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Närvarolista   
 

  

Beslutande ledamöter 

 
Yvonne Persson (S), ordförande 
Hans Gleimar (C) 
Bengt Norrlén (S) 
Ivan Eriksson (S), tjänstegörande ersättare 
Bert Broman (M)  
Sören Grandelius (S), tjänstgörande ersättare 
  

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Mikael Fältsjö, förbundschef 
Niklas Sjödin, verksamhetschef gymnasiet 
Susanne Axelsson, verksamhetschef elevhälsa, § 90-95 
Kenth Runnberg, kanslichef 
Karin Pihlström, verksamhetschef vuxenutbildning, § 90-95  
Anneli Dahlström, lärare, § 91  
Monika Ehrin, direktionssekreterare 
 
Övriga 
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§ 90  

Ändringar i föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 

Inga förändringar i föredragningslistan.  
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§ 91  

Presentation av VBU:s verksamheter – 

Hundskötarutbildningen lärvux (Glada Nosens 

hunddagis) 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Uppvisning av Glada Nosens hundar. 

Anneli Dahlström, lärare på lärvux, informerar om verksamheten. För 

närvarande har utbildningen sex elever, samtliga har en funktionsvariation och 

omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Under 

sin praktikplats på hunddagiset får eleverna en utbildning till hundskötare via 

VBU Lärvux. Utbildningen sker kontinuerligt genom både praktik och teori. 

Varje dag går eleverna på en långpromenad med hundarna på förmiddagen en 

kortare promenad på eftermiddagen. 

I dagsläget finns sju hundar på hunddagiset, som samtliga tillhör personal som 

arbetar på VBU. Det finns även kö till verksamheten. Hundarna tränas varje 

dag, både mentalt och fysiskt.   

Förutom den dagliga verksamheten har även projektet Hundens roll I Sverige 

genomförts med SFI, i syfte att öka förståelsen om hundens roll och betydelse i 

Sverige.  
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§ 92 Dnr 2022/157   04 

Delårsbokslut 2022 

Beslut 

1. Direktionen godkänner och fastställer VBU:s delårsrapport 2022.  

2. Direktionen har tagit del av översiktlig granskningsrapport och noterar 

informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef och kanslichef presenterar delårsbokslut och delårsrapport per 

2022-08-31.  

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport VBU 2022 

2. Översiktlig granskning av delårsrapport, KPMG, daterad 2022-10-17

  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige Ludvika kommun 

Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 

Akten 
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§ 93 Dnr 2022/30   04 

Budgetuppföljning 2022 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen redovisar budgetuppföljning för september 2022 inklusive 

prognos för helår och kommenterar identifierade avvikelser.  

Avvikelser handlar bland annat om ett överskott på personalkostnader utifrån 

att budgeterade tjänster inte tillsatts, intäkter för statsbidrag på vux som ger en 

negativ avvikelse samt ökade kostnader för pension. Gällande interkommunala 

kostnader ser vi både ökade intäkter utifrån att ett större antal elever sökt sig till 

VBU, samtidigt som kostnaderna för de elever som sökt sig ut har ökat något 

till följd av dyrare utbildningar.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2022-09  

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 94 Dnr 2022/14  61 

Internationell skola  

Beslut 

1. Direktionen upphäver beslut från sammanträde den 1 juni 2022, § 48, vad 

gäller att ge VBU i uppdrag att som huvudman för en internationell skola 

ansöka om tillstånd att bedriva grundskola (F-9) enligt svensk läroplan med 

undervisning på engelska 50 % av tiden och svenska 50 % av tiden.  

Beslut om att ge VBU i uppdrag att som huvudman för en internationell skola 

ansöka om tillstånd att bedriva gymnasieskola enligt internationell läroplan IB 

(International Baccalaureate) kvarstår enligt tidigare beslut, men med 

förtydligande att ansökan för IB gäller med start läsåret 2024/25.  

2. Direktionen upphäver beslutspunkt 2 från sammanträdet den 1 juni 2022, § 

48 (förslag att kommunfullmäktige i Ludvika uppdrar åt Social- och utbildningsnämnden i 

Ludvika att bistå VBU till en hållbar lösning för den internationella skolan på 

grundskolenivå och möjliggöra för start läsåret 2023/24) då förslaget inte längre är 

aktuellt.  

3. Direktionen noterar i övrigt återrapporteringen.  

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef och förbundsordförande ger information om nuläget i processen 

för den internationella skolan.  

Vid återrapporteringen till direktionen den 14 september 2022, § 79, 

redogjordes för att Kommunstyrelsen i Ludvika föreslagit Kommunfullmäktige 

att ge Social- och utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta för en internationell 

grundskola i Ludvika kommuns regi. Då förslaget till beslut stred mot det beslut 

som direktionen som beslutande församling i kommunalförbundet enhällig 

fattat beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för utredning av 

beslutsgången.  

Ett ledningsmöte har därefter genomförts för att konkretisera uppdraget, 

ansvaret och tidsplanen. En tydlig ansvarsfördelning har arbetats fram mellan 

Ludvika kommun, Smedjebackens kommun och VBU vilket stärker 

engagemanget och samarbetskulturen både informellt och formellt mellan 

huvudmännen, vilket är bra för eleverna. Det kommer att ställas krav på en 

tydlig samarbetskultur mellan huvudmännen för att elevernas bildningsresa ska 

hänga ihop och stärkas varandra. Utifrån den nya ansvarsfördelningen föreslår 

förbundets tjänstemannaorganisation att den del av direktionens tidigare beslut 
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(2022-06-01, § 48) som gäller huvudmannaskapet för att med engelskspråkig 

undervisning bedriva internationell skola på grundskolenivå med svensk 

läroplan ska upphävas. Beslut om att VBU som huvudman för en internationell 

skola på gymnasienivå (IB) kvarstår.      

  

Beslut skickas till 
Ludvika kommun 
Smedjebackens kommun 
Akten 
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§ 95 Dnr 2022/138   29 

Hyra av externa lokaler  

Beslut 

Direktionen beslutar att inte hyra externa lokaler då förslaget inte längre är 

aktuellt.   

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av den planerade uppstarten av internationell skola hösten 2023 

har det funnits ett utökat lokalbehov för verksamheten, varpå ärende om hyra 

av externa lokaler initierats och utretts. Med anledning av de delvis oklara 

förutsättningarna för uppstarten av den internationella skolan fattade 

direktionen den 14 september 2022, § 79, beslut om att bordlägga ärendet.  

Då en tydlig ansvarsfördelning nu har arbetats fram mellan Ludvika kommun, 

Smedjebackens kommun och VBU gällande den internationella skolan föreslås 

direktionen att avgränsa uppdraget för VBU:s del till att enbart gälla 

internationell utbildning på gymnasienivå genom International Baccalaureate 

(IB). De nya förutsättningarna kan verkställas inom befintliga lokaler och 

förbundets tjänstemannaorganisation föreslår att externa lokaler inte ska hyras.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 96 Dnr 2022/159   61 

Utbud och organisation gymnasiet läsåret 

2023/2024 

Beslut 

Direktionen beslutar om preliminär organisation för läsåret 2023/2024 enligt 

förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen ska varje kommun ansvara för att ungdomarna i kommunen 

erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet men det behöver inte ske i 

kommunen, utbildningar kan planeras i samverkan med andra kommuner i 

regionen. Vilka utbildningar som erbjuds skall även planeras med hänsyn till 

ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov (SFS 2010:800, 15 kap.  

§ 30, § 30a, § 30b).  

VBU är en del av Gysam, vars huvuduppgift är att skapa förutsättningar för 

eleverna att välja bland ett brett utbud av utbildningar av god kvalitet. I Gysams 

preliminära prislista ser vi att gymnasieskolan har en hög kostnadsutveckling. 

Det är med stor sannolikhet ett resultat av att kommunerna planerar utifrån ett 

lokalt perspektiv. Alltför många kommuner, inklusive VBU, har utbildningar 

och inriktningar med för få elever. VBU bör använda Gysamsamarbetet på ett 

mer effektiv sätt och se samverkanskommunerna som en tillgång. 

Verksamhetschef föreslår att Barn- och fritidsprogrammet inte tillåts att starta 

utifrån ett allt för lågt söktryck. Följande program/inriktningar behöver få ett 

ökat antal sökande för att inte riskera att läggas ner: 

• Estetiska programmet 

• T4 – Gymnasieingenjör 

• RL – Endast RL kök 

• TE - Design och produktionsutveckling 

 

Utifrån skollagen, ekonomiskt- och regionalt perspektiv föreslår 

verksamhetschef för gymnasiet följande utbud inför läsåret 2023-2024; 
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Program Inriktning Antal 

personer 

Bygg- och  

anläggningsprogrammet 

Anläggningsfordon, BAANL  

Husbyggnad, BAHUS 

20 

El- och energiprogrammet   Automation, EEAUT  

Elteknik, EEELT 

32 

Ekonomiprogrammet Ekonomi, EKEKO  

Juridik, EKJUR 

32 

Estetiska programmet   Bild och formgivning, ESBIL 16 

Fordons- och  

transportprogrammet  

  

Fordons- och  

transportprogrammet -  

Lärling 

Transport, FTTRA  

  

  

Lastbil och mobila maskiner,  

FTPEROL  

Personbilsteknik. lärling 

16 

 

 

4 

Försäljnings- och  

serviceprogrammet 

 32 

Introduktionsprogrammet  100 

Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhållsteknik,  

INDRI  

Produkt- och maskinteknik,  

INPRK  

Svetsteknik, INSVE 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, NANAT 32 

Restaurang- och  

livsmedelsprogrammet 

Kök och servering. RLKOK 32 

Samhällsvetskapsprogrammet Beteendevetenskap, SABET  

Samhällsvetenskap, SASAM  

Medier- och kommunikation,  

SAMED 

64 

Teknikprogrammet   Design och produktionsutveckling,  

TEDES  

Informations- och medieteknik,  

TEINF 

32 

Vård- och  

omsorgsprogrammet 

 32 

 

Gymnasiesärskolan – individuellt program   
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Beslut skickas till 
Akten 
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§ 97 Dnr 2022/166   61 

Betygsstatistik gymnasiet 

Beslut 

Direktionen noterar redovisningen.  

Beskrivning av ärendet 

I jämförelse med föregående år har VBU:s totala betygsmedelvärde och examen 

inom 3 år ökat. Statistiken visar även att de flesta klasser har en positiv 

betygsutveckling över 3 år, vilket visar att VBU:s elever utvecklas under hela 

studietiden. Framgångsfaktorer är en välorganiserad elevhälsa och trygg och 

stabil lärargrupp. Elevhälsans arbete med överlämning mellan årskurs 9 och 

gymnasiet ska ses som en av VBU:s viktigaste processer - där skapas goda 

förutsättningar att lyckas, både för elever och lärare. 

Program 
2022 

Antal 
elever i 
klassen 

Totalt 
medelbetyg, 
elever med 

examensbevis 
(exklusive 

GYAR) 

Andel med 
examensbevis 

i klassen 

Andel med 
grundläggande 
behörighet från 
yrkesprogram 

Andel med 
examen 

inom 3 år 

BA 20 14,7 95 % 10 % 85 % 

FTTP 18 14,4 100 % 16 % 94 % 

FTPEROL 2 15,4 100 %  100 % 

RL 9 11,8 50 % 0 % 44 % 

VO 11 13,5 100 % 54,5 % 63 % 

ES 7 15 100 %  100 % 

EK 25 15,7 92 %  92 % 

SA 50 14,9 82 %  70 % 

HA 21 13,45 90,5 % 43 % 76 % 

IN 24 12,6 87,5 % 17 % 67 % 

EE 15 14,6 100 % 93 % 100 % 

TE 15 15,9 66,7 %  67 % 

NA 20 16,4 90,5 %  75 % 

VBU 237 14,1 87,5 % 32 % 79,5 % 

Ludvika:  13,8    
Smb:  14,8    
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Tabellen nedan visar elevernas resultat i varje årskurs, ett sätt att följa elevernas 

utveckling över 3 år. Totala betygsmedelvärdet jämför olika årskullar medan 

förädlingsvärde visar varje programs utveckling över 3 år. 

 

Relationen mellan betygspoäng och nationellt prov är intressant och visar 

sambandet mellan lärarens undervisning och nationella mål. 

 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 98 Dnr 2022/160   02 

Lärarbehörighet - statistik 

Beslut 

Direktionen noterar redovisningen 

Beskrivning av ärendet 

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare och är 

behörig för viss undervisning bedriva undervisningen. Ett undantag gäller för 

lärargrupper som inte behöver ha legitimation, till exempel modersmålslärare 

och lärare i yrkesämnen. En betydande del av dessa lärare på VBU har gått och 

är behöriga samt legitimerade. Regleringen för detta finns angiven i 2 kapitlet, 

Skollag (2010:800).  

Antal undervisande lärare på VBU inom ramen för de förordningar som 

innefattas av legitimationskravet redovisas.  

Under höstterminen 2022 undervisar 150 st lärare på VBU, varav 106 st inom 

ramen för de förordningar som innefattas av legitimationskravet. Yrkeslärare 

omfattas inte av legitimationskraven. Sammanlagt är 26 st lärare är obehöriga, 5 

st av dessa är under utbildning. Totalt har VBU 75,5 % legitimerade lärare. 

  

29%

54%

17%

Fördelning lärare Ht-22

Yrkeslärare

Leg. Lärare

Obehörig
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Leg.lärare Obehörig Yrkeslärare Totalt 

80 st 26 st  44 st 150 st 
 

 
 

  Hö1 Hö2 Elevhälsa Smeden  Malmen Vux Totalt 

Antal obehöriga 

lärare 
5 1 3 3 1 13 26 

Obehöriga i 

utbildning 
0 0 1 2 0 2 5 

 

  

Beslut skickas till 
Akten 
  

0
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§ 99 Dnr 2022/141   05 

Svar på motion – sälja Öddö 

Beslut 

Direktionen avger yttrande, daterat 2022-09-29, till kommunstyrelsen i Ludvika 

kommun.  

Bert Broman (M) deltar inte i beslutet.  

Reservation 

Hans Gleimar reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion inkommen den 9 november 2018 att 

kommunens semesteranläggning på Öddö i Strömstad kommun säljs till 

marknadsvärde till aktör utanför kommunkoncernen. Motionären lyfter upp att 

kommunen under senare år bedrivit ytterst lite kommunal verksamhet på 

Öddö, men kolonin genererar kostnader för kommunen. Hon ser även att det 

behöver göras investeringar inom kommunens gränser för att göra Ludvika mer 

attraktivt för invånarna och att de tillgångar som finns i Öddö skulle göra mer 

nytta om de kan omfördelas till områden som i större grad kan anses vara 

kommunala kärnverksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttranden från VBU och 

nämnderna beträffande deras behov och nyttjande av kommunens 

semesteranläggning på Öddö i Strömstads kommun. 

I yttrandet från VBU:s förbundskansli tydliggörs att Öddö har ett betydande 

värde för verksamheten och att motionen bör avslås.  

Behandling 

Hans Gleimar (C) yrkar på avslag på förbundskansliets förslag till beslut och på 

bifall till motionen. 

Ivan Eriksson (S) och Bengt Norrlén (S), Sören Grandelius (S) och Yvonne 

Persson (S) yrkar på bifall till förbundskansliets förslag till beslut och avslag till 

Hans Gleimars yrkande.  

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att direktionen beslutat 

enligt förbundskansliets förslag.  

Bert Broman (M) deltar inte i beslutet.  
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Beslutsunderlag 

Beslut från KSU Ludvika, 2022-08-16 § 73   

Yttrande från förbundet, daterat 2022-09-29 

  

Beslut skickas till 
Ludvika kommun 

Akten  

 
  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2022/95   02 

Återrapport försäkringslösning pensionsskuld 

Beslut 

Direktionen noterar återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Vid direktionens sammanträde den 1 juni 2022 (§ 53) redogjorde kanslichef för 

att VBU:s pensionsskuld är en ekonomisk risk då den är ett långvarigt åtagande 

som kan få stor påverkan på det ekonomiska resultatet på kort sikt. Ett sätt att 

minska risken är att göra en inlösen via försäkringslösning. Det innebär i 

praktiken att VBU köper försäkringslösningar för det åtagande man har och 

överlåter pensionsansvaret på ett försäkringsbolag. På så sätt överlåts betydande 

framtida risker i pensionsåtagandet till försäkringsbolaget. För att kunna 

bedöma de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lösning skulle först en 

upphandling av tjänst för inlösen av pensionsskuld behöva göras och 

direktionen gav kanslichefen i uppdrag att se över de ekonomiska 

konsekvenserna för inlösen av VBU:s pensionsskuld. 

Kanslichef ger återrapport i ärendet. Försäkringslösningar för pensioner har 

lagts till UHC (Upphandlingscenters) upphandlingsplan för 2023. Det finns 

ingen tidigare upphandling gällande detta och direktupphandling är inte möjligt. 

Således kommer det först under 2023 vara möjligt för VBU att teckna 

försäkringslösningar för pensioner.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 101 Dnr 2022/39   02 

Sjukstatistik personal samt arbetsskador och tillbud 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen.  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukstatistik för personal till och med september 2022. 

Frånvaron ligger i snitt på 3,61 %, vilket är fortsatt lågt och på väg mot tidigare 

års än lägre siffor. VBU fortsätter att arbeta aktivt för att förebygga 

sjukfrånvaron och sätta in tidiga insatser om så behövs. 

Redovisning av arbetsskador och tillbud sker löpande. Samtliga händelser som 

registrerats har behandlats enligt förbundets rutiner.  

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvaro VBU 2022-2015  

2. Översiktsrapport arbetsskador och tillbud, VBU 2022 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 102 Dnr 2022/167   60 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete – 

rapportering Cosafe 

Beslut 

Direktionen noterar rapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichef ger muntlig rapport gällande införandet av kommunikations- och 

säkerhetsplattformen Cosafe, där implementering pågår. Säkerhetsverktyget går 

att nå både via mobil, dator och surfplatta och möjliggör att i realtid kunna 

larma personal och elever om pågående incidenter. Verktyget kan även fungera 

som personlarm och för att skicka krypterade meddelanden.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 103 Dnr 2022/68   61 

Information utifrån krisen i Ukraina 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef informerar om situationen utifrån krisen i Ukraina. Det är 

fortsatt ett mycket begränsat antal elever från Ukraina som börjat på VBU. Det 

finns väl fungerande samverkansformer där VBU deltar för att följa 

utvecklingen och vid behov bygga upp beredskap.   

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 104 Dnr 2021/59   61 

Lokalstrategi inkl. rapport från fastighetsberedningen 

Beslut 

Direktionen noterar i informationen 

Beskrivning av ärendet 

Information om lokalsituationen och rapport från den senaste 

fastighetsberedningen.  

Ritningar gällande Folkets hus har delgetts inför Kulturskolans kommande flytt. 

Viss verksamhet kommer kunna flytta in allt eftersom nuvarande verksamhet i 

huset byter till andra lokaler.  

Detaljkartan gällande Malmenskolan har visat att området är industrimark, 

vilket gör att det inte är möjligt att sätta upp moduler. LKFAB kommer nu 

utreda gruvkontorets skick för att det därefter ska vara möjligt att ta ställning till 

om viss verksamhet kan bedrivas där.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten   
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§ 105 Dnr 2021/25   61 

Information från lokala programråd 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Muntlig information om genomförda lokala program- och yrkesråd. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från respektive råd. 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 106 Dnr 2020/184 

Elevärenden (avstängda elever och 

kränkningsärenden mm.) 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Rapport avseende avstängda elever och kränkningsärenden redovisas löpande.  

- Kränkningsärende elev HÖ1 (dnr 2022/168  64) 

- Kränkningsärende elev IM (dnr 2022/171  64) 

- Kränkningsärende elev IM (dnr 2022/172  64) 

- Incident gällande film på TikTok (dnr 2022/161  64) 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 107  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärende 

VBU:s direktion har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt en av direktionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut 

ska redovisas till direktionen (beslut som är av rutinmässig karaktär behöver 

inte redovisas). Redovisningen innebär inte att direktionen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla 

lämnad delegering.  

VBU:s kulturskoleutskott 

2022-09-29 § 16-21 

VBU:s arbetsutskott  

2022-10-06 § 45-54 

Förbundsordförande 

Nr 8/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 6 – 7 oktober 2022 Susanne Axelsson 

Förbundschef 

Nr 16/2022 Ställföreträdande rektor för HÖ1 

 22 – 23 sep 2022 Anna-Maria Blomqvist  

Nr 17/2022 Ställföreträdande rektor för vuxenutbildningen 

 30 sep 2022  Niklas Sjödin 

Nr 18/2022 Ställföreträdande chef för kulturskolan 

 10 – 14 okt 2022  Louise Sundquist 

Nr 19/2022 Ställföreträdande rektor för Malmenskolan 

 5 – 6 okt 2022 Susanne Axelsson  

Nr 20/2022 Ställföreträdande rektor för Malmenskolan 

 18 okt 2022  Niklas Sjödin  
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Undertecknade avtal 

Dnr 2022/147   04 

Avtal swish handel (elevcafé) 

Dnr 2022/149  62 

Avtal Inera - Behandling av journalinformation efter avslutat användande av 

tjänsten Svevac 

Dnr 2022/150   05 

Ordererkännande simulator Malmen (Tenstar Simulation) 

Dnr 2022/163  04 

Överenskommelse gym VBU – Ludvika kommun 

  

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 108  

Information 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Information om;  

- Skolinspektionen har fattat beslut om ansökningar där direktionen yttrat 

sig över remissen, se sammanställning.   

- Kommunfullmäktige i Ludvika har beslutat att anta reviderad 

förbundsordning för VBU.   

- De nya principerna för arvode till ordföranden i direktionen skulle ha 

börjat gälla den 1 jan 2023 enligt beslut från kommunfullmäktige i 

Smedjebacken. En administrativ miss har lett till att de nya 

ersättningsnivåerna tillämpats redan i oktober månads utbetalning, 

vilket kommer att korrigeras.  

- Beslut att utse skolchef enligt bestämmelserna i skollagen (2 kap. 8 a §) 

kommer att fattas vid kommande direktion.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av beslut från Skolinspektionen 

2. Beslut från KF Ludvika kommun, 2022-08-30 § 106 
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§ 109  

Övrigt 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen vill skapa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare i skolväsendet. Som ett steg i det arbetet inrättas Rådet för 

professioner i skolväsendet, där förbundschef Mikael Fältsjö har nominerats 

som representant för skolhuvudmän. 

 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110  

Kommunikation/pressinformation 

Beslut 

Inget ärende från dagens direktion bedöms vara aktuellt för kommunikation 

eller pressinformation.  

Beskrivning av ärendet 

Planering gällande ärenden från föredragningslistan som är aktuella för 

kommunikation/pressinformation. 

  

 

 

 

 


