, särskilt som utbildningsförbundet inte har någon egen 
gymnasieskola med nationella program i Nordanstigs kommun. I stort sett alla elever från Nordanstig 
går därför på gymnasiet hos annan huvudman. Närmaste kommunala gymnasieskola ligger i 
Hudiksvall, eller för vissa elever Sundsvall, och HUFB har avtal med båda dessa kommuner för 
Nordanstigs-eleverna. 

I Bollnäs finns fyra friskolor varav Hälsingegymnaiset är störst. Kostnaden för elever hos olika 
huvudmän regleras genom interkommunal ersättning och elevpeng till fristående skolor vilket 
beskrivs längre fram. 
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Tabell: Antal elever hos andra huvudmän, per kommun 

Utrustning, läromedel, IT-struktur 
Anläggningsreskontran hade ett bokfört värde på 18 mkr per utgången av februari 2022. 
Anläggningstillgångarna skrivs av på 3 - 20 år. Motor- och röjsågar skrivs av på 3 år, och pumpstation 
samt miljöstation för naturbruk är bland de anläggningar som skrivs av på 20 år. Skotare, simulatorer, 
såghus, fyrhjuling och diverse andra inventarier skrivs av på mellan 5 och 15 år. 

Alla maskiner, förutom två, äger Ljusdals kommun. Skolan får sedan betala en internhyra för 
maskinerna. Två skördare leasas externt, avtalen löper ut i december 2023 och måste sägas upp 6 
mån innan, maskinerna byts sedan in. Generellt har maskinerna bytts ut vart tredje år. 

Naturbruksprogrammet har en utvecklingspott som ligger på balansen. Denna pott avsattes när 
kommunen tog över naturburksutbildningen från landstinget. En del av potten har använts men det 
ligger fortfarande pengar kvar. 

Enligt Slottegymnasiets rektor har industriprogrammet gjort en investering på 4 mkr 2022. 
Programmet har nyligen fått två nya maskiner och ytterligare en levereras i höst. Dessa har även de 
köpts av kommunen och skolan betalar en internhyra för maskinerna. Mekanföretagen sätter av ca 
40 tkr per år till industriprogrammet och Ljusdals kommun får i sin tur sätta av 80 tkr om året för 
samma ändamål. Det finns idag inget aktivt avtal på dessa avsättningar, men har tidigare år satts av 
för att göra särskilda satsningar på industriprogrammet. Det har även tidigare år gått till inköp av 
kläder och diverse till programmet. 

Utöver detta har skolan bland annat ett flertal bussar och släp. 

Datorerna köps av Ljusdals kommun och skolan betalar sedan en funktionshyra för datorerna. Det är 
teknikprogrammet som än så länge bara har en årskurs som använder PC. Övriga elever får 
chromebooks istället för datorer och då står skolan för inköpen. Inom Hälsinglands 
Utbildningsförbund köper man in PC som elevdatorer. 

Ljusdal använder idag Google Workspace For Education som plattform och utbildningsförbundet 
använder O365. Det innebär i praktiken att det är två helt skilda plattformar att hantera med helt 
olika licenseringar. HUFB har idag intranätet via O365 som då inte kan nås från Googles plattform. 
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Även när det gäller vilka system som används gör man olika. Slottegymnasiet har IST-Exstens, 
Schoolsoft som lärplattform och Google classroom medan förbundet använder sig av Skolplatsen, 
novaschem och Unikum som lärplattform. 

Idrott 
Ljusdal har bandy och fotboll som nationell idrottsutbildning, NIU. Slottegymnasiet erbjuder ingen 
lokal idrottsutbildning genom individuella valen. Elever från Ljusdal (ett fåtal) som uttagits till NIU på 
andra orter kan bli förstahandsantagna genom att Ljusdal skriver avtal med den kommun eleven 
söker till. Ljusdal har avtal med Trägymnasiet om att elever som går där även kan gå på NIU. 

Tabell: NIU-elever på Slottegymnasiet 

NIU Fotboll 15 

Från Ljusdal 10 

Externa elever 5 

NIU Bandy 18 

Från Ljusdal 10 

Externa elever 8 

Inom utbildningsförbundet är idrotten organiserad så att man har ett riksidrottsgymnasium inom 
parasporter. De flesta eleverna återfinns på Höghammargymnasiet men ibland finns även elever på 
Torsbergsgymnasiet och i något fall Staffangymnasiet. Förbundet har även sökt riksidrottsgymnasium 
inom bordtennis. Den nationella idrottsutbildning som för närvarande erbjuds inom förbundet är 
bandy, handboll, friidrott och bordtennis. Dessutom har HUFB ett upplägg med profilidrotter i 
samarbete med idrottsföreningarna, t ex ishockey, fotboll, innebandy och även individuella idrotter 
som ridning och konståkning. 

Hälsinglands Utbildningsförbund skriver inte avtal för elever som söker NIU i andra kommuner. Det 
innebär att eleverna inte kan bli förstahandsantagna annat än om programmet inte finns i förbundets 
utbud eller om det gäller en friskola. 

Dagliga resor och inackorderingstillägg 
Busskort ansöks av eleverna via Ljusdals kommuns e-tjänst inför varje läsår. Personal på 
Utbildningsförvaltningen hanterar ansökan och beslutar om skolskjuts. Busskort skickas sedan ut till 
eleven från förvaltningen. Vid borttappat busskort anmäls även det via e-tjänsten och eleven får 
hemskickat ett nytt. 

Inackorderingstillägget söks via Ljusdals kommuns e-tjänst inför varje nytt läsår. Eleven kan inte 
erhålla busskort och inackorderingsstöd samtidigt. Bidraget uppgår till 1/30 av basbeloppet per 
månad. Bidraget betalas ut för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem 
månader på vårterminen. Eleven är berättigad till inackorderingstillägg om eleven har mer än fyra 
mils resväg till Slottegymnasiet. 

I Hälsinglands Utbildningsförbund är även inackorderingstillägget 1/30 av prisbasbeloppet. 1 610 kr 
år 2022. Ansökan sker för varje nytt läsår. Ansökan sker via blankett som postats in till förbundet. 



 
 

                
           

 
              

                
              

                 
       

 
             

                
             

                 
                  

            
     

   
              

                   
              

             
               

                 

         

     
     
     

     
     

     
      

     
     

      
      

     
     

      
       
       

 

14 

Ansökan beviljas för elever som har minst 55 km resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på 
över 2 timmar/dag. Schablonberäkning vid promenad; 15 minuter för varje kilometer. 

Elevhem 
Slottegymnasiet har ett elevhem där elever från andra kommuner kan bo i veckorna. Elevhemmet 
har 70 platser och beläggningen är idag ca 50%, mest elever som går naturbruk eller nationell 
idrottsutbildning. Här finns även enstaka elever som har lång resväg i Ljusdals stora kommun. 
Elevhemmet ligger under Ljusdalshem och nu håller man på att återbemanna med ca 1,5 tjänst så att 
det finns jourpersonal under kvällar och nätter. 

Marknadsföring 
När det gäller marknadsföring ser vi att Ljusdal och Hälsinglands Utbildningsförbund arbetar på 
liknande sätt. Man erbjuder informationskvällar och möjlighet att prova på att vara elev för en dag. 
Ljusdal har programkatalog som skickas till niorna medan HUFB har ett gymnasiemagasin. Man 
använder sig av sociala medier och gör besök på grundskolor. Till viss del används annonsering och i 
Ljusdal skickar man ut vykort vid jul och påsk. Det finns en samsyn i att marknadsföra en 
gymnasieskola handlar främst om att ständigt granska, utvärdera och förbättra verksamheten. Nöjda 
elever är de bästa ambassadörerna. 

Personal på gymnasieskolan 
Det är ofta vanskligt att jämföra personal mellan olika verksamheter, särskilt om en verksamhet 
krymper. Man har behov av att täcka olika funktioner och det är inte alltid det går att göra med 
mindre än hela tjänster. Tabellen nedan visar ändå att Slottegymnasiet har hög personaltäthet för 
sitt elevantal under innevarande läsår. Inför nästa läsår vet vi att restaurangprogrammet och 
estetiska programmet försvinner vilket borde påverka siffrorna något till det bättre. Skolan leds av en 
rektor och en biträdande rektor. På skolan finns totalt ca 86 tjänster varav ca 64 är lärare. 

Tabell: Budget tjänster vt 2022 jämfört med förbundet. 

Gymnasiet Slottegymnasiet Staffan Torsberg Nordanstig 

Rektor/ledning 2 2 2 0,25 

Administratörer 3,1 3 2,5 1,3 

Skolsköterska 0,8 1,65 0,8 0,1 

Kurator/socialpedagog 1,75 1 1,1 0,1 

Lärare 64,3 65,83 57,73 3 

Speciallärare/pedagoger 2 2 1,9 

Övriga 4,64 2,8 1 0,7 

SYV 1 2 2 0,2 

Assistenter 3,1 1 0 

Bibliotek 0,5 1 0,67 

Vaktmästare 2,6 2,5 1 0,05 

Summa 85,79 84,78 70,7 5,7 

Elever 439 661 537 30 

Elev per tjänst 5,1 7,8 7,6 5,3 

Elev per lärare 6,8 10,0 9,3 10,0 
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Under kategorin övriga ligger tjänster i studieverkstan, IKT-pedagog och servicetekniker. 2,3 
lärartjänster avser NIU. Utöver detta är 1,9 lärartjänster från gymnasiet fördelade till YH. 

Tabell: Pedagogisk personal per program vt 2022 

BF EK ESMUS IM IN NA NBSKO RL SA TE VO 

Summa lärartjänster 5,28 5,68 1,21 7,23 5,36 4,84 13,93 2,23 3,44 1,33 4,11 

Övrig ped personal 0 0 0 3,00 0 0 0 0 0 0 0 

Elever per ped tjänst 10,79 11,79 2,48 6,55 6,35 8,88 5,74 2,69 14,52 9,02 4,87 

Förutom de redan nämnda programmen som läggs ned är det vård- och omsorgsprogrammet och 
naturbruksprogrammet som sticker ut när det gäller lärartäthet. Man har haft få elever på vård men 
glädjande nog är det fler sökande till nästa läsår. Naturbruk har många elever men man uppger att 
man har behov av att organisera undervisningen i grupper om åtta elever i karaktärsämnena av 
säkerhetsskäl. 

Skolbibliotek 
Slottegymnasiet har liksom gymnasieskolorna i Bollnäs och Söderhamn ett mycket fint skolbibliotek. 
Biblioteket är bemannat med 0,5 skolbibliotekarie och är anslutet till Helgesystemet. Förbundets 
skolor har 1,0 skolbibliotekarie per skola och har ett eget bibliotekssystem. 

Styrkor och utvecklingsbehov 
Skolledningen på Slottegymnasiet ser många styrkor kopplat till skolans personal. Lärarna är till 
största delen behöriga och har stor erfarenhet. Skolledarna får positiv återkoppling från 
yrkesprogrammens olika branscher när det gäller lärarnas kompetens. Man har god kontakt med 
yrkeslivet och även ett väl utvecklat arbete kring Ung Företagsamhet, UF. Även övrig personal lyfts 
upp då man anger att man har en elevhälsa som arbetar förebyggande, studie- och yrkesvägledare 
med god kompetens liksom skolbiblioteket. Skolledarna upplever att det finns ett ökande förtroende 
mellan ledningen och medarbetarna efter en period med täta chefsbyten. 

Skolledarna anger även hälsoperspektivet som en styrka och möjlighet för skolan. Det finns god 
tillgång på idrottshallar, skidspår, cykelbanor och utegym. Skolan har även lokaler för dans, skytte, 
gym och fight club. En välskött skolcafeteria där man har personal med funktionsvariationer ses som 
en annan styrka. 

Skolan har även bra tillgänglighet med busshållplats utanför, gratis parkeringsplatser och en 
bemannad reception. Man samarbetar med grundskolan när det gäller lokaler och reception och har 
även ett bra samarbete med kulturskolan, vilket underlättas av att kulturchefen har sitt arbetsrum på 
skolan. 

Utvecklingsbehoven på Slottegymnasiet ses som kopplade till de tidigare täta chefsbytena. Man 
behöver fortsätta det arbete som pågår med strukturen och organisationen. Att man inte har något 
samverkansavtal med lärarfacken ses som en brist då det blir svårhanterligt i vardagen att ha 
ständiga MBL-förhandlingar i olika frågor. Det påverkar även kommunikationen mellan 
medarbetarna och ledningen då man gärna söker upp rektor på andra sätt än de som finns planerade 
i organisations- och mötesstrukturen vilket kan bli svårt att hantera, inte minst tidsmässigt. 

Skolledningen anger även de hårt slitna lokalerna som ett utvecklingsbehov då det är slitna ytskikt i 
hela skolan. 
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Ekonomi gymnasiet 
Ljusdals kommun hade en nettokostnad (exkl. skolskjutsar, sjuklöneersättning och OH) för gymnasiet 
på 100 mkr år 2021. Nettokostnaden är kommunens kostnader minus kommunens intäkter och visar 
hur stor finansiering verksamheten behöver genom kommunalskatt och generella statsbidrag. 
Motsvarande nettokostnad för förbundet var 240 mkr. Utslaget per invånare ger detta en kostnad för 
varje invånare på 5 340 kr för Ljusdal och 3 860 kr för invånare i förbundets medlemskommuner. 
Skolkostnaden per elev på Slottegymnasiet fick ett utfall på 158 000 kr, för utbildningsförbundet blev 
utfallet 116 000 kr per elev i genomsnitt. 

Tabell: Utfall gymnasiet 2021 samt budget 2022 

Gy exkl. OH 
Ljusdal 
2021 

Ljusdal 
Budget 
2022 HUFB 2021 

HUFB 
Budget 
2022 

Kostnader 124 176 112 482 276 656 272 661 

Intäkter - 21 995 - 18 559 - 38 472 - 20 066 

Nettokostnad 102 181 93 923 238 184 252 595 

Nettokostnad, exkl. skolskjutsar, 
sjuklöneersättning pga. covid 100 421 91 782 238 184 252 595 

Per invånare, invånartal 2021-11-01 5,34 4,88 3,86 4,09 

Skolkostnad, nettokostnad exkl. IKE, inack, 
skolskjutsar samt sjuklöneersättning 69 384 65 006 142 208 156 745 

Per elev, elevsiffra vt 22 158 148 116 128 

En direkt påverkan om Ljusdal skulle gå med i utbildningsförbundet skulle vara att Ljusdal inte längre 
behöver betala interkommunal ersättning (IKE) till förbundet men då även tappar IKE-intäkterna som 
skulle kommit från förbundet. Idag går 28 elever från förbundets medlemskommuner på 
Slottegymnasiet och 26 elever från Ljusdal går på förbundets skolor men antalet varierar år från år. 

Om Ljusdal blir en del av förbundet kommer förbundets prislista framöver att påverkas. Prislistan 
räknas ut, utifrån skolans budget och prognosticerat elevantal. Förbundet kommer då ha med 
Slottegymnasiet i sin beräkning till prislistan. Då Slottegymnasiet är dyrare på vissa program kommer 
förbundets pris på dessa program initialt att öka. Flertalet friskolor ansöker om start i närområdet 
och befintliga friskolor ansöker om större programutbud. Järvsögymnasiet, som startade sin 
verksamhet höstterminen 2021, fick 34 elever från Ljusdals kommun. Om intaget är lika stort de 
nästkommande två terminerna innebär det att Järvsögymnasiet kommer ha ca 100 elever från 
Ljusdal på skolan. Detta utan hänsyn tagit till att skolan även har ansökt om att utöka med fler 
program (NB – naturturism, NB – djurvård & SA – medier, information och kommunikation). Detta 
kan leda till ökade kostnader gällande IKE för Ljusdals kommun, såväl som för förbundet om Ljusdal 
inträder. 

Öppna jämförelser - Kolada 
Ett sätt att visa att förbundet har kunnat sänka kostnaderna för medlemskommunerna är att titta på 
nettokostnadsavvikelsen som redovisas i den nationella statistiken i Kolada. Nettokostnadsavvikelsen 
tar hänsyn till elevers programval, merkostnader för små skolor, skolskjuts, inackorderingsbidrag 
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m.m. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Tabellen nedan visar att 
nettokostnadsavvikelsen har haft en positiv utveckling inom förbundet. 

Tabell: Nettokostnadsavvikelse 

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola, mkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ljusdal 14 15 19 20 21 16 14 10 

Bollnäs 12 2 8 8 11 -1 -7 -8 

Nordanstig -1 -2 -1 -2 0 -4 -8 -9 

Söderhamn 6 8 -2 6 10 6 -4 7* 

*Kan vara felredovisat i Söderhamn där man lagt ca 9 mkr på fel verksamhet i 2020 års 
räkenskapssammandrag. 

Tabell: Nettokostnad gymnasieskola 

Kostnaden för gymnasieskolan per invånare i kommunerna låg relativt snarlikt år 2013, sedan dess 
har differensen ökat. Ljusdals invånare betalade till exempel 1 240 kr mer (23%) per invånare år 2020 
än vad invånarna i Bollnäs kommun gjorde för gymnasieskolan. 

Programpriser 
Programpriserna är en central del i hanteringen av gymnasieskolan då elever kan läsa inte bara på 
olika program, utan hos olika huvudmän. Som tidigare nämnts måste kostnaden för de egna 
programmen tas fram och revideras varje år så att priset för en utbildningsplats kan regleras på rätt 
sätt. Vissa utbildningar är dyrare än andra och behöver balanseras av billigare utbildningar om 
skolornas ekonomi ska gå ihop. På större orter förekommer ofta flerparallelliga 
högskoleförberedande program som är billiga jämfört med många av yrkesprogrammen. 

I Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal har gymnasieskolorna bra beläggning på de dyra yrkesprogrammen 
och färre sökande till högskoleförberedande program. I tabellen nedan ser vi en jämförelse utifrån 
Ljusdals programstruktur mellan Ljusdal, HUFB och riksprislistan. Riksprislistan innehåller de 
grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän. 
Detta när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i 
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samverkan med andra kommuner, eller om hemkommunen enbart erbjuder programmet som 
lärling. 

Tabell: Ljusdals prislista 2022 för gymnasiet 

Prog 
Grundbelopp/ 
elev/år Lokaler Måltider 

Adm 
3% 

Ljusdal pris 
per elev 
2022 

HUFB 
2022 

Riksprislistan 
2022 

BF 86 313 16 253 7 947 3 315 113 828 119 460 106 700 

EK 72 803 13 709 7 947 2 834 97 293 93 180 89 400 

ESMUS 123 089 23 178 7 947 4 626 158 840 152 328 152 500 

IN 132 930 25 031 7 947 4 977 170 885 137 868 162 800 

NA 79 391 14 950 7 947 3 069 105 357 113 220 97 300 

NBSKO 214 155 40 326 7 947 7 873 270 301 262 500 

RL 122 255 23 021 7 947 4 597 157 820 108 444 152 700 

SA 74 137 13 960 7 947 2 881 98 925 100 308 90 700 

TE 84 645 15 939 7 947 3 256 111 787 99 228 104 700 

VO 91 233 17 179 7 947 3 491 119 850 126 816 113 000 

Snittpris 
per elev 115 615 21 771 7 947 4 360 

Bilden nedan visar samma sak som tabellen på ett mer visuellt sätt. Den orangea stapeln visar 
Slottegymnasiets programkostnad i förhållande till utbildningsförbundets kostnad och den blå är i 
förhållande till riksprislistan. Prisskillnaden på restaurang- och livsmedelsprogrammet beror på att 
det endast är få elever kvar på Slottegymnasiet samtidigt som förbundet har programmet 
lärlingsbaserat. 

Att riksprislistan är billigare på alla program är helt normalt då det är ett slags snitt av alla 
utbildningar i Sverige. Små kommuner är oftast dyrare än riksprislistan på sina program då mindre 
kommuner ofta har en svårighet med att få upp klasstorlekarna. Man behöver ha i åtanke att de här 
siffrorna inte bara visar programkostnaden på den egna skolan utan även hur mycket som ska betalas 
till andra huvudmän som har elever från, i det här fallet, Ljusdal. 
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Tabell: Differens i pris, jämförelser 

Vid en närmare titt på snittpriset per elev för alla program som finns på respektive skola syns det att 
snittpriset är högre i Ljusdal än i Hälsinglands Utbildningsförbund. Flera yrkesprogram är dyrare, 
särskilt det dyra naturbruksprogrammet. Motsvarande gäller inom förbundet där man har dyra 
program som exempelvis fordon och bygg. De programmen ingår i snittpriset nedan men finns inte 
med i prisliste-jämförelsen ovan eftersom de inte finns i Ljusdal. I tabellen delas snittpriset upp så att 
man kan se kostnad per elev för lokaler, måltider och administration förutom grundbeloppet. Här gör 
verksamheterna olika; Ljusdal räknar 3% för administrationen medan HUFB räknar faktiskt 
administrativ kostnad på skolorna. För övrigt har vi inte synat hur prislistorna har beräknats i Ljusdal 
men det vi ser är att priset för skollunch är högt, 44,90 kr per portion. Lokalkostnaderna per elev är 
ungefär lika i Ljusdal som i förbundet. 

Tabell: Snittpris per elev 2022 för gymnasiet 

Snittpris 
per elev 

Ljusdal 

HUFB 

Grundbelopp 

115 615 kr 

94 706 kr 

Lokaler 
21 771 kr 

21 690 kr 

Måltider 
7 947 kr 

5 083 kr 

Admin 

4 360 kr 

2 947 kr 

Totalt 
149 692 kr 

124 426 kr 
Diff 20 908 kr 81 kr 2 864 kr 1 413 kr 25 266 kr 

GYMNASIESÄRSKOLAN 

Bakgrund 
Ljusdals kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Elever som söker gymnasiesärskola har samma 
antagningsregler som gymnasieskolan på de nationella programmen. I dagsläget går åtta elever från 
Ljusdal nationellt program på Höghammargymnasiet i Bollnäs som är en del av HUFB. Tre Ljusdals-
elever går på de individuella programmen på Höghammargymnasiet och fyra elever går nationellt 
program på gymnasiesärskolan i Hudiksvall. Om Ljusdal går med i utbildningsförbundet skulle det 
innebära att eleverna skulle bli förstahandsantagna i Bollnäs om det sökta programmet erbjuds där. 
Om eleven söker ett program som inte finns inom förbundet har eleven rätt att bli 
förstahandsantagen i annan kommun, t ex Hudiksvall. 
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Tabell: Elevstatistik för gymnasiesärskolan 

Gysär 2018* 2019* 2020* 2021 

Elever i gymnasiesärskola 18 16 16 15 

Varav på Höghammar 11 

Varav nat prog på HH 8 

Varav IAIND på HH 3 

Varav Broman 4 

Varav nat prog på Brom 4 

Varav IAIND på Brom 0 
*Statistik hämtat från Kolada. 

Elevantalet för grundsärskolan ligger på cirka tre elever per årskull. Årskurs åtta i grundsärskolan idag 
sticker ut med sju elever i årskullen. 

Tabell: Antalet elever i grundsärskolan i Ljusdal per årskurs. 

Åk Elever 
åk 9 3 

åk 8 7 

åk 7 3 

åk 6 3 

åk 5 1 

åk 4 3 

åk 3 5 

åk 2 2 

åk 1 2 

Ekonomi gymnasiesärskolan 
För år 2021 betalade Ljusdal 8 015 tkr i interkommunal ersättning, varav 6 208 tkr gick till förbundet. 

Tabell: Utfall gymnasiesär 2021 samt budget 2022 

Gysär exkl. OH 
Ljusdal 
2021 

Ljusdal 
Budget 2022 HUFB 2021 

HUFB 
Budget 2022 

Kostnader 8 256 7 070 57 280 46 510 

Intäkter - - - 32 884 - 21 114 

Nettokostnad 8 256 7 070 24 396 25 396 

Nettokostnad, exkl. skolskjutsar 8 015 6 918 24 396 25 396 

Per invånare, invånartal 2021-11-01 0,43 0,37 0,40 0,41 

Skolkostnad, nettokostnad exkl. IKE, inack, 
samt skolskjutsar - - 47 199 41 582 

Per elev, elevsiffra vt 22 - - 597 526 
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Vid ett inträde i förbundet skulle Ljusdal inte längre betala interkommunal ersättning till förbundet 
för dessa elever samtidigt som förbundet skulle gå miste om dessa intäkter som går direkt till 
gymnasiesärskolan, ca 6 mkr per år. Istället skulle gymnasiesärskolan ingå i det medlemsbidrag 
Ljusdal skulle betala per kr/inv i kategorin 16–19 år. 

I dagsläget ser det ut som att det är en relativt jämn fördelning av eleverna i grundsärskolan i Ljusdal. 
Bortsett från årskurs åtta som har sju elever i årskullen. Resterande årskullar ligger mer jämt med ett 
snitt på tre elever i varje årskull. En osäkerhet för förbundet är att förbundet inte vet vilka 
gymnasieprogram dessa elever kommer att gå på. Skillnaden mellan de nationella och de individuella 
programmen ligger på ca 0,2 mkr beroende på stödåtgärder. 

I dagsläget bor majoriteten av Ljusdalseleverna på LSS-boendet som förbundet driver. För förbundet 
är det beslutat att inga elever inom förbundet får bo på LSS-boendet. Detta behöver ses över om 
Ljusdal blir en del av förbundet. Sannolikt kan det vara en del gymnasiesärelever från Ljusdal som 
inte kan pendla till Bollnäs. 

VUXENUTBILDNINGEN 
Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux. I komvux ingår utbildning på grundläggande 
nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning (KSSU tidigare Särvux). Inom yrkeshögskolan (YH) finns eftergymnasial 
yrkesutbildning som svarar mot arbetslivets behov och som genomförs i nära samarbete med 
arbetslivet. Många vuxna som studerar vid högskola kan använda kommuners lärcentra som bas och 
stöd. 

Vuxenutbildningen står inför stora utmaningar och behöver söka modeller som på optimalt sätt 
använder de resurser som finns att tillgå. 

Regeringen har fattat beslut om flera viktiga reformer som ska stärka kompetensförsörjningen i hela 
landet. Förslagen syftar till att skapa goda förutsättningar för omställning och kompetensutveckling, 
bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av gymnasial utbildning, 
grundläggande behörighet på yrkesprogram samt ökad validering. 

Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. Hösten 2022 blir 
kommunerna skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de 
nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet. 

Enligt skollagen är målet för komvux att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet men också för personlig utveckling. 

Komvux är kursutformat vilket betyder att utbildningen bedrivs i form av kurser. 

På författningsnivå finns inte några färdigkomponerade kombinationer av kurser som det är i 
gymnasieskolans program att söka. Behörighet till utbildning bedöms utifrån varje enskild kurs. 

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. För varje elev ska 
det upprättas en individuell studieplan. Den ska innehålla sökandes utbildningsmål och omfattningen 
av studierna som planeras. 
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Det största hindret för att kunna genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar är att antalet 
sökande är för få. Detta enligt 64% av de kommuner som besvarat enkät från SKL 2018. Därefter 
kommer att det är för små elevvolymer i närområdet och bristande ekonomiska resurser. 

Ansökan om statliga medel 
För att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven för hela arbetsmarknaden finns 
statsbidrag för yrkesvux. För kommunerna är det ett villkor att minst tre kommuner samverkar om 
planering och genomförande av utbildningen för att få statsbidrag för regionalt yrkesvux. 

Regeringen har förändrat statsbidragsförordningen för regionalt yrkesvux så att statsbidrag kan 
lämnas till stödjande insatser som syftar till att elever får ökade möjligheter att nå målen. 
Yrkeskurserna kan kombineras med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andra språk. 

Ljusdal samverkar med Ovanåker och Hudiksvall vid ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkesvux 
samt yrkesvux i kombination. Elever från Ljusdal som studerar mot Hudiksvall registreras av 
Hudiksvall som också tar hem statsbidraget för eleven. Samma förfarande gäller mot Ovanåker. 

Ljusdal-Ovanåker-Hudiksvall planerar inför eventuella nya starter av yrkesutbildning och räknar in 
detta i underlaget till ansökan om statsbidrag. Man tittar på redovisningen från året före och vad 
man producerat då. Därefter samplaneras om vilka utbildningar som ska starta. Man träffas vid några 
tillfällen för att skapa underlaget inför ansökan och därefter för att fylla i ansökan tillsammans. 

Vilka yrkesutbildningar som ska starta inom HUFB är en process där förbundets rektorer tillsammans, 
utifrån behovet på arbetsmarknaden fördelar utbildningar mellan orterna. Vissa utbildningar 
behöver finnas på alla orter medan andra för att få tillräckligt med sökande behöver samordnas till 
en ort. Geografisk tillgänglighet/pendlingstid för eleverna är en viktig princip vid förläggning av 
utbildning till olika orter. Generellt sett kan vi se att tillgången till yrkesutbildningar har ökat mycket 
kraftigt för kommunmedborgarna under den tid som förbundet varit verksamt. 

I Ljusdals kommun heter vuxenutbildningen Utvecklingscentrum (UC). Vuxenutbildningen tillhör 
utbildningsförvaltningen. Hos UC bedrivs kurser och utbildningar dels i egen regi, dels hos 
samverkande kommunerna Ovanåker och Hudiksvall. Ett antal kurser köps in från externa 
utbildningsanordnare enligt tecknade avtal. 

Avtal 
Nedanstående tabell visar avtal mellan externa utbildningsanordnare och UC 

Tabell: Avtal med utbildningsanordnare 

Utbildningsanordnare Avtalsperiod Pris per poäng 
Hermods 200810–220809 13,11kr/p 
Yrkesakademin 210301–230228 125kr/p för yrkesförare 

105kr/p för personbilsmekaniker 
Teknikutbildarna (Trainor) 210301–230228 60kr/p 
Trägymnasiet Ljusdal 210301–230228 130,09 kr/p 

I utbildningsförbundet fördelas kurser och utbildningar till de olika utbildningsorterna utifrån 
efterfrågan och behov och i samråd mellan de ansvariga rektorerna. Förbundet har samma avtal som 
UC med Yrkesakademin, Teknikutbildarna (Trainor) och Trägymnasiet Ljusdal. Ett avtal finns också 
med ABF. I första hand fyller HUFB sina egna utbildningsplatser och tack vare det ökade utbudet kan 
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utbildning genom avtalen begränsas. HUFB har ett brett distansutbud i egen regi för att få bättre 
kontroll och pedagogisk påverkan. Man vill också kunna ge direktstöd vid behov. En uppföljning av 
externa aktörer är på gång. 

Utdrag ur Läroplan för vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika 
förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför 
anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till 
innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar. 

Arbetssätt UC 
Kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi - kurserna B-D erbjuds med flexibelt upplägg. 
Eleverna kan välja att vara på plats, delta på distans eller blandat. Hybridutbildning/fjärrundervisning 
där elev deltar digitalt i undervisning som pågår i realtid förekommer också som arbetssätt. Kursstart 
kan ske med korta intervaller. sfi-kurs A ges endast med eleverna på plats. 

Rektor beskriver att man utifrån vuxenutbildningens uppdrag lägger stor vikt vid flexibilitet så att 
elever som också arbetar ska ha möjlighet att studera. Snabba elever och elever med behov av extra 
stöd ska ha samma möjligheter. Tekniken och stöd för att använda sig av dess möjligheter är viktigt 
enligt rektor. Lärarna har också fått bra datorer och telefoner för att kunna möta sina elever på plats 
och digitalt. 

Den studiehall som finns har ”en ständig ström” av elever som använder tekniken och får stöd på 
flera sätt. Användandet av hybridstudier har påverkat deltagandet positivt enligt rektor. 

Utbildningsförbundet har gemensamma ansökningsperioder. Två starter per termin samt en 
sommarperiod. 

Utbud UC 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i egen regi och innehåller kurser 
motsvararande grundskolans kurser. 

Tabell: Kurser grundläggande nivå 

Kurser 
Svenska/Svenska som andra språk 

Matematik 

Engelska 

Kommunal utbildning på gymnasial nivå innehåller kurser som motsvarar gymnasieskolans kurser. 
UC har kontinuerliga kursstarter och möjlighet för sökande att välja antal studieveckor. 

Tabell: Kurser gymnasial nivå 

Kurser som bedrivs i egen regi Kurser som bedrivs via Hermods 

Matematik 1,2,3 Fysik 1a,1b2,2 

Svenska/Svenska som andra språk 1,2,3 Kemi 1,2 

Engelska 5,6,7 Religion 1,2 

Samhällskunskap 1a1,1a2, 1b,2 

Historia 1,2 
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Komvux som särskild utbildning (KSSU) 
Särvux har upphört som skolform och är nu en del av Komvux. Särvux har även bytt namn och 
kommer fortsättningsvis ha benämningen Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och 
Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen motsvarar den kunskapsnivå som 
utbildningen i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan ska ge. Utbudet vid UC är beroende av 
vad elever söker. Ex lärlingsutbildning mot restaurang med Arbetsplatsförlagd praktik 2 år halvtid. 

Svenska för invandrare (sfi) 
Studievägarna i sfi är 1,2 och 3 med fyra olika kurser A-D beroende av elevernas olika 
studiebakgrund, förutsättningar och mål. Alla kurser utom A-kursen erbjuds med distansmöjligheter. 
Sfi har studiestart var 5:e vecka. 

Vård- och omsorgscollege /certifierad yrkesutbildning inom vård. 
Slottegymnasiets Vård- och omsorgsprogram och UC ingår i Vård- och omsorgscollege. Gymnasiets 
vårdlärare och UC s vårdlärare använder gemensamt metodrum för praktiska kursområden. I Lokalen 
har UC med hjälp av statsbidrag nyligen uppdaterat och förnyat utrustning. UC:s rektor ingår i den 
lokala och den regionala styrgruppen för Vård – och omsorgscollege. Gymnasiets och UC:s lärare har 
inget närmare samarbete i undervisningen. Gymnasiets lärare har arbetsrum i UC:s lokaler. 

Lärcentrum 
Lärcentrum är för studerande vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Under höstterminen 
2021 har 99 personer varit inskrivna. Dessutom har ytterligare ett antal kommit till Lärcentrum för 
att skriva tentamen. Studenterna har tillgång till tekniskt stöd, utrustning och möjlighet till 
hybridstudier. Det finns i dagsläget inga platsförlagda högskoleutbildningar i Ljusdal. 

Utbildningsförbundets lärcentrum ger service och tekniskt stöd till högskolestuderande. Två lokalt 
förlagda högskoleutbildningar i samarbete med Högskolan i Gävle, Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
i Bollnäs och Socionomprogrammet 210 p som finns i Söderhamn. Tekniskt basår och YH 3D CAD-
ingenjör samt övriga högskolestuderande som väljer att studera på distans har tillgång till avancerad 
teknik och service. Lärcentrum finns i alla medlemskommuner. I april 2022 gör förbundet en 
ytterområdessatsning genom att öppna en lärcentrafilial i Arbrå. Nordanstig har stort utbud av 
distansutbildning/Fjärrundervisning med fysiska möten i Söderhamn. Bl.a. Barn- och Fritid och 
Marknadsföring. Man har en bemannad studieverkstad på hemorten. 

YH-utbildning 
YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ligger idag under gymnasieskolan men planeras att flyttas över 
till UC till hösten 2022. YH-utbildningen arrangeras tillsammans med Alfta skogstekniska. Ljusdals 
kommun och Alfta skogstekniska turas om att ansöka om YH-utbildningen varannan 
ansökningsomgång. Ansökan gäller för tre terminer åt gången. Bidraget från Myndigheten för 
yrkeshögskolan betalas ut till den som sökt utbildningen och sedan debiterar den andra 
huvudmannen sin del av bidraget. Bidraget ligger på 140 701 kr/stud/år/200p. 

Utbildningsförbundet har Yrkeshögskoleutbildningen 3D-CAD-ingenjör förlagd till Bollnäs 
Förbundet har även YH som delas med andra aktörer: Elkraft, bygglovshandläggare och 
miljösamordnare. 
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Lärlingsvux 
Lärlingsvuxelever från Ljusdal studerar i samverkanskommuner och vid Slottegymnasiet enligt 
nedanstående tabell 

Tabell: Utbildning i samverkan 

Utbildning hos samarbetskommunerna och Slottegymnasiet 

Hudiksvall Ovanåker Slottegymnasiet 

2 målarlärlingar 1 lokalvårdarlärling 1 CNC lärling 

1 frisörlärling 1 skoglig utbildning 

Övriga samverkanspartners 
UC har samarbete med Arbetsmarknadsforum i Ljusdal, lokalt och regionalt med AF och operativa 
samverkansgrupper inom AME, IFO och AF 

Yrkesvux 
Yrkesvuxelever från Ljusdal studerar mot utbildare med tecknade avtal enligt nedanstående tabell. 
Utbildning genom Hermods är omfattande gällande antal elever och producerade poäng. 

Tabell: Utbildning enligt tecknade avtal 

Teknikutbildarna 
Trainor Sundsvall 

10 elever 
elektrikerutbildningar 
på distans 

Utbildning enligt tecknade avtal för närvarande 

Yrkesakademin Trägymnasiet Hermods Söderhamn Ljusdal 

176 elever under 6 elever Tungt fordon 5 elever 2021, 62250 poäng 

4 elever 
personbilsmekaniker 

Förbundet och UC har samma avtal gällande Yrkesakademin, Teknikutbildarna Trainor och 
Trägymnasiet. Förbundet har dessutom avtal med ABF. 

Vård och omsorgsutbildning 154 deltagare 

Äldreomsorgslyftet 20/21, Statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig 
på arbetstid. 52 tillsvidareanställda medarbetare i Ljusdals kommun har påbörjat eller slutfört 
undersköterskeutbildning vid UC. 

Yrkesvux i kombination 
Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, 
därför ska minst tre kommuner stå bakom ansökan. Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en 
möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux som kombineras med svenska för invandrare och 
/eller svenska som andra språk. Utbildningarna ska även kombineras med stödjande insatser. 
Yrkesvux kombination är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är 
att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning kombination med sfi och sva och 
tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. 
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Tabell: Yrkesvux i kombination UC 

Utbildning Antal deltagare 
Grundläggande restaurangutbildning 14 deltagare 
Fortsättningskurser grundläggande restaurang 14 deltagare 
Grundläggande vårdutbildning planeras för 
hösten 2022 

Yrkesvux kombination Restaurangutbildning 
planeras för hösten 2022 

Validering 
UC validerar inom Vård-och omsorg mot VO-colleges checklistor. Vårdlärare är delaktiga i den 
regionala arbetsgruppen som utvecklar detta. En lärare inom restaurangutbildningen har varit med i 
valideringsgruppen inom ESF-projektet Yrkesutbildning Hälsingland. UC planerar fortsatt utveckling 
inom området validering. 

Validering inom Vård och omsorg är ett gemensamt arbetssätt för Vård-och omsorgscollege som 
utbildningsförbundet också ingår i. 

Från utbud till antagning 
Utbildningar läggs ut i webbkatalog och/eller marknadsförs på hemsida och till andra kommuners 
vuxenutbildning. Webbansökan till kurser vid UC samt upphandlade utbildningar. Pappersansökan 
via studie-och yrkesvägledaren till yrkesutbildningar inom ramen för interkommunal ersättning (IKE) 
eller Hermodskurser utanför de vanligaste kurserna för behörighet till högre utbildning. 
Ansökningarna hanteras vid antagningsmöten och registreras sedan i systemet och antagningsbesked 
skickas till eleverna. 

Förbundet har en heltidskommunikatör anställd. Marknadsföring av utbildningar sker via hemsidor 
och Facebook. Direktutskick förekommer. 

IT-struktur 
UC använder sig av nedanstående system: 

 Verksamhetssystemet Alvis (nytt avtal från mars 2022) 
 Google Workspace For Education-G-mail, Classroom, Meet, Sites m.m. 
 Alla lärare arbetar i Google 
 Office 365 för administrativ personal och ledning 
 Lunis-digitalt läromedel sfi 
 Gleerups digitala läromedel för kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
 SLI-play-filmtjänst 
 ChromeEx-för digitala prov 
 Urkund-plagiatkontroll 

Förbundet har i stort samma IT-struktur som UC. Det som skiljer är att förbundet har Office 365 med 
Teams och UC har Office 365 med Google. 
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PC beställs via Ljusdals kommuns IT-enhet och betalas genom funktionshyra. Lärarna har 
Chromebooks och dessa köps via avtal hos IT-enheten men inte med funktionshyra. Lärarna har 
också mobiltelefoner. 

Tjänster 
Lärare vid UC har semestertjänst. De kan välja att arbeta hemifrån eller på plats under sin 
planeringstid. Undantag är när någon ber om fysisk träff eller vid gemensamma möten som 
arbetsplatsträffar (APT). 

Förbundet har semestertjänster och flextidsavtal som tillämpas i kommunikation med rektor. 

Nedan presenteras tjänsterna på UC samt förbundets budgeterade tjänster för vårterminen 2022. På 
CFL i Söderhamn finns fler verksamheter än vid resterande enheter. I Söderhamn finns 
konferensverksamhet, verksamhet för forskning och utveckling samt LNO (lärande, näringsliv och 
organisation). Detta är en orsak till att det i Söderhamn finns fler vaktmästare och administratörer. 

Tabell: Tjänster vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen UC Ljusdal 
CFL 
Bollnäs 

CFL 
Söderhamn 

CFL 
Nordanstig 

Rektor/ledning 2 2 2 0,75 

Administratörer 2,8 3 4,77 0,7 

Lärare 16,7 32,4 34,5 12,66 

Speciallärare/pedagoger 0,5 

Övriga 2,5 0,8 

SYV 1 2 2 1,6 

Bibliotek 0,5 

It-tekniker 1 

Vaktmästare 0 0,5 2 0,15 

Summa 26,5 40,4 45,27 16,66 

Rektor arbetar strategiskt och deltar i forum på strategisk nivå inom kommunen samt regionalt. 
Rektor ansvarar för yrkesutbildningar, administrationen, Komvux som särskild utbildning, 
Lärcentrum, lokala samt regionala styrgrupper för vård- och omsorgscollege, externa anordnare, 
ekonomi med budget och statsbidrag. 

Biträdande rektor har ansvar för sfi, grundläggande nivå, gymnasial nivå samt pedagogiska 
stödfunktioner med tillhörande bemanning. Biträdande rektor arbetar mer operativt och leder det 
pedagogiska arbetslaget, deltar i operativa grupper inom kommunen samt ingår i det regionala sfi-
nätverket. 

I förbundets organisation finns inte biträdande rektorer. 

Förbundets rektorer inom vuxenutbildning beskriver fördelarna med att ha ett nära samarbete 

 fler personer bollar vuxenutbildningsfrågor 
 har rektorskollegor med liknande uppdrag 
 förväntningar finns när det gäller samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasiet 
 kan enklare dela lärare vid behov 
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 kan enklare dela lokaler vid behov 
 minskad risk för uppsägningar 
 bredare pedagogiska utvecklingsmöjligheter 

Studievägledning: studie- och yrkesvägledaren (SYV) håller i vägledningssamtal, upprättar individuella 
studieplaner, granskar ansökningar och deltar i antagningsmöten. SYV informerar i klasser och håller i 
orienteringskurser. SYV är också delaktig i planering av nya utbildningar och i utformning av 
antagningsrutiner till olika utbildningar. 

Studievägledningen i förbundet fungerar i stora delar på samma sätt. Den är ortsbaserad. Det som 
skiljer är återkommande månadsvisa möten mellan förbundets vägledare, administration och 
skolledning. 

Lärartjänster UC 
Komvux som särskild utbildning 1,5 tjänster. 

Svenska för invandrare (sfi) 5 tjänster. 

I tjänster på sfi finns kombination med grundläggande restaurangutbildning bageri, matlagning, 
bageri/konditori. 

Grundläggande nivå 2 tjänster 

Gymnasial nivå 2,5 tjänster Ma, Sv/Sva, Eng, Sh/Hi 

Yrkesvux/Yrkesvux kombination tjänster anpassas utifrån beviljade statsbidrag 

Kombinerad tjänst mellan gymnasiet och yrkeshögskolan (YH) finns. 

Specialpedagog som är stöd till lärarna, träffar enskilda elever samt gör utredningar. 

Studiecoach /legitimerad lärare kompletterar undervisningen och ger teknikstöd. 

Studiehandledare i klassrum (tigrinja). 

IKT-pedagog (Information-Kommunikation-Teknologi). Har som uppgift att inspirera, handleda och 
utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. 

Studieperioder UC 
Sfi har start var 5:e vecka. 

Grundläggande nivå startar var 10:e vecka. 

Gymnasiala kurser startar var 5:e vecka. 

Var 10:e vecka startar kurser inom kurspaketet Vård och omsorg. 

Utbildningsförbundet har gemensamma antagningsperioder som är två per termin samt en 
sommarperiod. 

Tabellen nedan beskriver de olika skolformerna i Ljusdal respektive i förbundet gällande antalet 
studerande omvandlat till helårsstudieplatser som genomförts under 2021. Man kan konstatera att 
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en mycket stor del av gymnasiala kurser har genomförts via Hermods. 176 elever, 62250 poäng har 
registrerats. 

Tabell: Totalproduktion vuxenutbildningen 2021 

Skolform 
Ljusdal 
Helårsstudieplatser HUFB Helårsstudieplatser 

Gymnasienivå 297,3 664,0 
Grundläggande nivå 56,1 260,6 
Kssu gymnasienivå 3,3 8,6 
Kssu grundnivå 4,9 1,1 
Sfi 225 st elever 970 st elever 

Tabellen nedan beskriver genomförda utbildningar som redovisats för 2021. Siffrorna visar att UC har 
producerat fåtal poäng när det gäller lärlingsvux. Lärlingsvux i kombination och Yrkesförare har inte 
genomförts. 

Tabell: Statsbidragens omfattning 2021, redovisad produktion 

Ljusdal poäng HUFB poäng 

Yrkesvux 45 815 128 995 

Yrkesvux i komb. 21 550 75 574 

Lärlingsvux 1 200 73 680 

Lärlingsvux i komb. 7 360 

Yrkesförare 6 560 

Ekonomi vuxenutbildningen 
Ljusdals kommuns nettokostnad år 2021, exkl. sjukersättningar och OH, fick ett utfall på 12 mkr. 
Motsvarande nettokostnad för förbundet blev 64 mkr. Jämförelser per invånartal för 
vuxenutbildningen med förbundet är svårt att göra då förbundet i Söderhamn har fler 
verksamhetsformer än de övriga kommunerna. I Söderhamn finns konferensverksamhet, verksamhet 
för forskning och utveckling samt LNO (lärande, näringsliv och organisation). 

Tabell: Utfall vuxenutbildningen 2021 samt budget 2022 

Totalt vux exkl. OH Ljusdal 2021 
Ljusdal 
Budget 2022 HUFB 2021 

HUFB 
Budget 2022 

Kostnader 28 218 15 522 108 698 84 750 

Intäkter - 16 072 - - 44 886 - 20 524 

Nettokostnad 12 146 15 522 63 812 64 226 

Nettokostnad, exkl. sjuklöneersättning 
pga. Covid 12 211 15 522 63 812 64 226 

Per invånare, invånartal 2021-11-01 0,65 0,82 1,03 1,04 
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Vid ett inträde i förbundet skulle statsbidrag från Skolverket inte längre sökas tillsammans med 
Ovanåker och Hudiksvall. Ansökan skulle istället göras från förbundet som då söker för fyra 
kommuner. Statsbidragen ansöks utifrån produktion och förbundet skulle därmed söka om en större 
produktion än tidigare. Det förekommer dock en del statsbidrag som söks tillsammans med andra 
kommuner. Exempelvis statsbidraget för att utveckla Lärcentra har sökts tillsammans i Gävleborgs 
län. 

YH-utbildningen i Ljusdals kommun gick med ett nollresultat 2021. Efter insamlande av material finns 
fortfarande ett frågetecken kring kostnaderna för YH-utbildningen. Ett orosmoment som finns är att 
YH har större kostnader än vad som redovisats och att det är gymnasiet som får stå för kostnaderna 
som inte täcks av intäkterna på YH. 

Styrkor och utvecklingsbehov 
Beskrivna styrkor: Rektor beskriver att UC provar nya vägar för att erbjuda bra utbildning till 
kommunmedborgarna. Vidare anser rektor att en liten enhet lätt kan samlas och arbeta gemensamt 
och få samsyn i arbetet. Man beskriver sig som duktiga på flexibilitet och individanpassning. Det finns 
bra stödfunktioner som kompletterar undervisningen och hjälper eleverna att nå målen. Man ser sig 
också som duktiga på att utnyttja digitala verktygen för en förbättrad undervisning och att tänka 
nytt. Rektor anser också att medarbetarna har samlad hög kompetens. 

Beskrivna utvecklingsområden: 

 Vi arbetar med att förtydliga antagningsflöden och rutiner, ska i höst öka antalet intag från 
fyra till sju med tydlig ställtid och arbeta för att saker ska vara på plats och ordning när 
eleverna börjar kurs. 

 Vi kommer arbeta för att stärka kontakten med arbetslivet och branscherna för att ha bra 
kvalitet på och tillgång till APL-platser och kunna anpassa yrkesutbildning i högre grad till de 
behov som arbetslivet har. 

 Vi arbetar också med att utveckla komvux som särskild utbildning i och med förändringarna i 
lagen. Våra två lärare där kommer gå i pension till sommaren och vi rekryterar nya 
medarbetare som kommer ha visst utvecklingsuppdrag inom Lärvux (KSSU). 

Förbundets rektorers beskrivning av utvecklingsområden och utmaningar 
 Att skolformerna närmar sig varandra för att nyttja sina resurser optimalt 
 Att samarbeta för fler vuxenstuderande i gymnasiets yrkesprogram 
 Att minska risken med för få sökande genom att blanda gymnasie- och vuxenelever i 

yrkesprogram 
 Att genom ett brett utbud och i samarbete mellan medlemskommunerna erbjuda 

studerande fler möjligheter 

GYMNASIESKOLAN OCH VUXENUTBILDNINGEN 
På Slottegymnasiet finns samarbete mellan gymnasiet och vuxenutbildningen på vård- och 
omsorgsprogrammet då båda ingår i Vård- och omsorgscollege och att man delar metodrum. 
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Naturbruksprogrammet och yrkeshögskolan samarbetar genom att man samutnyttjar maskiner och 
delar på lärartjänster. Industriprogrammet tar emot några vuxenstuderande. 

Inom Hälsinglands Utbildningsförbund har samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan 
ökat de senaste åren. Gymnasiets resurser i form av lokaler och lärarkompetens används även inom 
vuxenutbildningen och ett tätt samarbete mellan rektorerna har gjort det möjligt att utnyttja ledig 
kapacitet i gymnasiet på ett smidigt sätt. Några utbildningsplatser brukar erbjudas på 
byggprogrammet och där inte bara snickare utan en handfull yrken. På industriprogrammet har man 
vuxen-grupper liksom på fordonsprogrammets transportinriktning där man varje år utbildar 
bussförare och lastbilsförare plus att man utbildar några fordonsmekaniker på personbilssidan. 
Större grupper utbildas även på elprogrammet, både inom installation och nätverksteknik, på 
handelsprogrammet samt inom servering i anknytning till hotell- och turismprogrammet. Inom 
restaurangprogrammet gjordes ingen antagning av gymnasieelever på grund av för få sökande för ett 
par år sedan men genom att skapa vuxengrupper kunde man behålla programmet i utbudet för 
gymnasiet. Det lyckades och nu har man fyllt lokalerna med både gymnasieelever och vuxengrupper. 

Lokaler 
Slottegymnasiet och vuxenutbildningen kan erbjuda ändamålsenliga lokaler även om ytskikten är 
slitna. En rundvandring på skolområdet ger intrycket att lokalerna är trivsamma och att skolan 
arbetat aktivt med lokalutnyttjandet. Andra verksamheter än gymnasie- och vuxenutbildning finns 
inrymda i lokalerna och omflyttningar sker vid behov. Lokalerna ägs av Ljusdals kommun och 
förvaltas av Ljusdalshem. 

Ljusdals budget för lokaler gällande gymnasieskolan ligger på 9 994 tkr år 2022. Utav dessa avser 7 
444 tkr hyra av Slottegymnasiet. Budget för vuxenutbildningen ligger på 1 883 tkr år 2022. Utav dessa 
avser 1 479 tkr hyra av lokaler. 

Tabell: lokalinventering 

Lokalinventering Slottegymnasiet 2022 Kvm A-pris Summa 

HUS C 416 471,31 kr 196 065 kr 

HUS B D F 11 084 471,31 kr 5 224 000 kr 

HUS K L 3 639 525,82 kr 1 913 459 kr 

HUS M 234 471,31 kr 110 287 kr 

Totalt 15 373 7 443 811 kr 

Gymnasiet använder idag lokalerna i hus C, B, D, F, K, L och M.. Gymnasiet nyttjar därmed 15 373 
kvm. 

Inför år 2023 kommer restaurang- och livsmedelsprogrammet att läggas ned och gymnasiet flyttar då 
ut ifrån metodköket och hus M. UC kommer ta över metodköket när gymnasiet flyttar ut. De 
preliminära siffrorna för lokalutnyttjandet 2023 efter förändringen ses i tabellen nedan. 

Tabell: lokalutnyttjandet 2023 
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Lokaler Slottegymnasiet 2023 Kvm 

HUS C 416 

HUS B D F 10 769 

HUS K L 3 639 

Totalt 14 824 

Slottegymnasiet har idag 35 kvm per elev till ett pris på 16 956 kr per elev. Se jämförelser med 
förbundet nedan. På Torsbergsgymnasiet nyttjar både gymnasiet, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen lokalerna. Fördelningen till gymnasiet som visas för Torsbergsgymnasiet är utifrån 
mars månads principer 2022 men hur mycket de olika verksamheterna nyttjar lokalerna ändras från 
år till år. På Staffangymnasiet är det i stort sett enbart gymnasieverksamhet som pågår i 
byggnaderna och på Flygstaden håller programmen för fordon-transport och bygg-och anläggning till 
för Staffangymnasiet. 

Tabell: jämförelse lokaler gymnasiet 

Lokalhyra 2022 
Kr per 
elev 

Snittpris 
per kvm 

Kvm per 
elev 

Lokalhyra gy 
Torsberg 14 613 625 23 

Lokalhyra Staffan 10 539 477 22 

Lokalhyra Flygstaden 18 995 606 31 

Lokalhyra Slotte 16 956 484 35 

Vuxenutbildningen är placerad i egna lokaler på Slotteområdet med närhet till Slottegymnasiet. 
Utvecklingscentrum disponerar undervisningslokaler i Hus C och Hus M enligt lokalöversikt, totalt 
3 139 kvm. Restaurangutbildningen delar I dagsläget lokaler med gymnasiets restaurangutbildning 
och planerar inför hösten att utöka sin verksamhet i restauranglokaler som gymnasiet lämnar. 
Metodrummet för praktiska delar av vårdutbildningen används av gymnasiet och UC. Ett antal 
arbetsrum används av gymnasiets vårdlärare. Vuxenutbildningen är kontinuerligt i förändring 
gällande utbildningar och elevantal varför kvm per elev inte är ett användbart mått. 

Tabell: lokalinventering UC 

Lokalinventering UC 2022 

HUS C 

HUS M 

Kvm 

2949 

190 

A-pris 

471,31 kr 

471,31 kr 

Summa 

1 389 893 kr 

89 549 kr 

Totalt 3139 1 479 442 kr 

Tabell: lokalutnyttjandet 2023 
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Lokaler UC 2023 Kvm 

HUS C 2949 

HUS M 234 

Hus M (metodkök) 139 

Totalt 3322 

Personal på förvaltningsnivå 
På skolförvaltningen i Ljusdal finns personal som har till uppgift att arbeta med gymnasiet och/eller 
vuxenutbildningen. I den centrala förvaltningen finns 12,2 tjänster varav drygt fyra finansieras via 
statsbidrag. Det är svårt att avgöra hur mycket som hör till de olika skolformerna men gymnasiet och 
vuxenutbildningen står för 28 % (2021) av de gemensamma kostnaderna som ligger under den 
centrala förvaltningen. 

Tabell: Tjänster på förvaltningsnivå 

Tjänst Omfattning Kommentar 
Förvaltningschef 1,0 
Biträdande 
förvaltningschef 

1,0 

Ledningsstrateg 1,0 
Kvalitetsstrateg 1,0 (varav 0,2 VC för EH medicinska del) 
IT-strateg 1,0 
Administrativ strateg 1,0 (finansieras delvis via statsbidrag) 
Handläggare 1,0 IKE, inackordering, bidrag och intern 

resursfördelning, personalredogörare centralt, 
VFU, övrigt 

Handläggare 1,0 Skolskjuts, inackordering, huvudpublicerare, 
skolplikt, systemförvaltning mm. 

SKOS-samordnare 0,5 projektledare samverkansprojekt mellan skola 
och socialtjänst kring barn i riskzon 

IKT-samordnare 1,0 (finansieras via statsbidrag) – för alla 
verksamheter 

Lokalplanerare 1,0 (finansieras via statsbidrag) – för alla 
verksamheter 

Enhetschef 
modersmål och 
studiehandledning 

0,2 grundskola och gymnasium 

Handläggare ekonomi 1,0 (finansieras via statsbidrag) – förskola, 
gymnasium 

Handläggare ekonomi 1,0 Handläggare ekonomi (finansieras via 
statsbidrag) – statsbidrag, grundskola, vux 

Medlemsbidrag 
Hälsinglands Utbildningsförbund erhåller medlemsbidrag från medlemskommunerna i form av ett 
belopp per invånare i ålderskategorierna 16–19 år samt 20–64 år. För år 2021 var beloppet 104 002 
kr för 16–19 år och 1 701 kr för 20–64 år. Utöver detta får förbundet 65% av etableringsersättningen 
för 16–19 år samt 50% av etableringsersättningen för 20–64 år från Söderhamn och Bollnäs. 
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Nordanstig har en annan lösning. Förbundet erhåller befolkningsprognos från medlemskommunerna 
under våren varje år. Denna prognos är sedan grunden för medlemsbidraget året därpå. 

Utöver detta kan extra satsningar ske från år till år där medlemskommunerna vill ge extra stöd. 
Förbundet erhåller även bidraget för asylsökande elever från Migrationsverket. I dagsläget får 
förbundet inte söka detta bidrag själv, därav ansöker förbundets medlemskommuner detta bidrag åt 
förbundet. Vid ett inträde förväntas Ljusdals kommun göra detsamma. Även en andel av 
statsbidraget från Skolverket för papperslösa elever erhåller förbundet från medlemskommunerna 
utifrån fördelningen mellan gymnasiet och grundskolan. 

Förbundets medlemsbidrag räknas upp årligen med ett index som medlemskommunerna fattar 
beslut om efter förslag från förbundet. År 2021 samt 2022 räknades medlemsbidraget upp med 2,8%. 
Från 2023 föreslås en ökning av medlemsbidraget med 4400 kr för ålderskategorin 16–19 år samt 
160 kr för ålderskategorin 20–64 år. Förbundet har äskat om en indexuppräkning för 2023 på 3,5%, i 
juni kommer medlemskommunerna fatta beslut om detta. 

Tabell: Grundbelopp i medlemsbidrag per invånare 

Medlemsbidrag till HUFB (kr) 
Belopp 16–19 år 
Belopp 20–64 år 

2021 

104 002 

1 701 

2022 Prel 2023* 

106 914 115 210 

1 749 1 976 

Årlig uppräkning 2,8% 2,8% 3,5% 
*Indexuppräkning är ej fastställd ännu. 

Ljusdals kommuns nettokostnad för 2021 gällande de granskade verksamheterna visas nedan. De 
centrala kostnaderna (OH) fördelas ut till verksamheterna i räkenskapssammandraget som lämnas till 
SCB. Under 2021 betalade Försäkringskassan ut sjuklöneersättningar till arbetsgivare för sjuklöner på 
grund av pandemin. Dessa intäkter anses vara av tillfällig karaktär och har därför räknats bort från 
nettokostnaden. Även skolskjutsar har räknats bort då förbundet inte har denna verksamhet. 

Om Ljusdals kommun istället varit med i förbundet och betalat medlemsbidrag utifrån HUFB:s 
grundmodell år 2021 hade Ljusdal fått betala 107 347 tkr (inkl OH, exkl etableringsersättning) till 
förbundet. 

Tabell: Ljusdals nettokostnad jämfört med medlemsbidrag till förbundet 

Sammanställning totalt 2021 (tkr) 
Total nettokostnad Ljusdal, exkl. OH 122 613 

Nettokostnad, exkl. skolskjutsar samt sjuklöneersättning pga. covid 

Ljusdal 2021 utifrån HUFB:s modell, exkl. etableringsersättning 

Diff 
Centrala kostnader Ljusdal 2021 (OH) 

120 677 

107 347 

- 13 330 

2 600 

Diff inkl. centrala kostnader - 15 930 
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Då utbildningsverksamheten i Ljusdal är dyrare än vad HUFB får in i medlemsbidrag behöver en 
övergång till förbundets medlemsbidrag ske. Någon form av anpassningsmedel kommer krävas om 
förbundet ska ta över utbildningsverksamheten utifrån hur den bedrivs idag. 

Ljusdals befolkningsprognos för de närmaste 10 åren visar på en jämn nivå av invånare i 
ålderskategorin 16–19 år. För ålderskategorin 20–64 år visas en liten negativ utveckling av invånare 
på 5,2% till år 2032. 

Tabell: Befolkningsprognos Ljusdals kommun 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 
Hälsinglands Utbildningsförbund har några års erfarenhet som kommunalförbund och har kunnat 
visa att kostnaderna har sänkts för medlemskommunerna samtidigt som utbudet har ökat. I 
förbundet finns specialistkunskap om utbildning på gymnasie- och vuxennivå. Det finns även 
erfarenhet av hur gymnasieutbildningar kan drivas i hemkommunerna på bästa sätt och utnyttja 
fördelarna av att dels vara flera involverade kommuner, dels ha gymnasie- och vuxenutbildningar i 
samma organisation. Här finns två stabila rektorsgrupper som ges möjligheter till samarbete som ett 
team i en kreativ miljö. Genom att organisera gymnasie- och vuxenutbildningen i ett 
kommunalförbund ges medlemskommunerna bättre möjlighet att koncentrera kompetensen runt 
för- och grundskola och ändå behålla inflytande över gymnasie- och vuxenutbildningarna. 

Regeringen har lagt en proposition i riksdagen som ska behandlas innan sommaren med förslag som 
syftar till en bättre planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen (från Stjernkvist 
utredning). Redan idag krävs samverkande kommuner för att kunna söka bidrag för regionala 
Yrkesvuxutbildningar. Trenden är att öka samverkan för att kunna dimensionera och möjliggöra 
utbildningar och på så sätt nyttja resurserna effektivare till lägre kostnad. Oavsett beslut uppfyller 
HUFB de krav och förväntningar som kan finnas på samverkan. 

Att samverka med gymnasie- och vuxenutbildningen i en gemensam organisation ger också en del 
stordriftsfördelar. Det handlar om större möjligheter till kompetensutveckling och att skapa en 
pedagogisk utvecklingsmiljö. Det ger också utrymme att minska på övergripande kostnader för 
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styrningen och i stället använda resurserna mer direkt till eleverna. Inte minst skapar organisationen 
en grund för att vidmakthålla stabila skolledningar som får möjlighet att driva skolutveckling 
tillsammans med kollegor i en lärande organisation. 

Ekonomi/upphandling – Utbildningsförbundet gör upphandling vid behov. Förbundet har i dagsläget 
tre ekonomer och köper vissa ekonomiska tjänster av Söderhamns kommun såsom kassahantering, 
leverantörshantering, systemförvaltning av ekonomiprogram. Fakturaskanning hanteras av en 
upphandlad extern leverantör. Medlemskommunerna betalar ett medlemsbidrag till förbundet 
utifrån befolkningsmängd som tidigare har beskrivits. Utifrån hur kostnadsbilden ser ut i Ljusdal 
kommer förbundet behöva anpassningsmedel utöver medlemsbidraget för att kunna driva 
verksamheterna. Förbundets avser att driva verksamheterna och få ner kostnadsbilden vilket leder 
till att anpassningmedlen ska kunna minskas för varje år tills det till slut inte längre behövs. 

Personalavdelningen – Förbundet har en HR-strateg som arbetar centralt med personalfrågor och 
köper in lönehantering och pensionsadministration av Söderhamns Kommun. 

Personal – Särskilda så kallade inrangeringsförhandlingar kommer att hållas vid en övergång, där 
utbildningsförbundets anställningsvillkor kommer att redovisas. Det kommer att finnas möjlighet att 
ha särskilda övergångsregler det första året. Här behöver vi även beakta möjlighet att kunna erbjuda 
företrädesrätt inom Ljusdals kommun under det första året. 

Tjänster – Lärartätheten är hög och kommer att behöva anpassas oavsett huvudman för att 
ekonomin ska gå ihop. Tjänstefördelningen visar idag att det går 6,8 elever per lärare på 
Slottegymnasiet. Förbundet har ca 10 elever per lärare på gymnasiet och Slottegymnasiet behöver 
komma upp till denna siffra. Hösten 2022 försvinner dessutom två program vilket innebär att 
personalbehovet minskar. 

En plan för anpassning av personalstyrkan behöver tas fram. Delvis skulle en övergång till färre 
tjänster kunna ske genom att inte tillsätta ny personal när befintlig personal går i pension. En hög 
andel av personalen är över 60 år och i gymnasieverksamheten är dessutom sju anställda över 65 år. 

Tabell: Åldersstruktur gymnasiet 
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Tabell: Åldersstruktur vuxenutbildningen 

Gymnasiet och vuxenutbildningen står för 28 % (2021) av de gemensamma kostnaderna som ligger 
under den centrala förvaltningen. Hälsinglands Utbildningsförbund avser inte att ta över någon 
personal från den centrala förvaltningen. 

Slottegymnasiet leds av en rektor och en biträdande rektor. Inom förbundet finns inga biträdande 
rektorer varför den tjänsten föreslås göras om till en rektorstjänst. Motsvarande tjänster på 
vuxenutbildningen ska anpassas till förbundets organisation så att biträdande rektor omvandlas 
antingen till rektor eller till utbildningsledare beroende på tjänstens uppdrag. 

LSS-boendet – I dagsläget finns Ljusdals-elever som bor i förbundets LSS-boende. Elever från Bollnäs 
och Söderhamn har inte den rättigheten. Den centrala frågan är hur möjligheten att dagpendla till 
Höghammargymnasiet ser ut och det kan stöta på hinder för vissa elever i Ljusdals stora kommun. 

Lokaler – Lokalkostnaden för gymnasiet och vuxenutbildningen i Ljusdal är i paritet med kostnaden 
inom förbundet samtidigt som det finns större lokalytor att tillgå. Förbundet avser att se över 
lokalanvändningen så att lokalkostnaden minskar, t ex genom att flytta in vuxenutbildning i 
gymnasiedelen. Det har inte framkommit under utredningens gång att lokalerna är i behov av annat 
än normalt underhåll. 

Lokalvårdens budget ligger idag centralt. Städenheten har idag ett timpris för den städning de utför 
och debiterar en 12:e del varje månad utifrån uträknad årskostnad. 

IT-miljö – Om Ljusdal ansluter sig till HUFB men fortsätter att nyttja Googles plattform så nås inte 
den samordning som önskas, och det uppstår en merkostnad på ca 1,5 - 2 miljoner per år. 
Utbildningsförbundet har O365 vilket ingår i medlemsavgiften. Organisationen vinner mycket på att 
all personal och elever arbetar i samma miljö, och man får då fördelen att utan problem kunna nyttja 
resurser på samtliga skolor i de kommuner som ingår i organisationen. 

Programutbud på gymnasieskolan – Vissa program är som beskrivits dubblerade i Bollnäs och 
Söderhamn redan idag. Elevunderlaget i Ljusdal gör att programmen även kan ligga där. Inriktningar 
kan, om det anses lämpligt i framtiden, fördelas mellan Bollnäs och Ljusdal för att ge eleverna ett 
stort utbud. Bollnäs planerar inte att starta NA eller TE, där kompletterar skolorna varandra. 
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Bromangymnasiet tar emot ca 20–25 elever per årskull från Ljusdal. Vid en verksamhetsövergång 
kommer eleverna fortsatt att kunna bli förstahandsantagna på program som inte finns i förbundet, 
det vill säga VVS- och fastighetsprogrammet och på program som endast finns lärlingsbaserat i 
förbundet, som hotell- och turism, restaurang- och livsmedel samt handelsprogrammet (som byter 
namn till försäljnings- och serviceprogrammet inför ht 2022). Övriga program kan eleverna bli 
andrahandsmottagna till i mån av plats. Det kan uppstå problem för elever som söker El- eller 
fordonsprogrammen på Bromangymnasiet eftersom förbundet brukar fylla alla platser på sina 
program. Ett samverkansavtal med Hudiksvalls kommun om de programmen skulle därför vara 
eleverna till gagn. 

Naturbruksprogrammet behöver en särskild översyn resursmässigt men även innehållsmässigt. Det 
råder viss oklarhet kring inriktningen naturturism på naturbruksprogrammet då alla intervjuade 
uppger att Slottegymnasiet inte fått några elever på inriktningen men samtidigt att skolan har elever 
som går utbildning mot jakt. Utredaren har påpekat att jakt är en del av inriktningen naturturism och 
att det alltså finns elever som har inriktningen. Programmet gjordes om 2021 och fortsättningsvis 
behövs en tydlighet i marknadsföringen med att jakt hör till inriktningen naturturism. PWC gjorde en 
utredning för ett och ett halvt år sedan om naturbruksprogrammet och det framkom då omfattande 
uppdrag inom ekonomistyrning samt utbildningsstyrning. Om de tidigare avsaknade styrsystemen 
varit kulturdrivande är det ett än större förändringsuppdrag som behöver utföras på flera olika 
nivåer. Arbetet kommer kräva både resurser, kompetens samt vara tidsomfattande. 

Systemet med lärlingsklasser kan ge bättre möjligheter att behålla program och inriktningar och till 
och med starta nya på samma sätt som HUFB gjort i Bollnäs och Söderhamn. I Ljusdal har 
programutbudet redan minskat men det kan diskuteras hur upplägget med lärlingsklasser eventuellt 
skulle kunna användas. Det skulle kunna ge möjlighet att ta in några elever på 
naturbruksprogrammet mot fiske och några mot jakt, kanske även några mot djurvård. En sådan 
möjlighet skulle säkert locka även några elever från förbundets övriga kommuner, inte minst 
Nordanstig. Klassen skulle kunna fyllas på med elever inom hantverksprogrammet frisör/stylist i ett 
samarbete med Bollnäs liknande det som nu erbjuds inom t ex hotell- och turism och 
handelsprogrammen. Samma sak skulle kunna gälla för handelsprogrammet och hotell- och turism 
mot Söderhamn samt restaurang- och livsmedelsprogrammet mot Bollnäs. I ett sådant perspektiv 
skulle antalet platser på restaurang och hantverk frisör/stylist fördelas lika mellan de tre 
kommunerna i förbundet. 

Lärlingsvux – UC skulle kunna utveckla sina lärlingsutbildningar ytterligare och i samverkan med 
gymnasiet. Den statliga satsningen kallad lärlingsvux syftar till att öka utbudet av yrkesutbildning för 
vuxna samt att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft. UC har en relativt låg produktion 
inom Lärlingsvux. Inom förbundet finns ett brett utbud vilket i samverkan skulle ge UC möjligheter 
att öka omfattningen av sitt lärlingsvux. 

Elevhem – Här finns möjligheter för naturbrukselever från hela landet, även de som vill gå mot jakt 
eller fiske. I framtiden skulle det även kunna vara intressant för elever på restaurangsidan. 
Elevhemmet är viktigt även för elever ifrån andra kommuner som söker NIU. 

IKE – Den interkommunala ersättningen baseras på den egna programkostnaden om skolan har 
programmet. Därför är det lika viktigt att hålla nere programkostnaden som att behålla eleverna i 
hemkommunen. Marginalkostnaden för att ta in ytterligare en elev i en befintlig klass är väldigt liten i 
förhållande till hela priset som måste betalas om eleven väljer en annan skola. För att kunna behålla 
eleverna hemma behövs ett bra utbud och hög kvalitet på utbildningarna. 



 
 

               
                 

               
             

            

               
               

            
  

             
          

              
              

        

                 
             

         

               
             

            
       

            
                
            

                

                  
             

               
              

               
        

            
                

     

            
              
              

         

             
               

          
     

39 

Idrott – Hälsinglands Utbildningsförbund har beslut på att inte skriva avtal med andra kommuner för 
elever som söker NIU på annan ort vilket blir en förändring för Ljusdal vid ett medlemskap. 

Skolmåltid – Måltidsenheten påverkas inte i sig av det blir en ny huvudman. Slottegymnasiet betalar 
idag 44,90 kr per portion. Priset behöver förhandlas, förbundet köper exempelvis skollunch från 
Bollnäs kommun för 29 kr per portion för eleverna på Torsberg. 

Elever och vårdnadshavare – Eleverna som går på Slottegymnasiet i dag kommer inte att omedelbart 
påverkas av att verksamheten går över till en annan huvudman. De ungdomar som ska välja 
gymnasieskola i framtiden kommer vid ett medlemskap i utbildningsförbundet att få fler 
valmöjligheter. 

Antagning – En fördel för eleverna inom utbildningsförbundets kommuner är att de blir 
förstahandsantagna till sökt program i alla förbundets medlemskommuner, antingen programmet 
finns på hemorten eller inte. För ungdomar från Nordanstig, Bollnäs och Söderhamn som söker 
gymnasiet skulle förändringen innebära att de kan bli förstahandsantagna på valfritt program i hela 
utbildningsförbundet, det vill säga även i Ljusdal. 

Det administrativa arbetet med antagningen skulle minska om Ljusdal går med i HUFB. Som det är nu 
skickas ett stort antal yttrande och beslut mellan Ljusdal och Hälsinglands Utbildningsförbund vilket 
helt skulle försvinna om skolorna finns i samma organisation. 

Antagning till UC sker via webbansökan eller då språket är ett hinder via studievägledningen som 
första kontakt. Inför antagning till yrkesutbildning görs en kartläggning för eventuell validering. För 
varje sökande ska en individuell studieplan upprättas. Studievägledningen skulle vid medlemskap i 
förbundet få ett arbetslag med samma arbetsuppgifter. 

Gymnasiesärskolan – För förbundet ligger en stor osäkerhet kring gymnasiesärskolan som påverkas 
starkt av ytterligare en elev mer eller mindre i verksamheten. Variationerna kring hur mycket en elev 
kostar är stor inom gymnasiesärskolan. En elev på individuella programmen på gymnasiesärskolan 
kan kosta upp emot 1 mkr beroende på hur mycket assistentstöd eleven har behov av. 

Köp av utbildning – En stor del av gymnasiala kurser vid UC har genomförts via Hermods. 176 elever, 
62250 poäng har registrerats där. Förbundet har gemensamt ett större utbud. Principen i 
utbildningsförbundet är att fylla sina utbildningar först för att få ekonomi och långsiktighet i utbudet. 
Vid platsbrist eller utbildningar som inte finns i utbudet köps utbildningar in från upphandlade 
aktörer eller andra anordnare. Varje enhet har sin egen ekonomi och kan köpa utbildningar utifrån 
tillgängliga resurser. HUFB har tillsammans ett brett utbud. 

Studieperioder – En mindre verksamhet har större möjligheter att individualisera studieperioder. Om 
Ljusdal blir en del av förbundet kan deras flexibla perioder innebära att övriga orters sökande vid 
behov kan studera mot Ljusdal. 

Rekrytering av lärare – Genom Vård-och omsorgscollege finns en upparbetad kontakt mellan 
förbundet och UC. Ett gemensamt problemområde för UC och förbundet är svårigheter att rekrytera 
vårdlärare. En möjlighet att delvis lösa situationen kan vara att samordna kurser och/eller personal 
inom vård och omsorg som distans eller hybrid. 

Ett medlemskap i Hälsinglands Utbildningsförbund skulle även kunna leda till kreativa samarbeten i 
de olika kommunerna på andra sätt. Några exempel på vad man skulle kunna utveckla är: 

- Samarbete mellan barn-och fritidsprogrammet i de olika kommunerna och 
naturbruksprogrammets naturturisminriktning i Ljusdal 
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- Samarbete mellan transportinriktningen i Söderhamn och naturbruk skog i Ljusdal. 
Transportinriktningen som har timmerbil skulle kunna vara med och träna eleverna i att köra 
virke och maskiner 

- Som det är nu är det ett antal Ljusdalselever söker direkt till transport i Söderhamn. Det 
kanske går att hitta någon lösning med att de läser mot Bollnäs i åk 1 för att gå över till 
Söderhamn först när inriktningen startar i åk 2 

- Inriktningar på högskoleförberedande kan fördelas mellan medlemskommunerna för att 
säkerställa att eleverna får tillgång till alla inriktningar 

- Hur utbudet av yrkesutbildningar som finns i förbundets vuxenutbildning kan gynna Ljusdals 
elever och arbetsmarknadens behov 

REKOMMENDATIONER 
Utifrån det som framkommit i genomförd förstudie rekommenderas: 

- Att Ljusdals kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Hälsinglands Utbildningsförbund 
- Att Ljusdals kommun godkänner den föreslagna ekonomiska modellen inklusive föreslagna 

tilläggsbelopp 
- Att budget-, verksamhets- och personalövergång gällande Ljusdals gymnasie- och 

vuxenutbildning sker fr o m den 1/1 2023 

Åtagande och erbjudande 
Medlemsbidrag – Ljusdal ska vid ett inträde betala medlemsbidrag utifrån antal invånare 16–19 år 
samt 20–64 år utifrån förbundets grundprincip. Till det ska 65% av etableringsersättningen för 16–19 
år samt 50% av etableringsersättningen för 20–64 år betalas till förbundet. För generella statsbidrag 
som utbetalas direkt till kommunerna behöver förbundet få tilldelat bidrag från kommunen, utifrån 
de principer som gäller för de generella statsbidragen. Förbundet kommer ansöka om riktade 
statsbidrag till gymnasie- och vuxenutbildningen själv. Påbörjade statsbidrag under 2023 förväntas 
löpa på utifrån ansökningarna gjorda 2022. En andel av statsbidraget för papperslösa elever ska 
betalas ut till förbundet från Ljusdals kommun. Andelen bör stå i proportion till hur många 
gymnasieeleverna är i förhållande till grundskolans elevantal. Ersättning från Migrationsverket för 
asylsökande elever ska gå uteslutande till förbundet. 

Anpassningsmedel ska betalas ut under fyra år utöver de ovan beskrivna ersättningarna. 

Tabell: Anpassningsmedel 

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Anpassningsmedel (tkr) 11 000 8 000 4 000 2 000 0 0 

Preliminära siffror för Ljusdal redovisas i tabellen nedan. Beloppen är uträknade utifrån Ljusdals 
kommuns befolkningsprognos inför budget 2022. För åren 2024–2028 är ingen indexuppräkning 
medräknad. 
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Tabell: Preliminärt medlemsbidrag 

Medlemsbidrag (tkr) 
Medlemsbidrag 16–19 år 
Medlemsbidrag 20–64 år 
Totalt medlemsbidrag 

Anpassningsmedel 

2023 

101 019 

18 625 

119 644 

11 000 

2024* 

98 433 

18 505 

116 938 

8 000 

2025* 

96 773 

18 394 

115 167 

4 000 

2026* 

97 090 

18 322 

115 411 

2 000 

2027* 

94 195 

18 274 

112 469 

0 

2028* 

96 630 

18 178 

114 808 

0 

Medlemsbidrag inkl. 
anpassningsmedel 130 644 124 938 119 167 117 411 112 469 114 808 

*Exkl. indexuppräkning 

Om Järvsögymnasiet startar de nya programmen som skolan har ansökt om behöver förbundet få 
ersättning från Ljusdals kommun för förbundets merkostnader som detta bidrar till. 

Ekonomi/upphandling – Hälsinglands Utbildningsförbund tar över ansvaret för ekonomi och 
upphandling. Förbundet är en del av Inköpssamverkan Mitt. Söderhamns kommun genomför 
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen åt förbundet. Förbundet genomför 
direktupphandlingar på egen hand. 

Personalavdelningen – Utbildningsförbundet tar över personalansvaret. 

Personal – Tillsvidareanställd personal som har sin huvudsakliga anställning inom vuxenutbildningen 
eller gymnasieskolan kommer att erbjudas verksamhetsövergång. De avtal som finns med visstid 
kommer att kunna följa med in i Hälsinglands Utbildningsförbund tills avtalstiden upphör. 

Tjänster – Förbundet åtar sig att under en treårsperiod/femårsperiod anpassa antalet tjänster så att 
lärartätheten motsvarar nivån i förbundets nuvarande skolor. Skolledartjänsterna anpassas till 
förbundet så att biträdande rektor byts ut till rektor eller utbildningsledare. 

Maskiner och inventarier – De inventarier som finns inom verksamheten som är helt avskrivna går 
över till förbundet utan kostnad. De inventarier som finns där avskrivning fortfarande sker går över 
till förbundet genom att förbundet köper dessa till bokfört värde. 

Balanserade medel – Medel som idag ligger på balansen i Ljusdals kommun som hör till 
utbildningsverksamheterna ska gå över till förbundet. 

LSS-boendet – Förbundet gör det möjligt för elever från Ljusdal att kunna bo på LSS-boendet när de 
går gymnasiesärskolan. 

Skolskjuts och inackorderingstillägg – Skolskjutskostnader ingår inte i förbundet, det förväntas 
därmed ligger kvar hos Ljusdals kommun. Inackorderingstilläggen ingår i medlemsavgiften och 
hanteras av förbundet enligt de regler som förbundet har. 

KAA – Det kommunala aktivitetsansvaret ligger vid en verksamhetsövergång kvar hos Ljusdals 
kommun. 

Lokaler – Förbundet tar på sig att göra nödvändiga anpassningar och ombyggnationer av lokalerna. 
Det löpande underhållet ska ingå i hyran och genomföras av Ljusdalshem. Om större renoveringar är 
planerade ska de genomföras av fastighetsägaren. Om förbundet i framtiden går ur lokaler ska hyran 
dras av i samverkan med Ljusdals kommun. Vid en övergång till Hälsinglands Utbildningsförbund 
förutsätts att de verksamheter som hyr lokaler på skolområdet idag fortsätter med det vid 
verksamhetsövergången 
Lokalvården föreslås organiseras på samma sätt som nuvarande vid en verksamhetsövergång. 
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IT-miljö – Söderhamn Nära driftar Gymnasiet och Vux med den miljö och den prisnivå som finns inom 
HUFB idag. Söderhamn Nära kopplar samman verksamheterna i nätet och ser till att det finns 
bemanning på samma sätt som på övriga skolor. Vid en verksamhetsövergång 1/1 2023 kan det bli 
nödvändigt att driva våren 2023 med det som finns och att man byter under sommaren 2023, men 
de administrativa systemen byts 1 januari och kopplas upp mot Söderhamn. 

Programutbud på gymnasieskolan – Utbildningsförbundet åtar sig till antagningen 2024 att behålla 
det utbud av program som finns i utbudet ht 2022 och att forma en organisation på Slottegymnasiet 
för lärlingsklasser så att utbudet på skolan breddas. Antagningsbeslut fattas sedan utifrån hur 
eleverna har sökt. 

Tabell: Programutbud Ljusdal ht 2024 

Skolförlagda program – inga förändringar Lärlingsbaserade program i lärlingsklass 
Barn- och fritidsprogrammet Handelsprogrammet 
Ekonomiprogrammet Hotell- och turismprogrammet 
Industriprogrammet Hantverksprogrammet frisör, stylist etc. 
Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Naturbruksprogrammet, skog och naturturism 
Samhällsvetenskapliga programmet 
Teknikprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 

Inför antagningen 2023 görs informationen till eleverna under hösten 2022. Ovanstående kan 
möjligen tidigareläggas till antagningen 2023 om man inleder ett nära samarbete mellan förbundet 
och Slottegymnasiet redan ht 2022. 

Yrkesvux och yrkesvux i kombination – Förbundet åtar sig att erbjuda ett stort utbud av 
yrkesutbildningar. 

Lärlingsvux – Förbundet åtar sig att utveckla och utöka lärlingsvux enligt förbundets modell. Det ger 
medborgarna i Ljusdal ett större utbud samt gynnar arbetsmarknadens behov. 

Genom fritt sök till alla utbildningar inom Utbildningsförbundet skapas valfrihet. 

Förbundet är beredda att starta vuxenutbildningar som tillvaratar möjligheter som finns hos 
Slottegymnasiet i form av personal, lokaler, maskiner och övrig utrustning. 

Utveckla samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen samt mellan orterna. 

Samverkan i Hälsingland – Utbildningsförbundet avser att fortsätta med samverkan i Hälsingland när 
det gäller vuxenutbildningen och driva frågan om fritt sök. 

På gymnasienivå ska förbundet verka för samverkan med Hudiksvall för vissa gymnasieutbildningar. I 
dagsläget är det el- och fordonsprogrammen som kan vara av intresse för ljusdalseleverna. 

Teoretiska kurser – Genom ett bredare utbud av kurser på gymnasial nivå i förbundet kan köp från 
Hermods via avtalet minska och innebära lägre kostnad för UC. 

Elevhem – Elevhemmet förväntas ligga kvar i Ljusdalshem, HUFB föreslår inte att det ska gå över. 
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Idrott – Förbundet åtar sig att de NIU-idrotter som finns på de olika orterna behålls och att 
förbundets linje att inte skriva avtal för elever som söker NIU i andra kommuner hålls. Förbundet 
inför möjlighet att välja idrottsprofil i Ljusdal på samma sätt som i HUFB. 

Skolbibliotek – Hälsinglands Utbildningsförbund tar över skolbiblioteket och inför sitt eget 
bibliotekssystem. 

Skolmåltid – Förbundet avser att fortsätta köpa skolmåltid av Ljusdals kommun genom ett nytecknat 
avtal. En förutsättning för detta är att en omförhandling av priset kan genomföras. Priset bör ligga i 
paritet med det pris som förbundet får betala till de andra medlemskommunerna. 

Antagning – Antagningen till gymnasieskolan görs liksom tidigare av antagningsenheten i Falun. 
Förbundet tar över kostnaden för det. 


	Strukturera bokmärken
	Förstudie Ljusdals kommun 
	INLEDNING 
	GYMNASIESKOLAN 
	GYMNASIESÄRSKOLAN 
	VUXENUTBILDNINGEN 
	GYMNASIESKOLAN OCH VUXENUTBILDNINGEN 
	SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 
	REKOMMENDATIONER 




