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Närvarolista   
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Monica Forsgren (S), ordförande 
Anna-Lena Andersson (S) 
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Ej beslutande ersättare Nall Anneli Bringås (V) 
 
 

Övriga närvarande Mikael Fältsjö, förbundschef 
Niklas Sjödin, verksamhetschef gymnasiet 
Susanne Axelsson, verksamhetschef elevhälsa 
Kenth Runnberg, kanslichef 
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Göran Törnkvist, rektor, § 47-48 
Mikael Johansson, rektor, § 47-48 
Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika,  
§ 47-48 
Fredrik Rönning, kommunstyrelses ordförande 
Smedjebacken, § 47-48 
Monika Ehrin, direktionssekreterare 
 
 
 

 

  

 

    

   

   

   

  ________ 
    

    



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista  

 
§ 47 

Ändringar i föredragningslistan ................................................................................ 5 

§ 48 Dnr 2022/14 61 

Utredning av internationell skola ............................................................................. 6 

§ 49 Dnr 2022/94   29 

Indexeffekter hyreskontrakt ..................................................................................... 8 

§ 50 Dnr 2022/30   04 

Budgetuppföljning 2022 ........................................................................................ 10 

§ 51 Dnr 2022/105   04 

Ansökan om ytterligare investeringsmedel till gymnasiesärskolan ..................... 11 

§ 52 Dnr 2022/108   04 

Extra investeringsärende vux industri ................................................................... 12 

§ 53 Dnr 2022/95   02 

Försäkringslösning pensionsskuld ........................................................................ 13 

§ 54 Dnr 2022/96   04 

Antagande av inköpsriktlinjer ................................................................................ 15 

§ 55 Dnr 2022/78   61 

Organisation gymnasiet läsåret 2022/23 ............................................................ 16 

§ 56 Dnr 2022/109   61 

Beslut om fjärrundervisning läsåret 2022/23...................................................... 17 

§ 57 Dnr 2022/98  61 

Revidering av riktlinjer gällande politiska partiers besök i skolan ...................... 18 

§ 58 Dnr 2022/99   60 

Examen 2022.......................................................................................................... 19 

§ 59 Dnr 2021/154   00 

Byte av datum för direktion och budgetberedning december 2022 ................... 20 

§ 60 Dnr 2022/39   02 

Sjukstatistik personal samt rapportering av tillbud och arbetsskador ............... 21 

§ 61 Dnr 2022/68   61 

Information utifrån krisen i Ukraina ....................................................................... 22 

§ 62 Dnr 2021/59   61 

Lokalstrategi inkl. rapport från fastighetsberedningen ........................................ 23 

§ 63 Dnr 2021/25   61 

Information från lokala programråd ...................................................................... 24 

§ 64 Dnr 2022/81   61 

Val av representanter till lokala program- och yrkesråd ...................................... 25 

§ 65 Dnr 2020/184 

Avstängda elever och kränkningsärenden ............................................................ 26 

§ 66 

Redovisning av delegationsbeslut ......................................................................... 27 



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 

Information .............................................................................................................. 29 

§ 68 

Övrigt ........................................................................................................................ 30 

 



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47  

Ändringar i föredragningslistan 

Beslut 

Direktionen godkänner föredragningslistan.  

Beskrivning av ärendet 

Följande ärenden tillkommer; 

- Extra investeringsärende vux industri (§ 52) 

- Beslut om fjärrundervisning läsåret 2022/23 (§ 56)  
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§ 48 Dnr 2022/14 61 

Utredning av internationell skola  

Beslut 

1. Direktionen ger 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  

- bedriva gymnasieskola enligt internationell läroplan IB (International 

Baccalaureate). 

Båda ansökningarna ska gälla med start läsåret 2023/24.  

2. Direktionen förslår 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.  

Beskrivning av ärendet 

Direktionen har den 16 februari 2022, § 9, gett förbundschefen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att starta en internationell skola som innefattar 

både förskola, grundskola och gymnasium. Förbundschefen har utsett två 

rektorer att leda utredningsarbetet.  

Under utredningsarbetet har bland kontakter tagits med Skolverket och 

Skolinspektionen, studiebesök har gjorts på en antal internationella skolor runt 

om i landet och intresseundersökningar har genomförts hos vårdnadshavare 

och större företag i regionen.  

Utredarna har vägt olika alternativ mot varandra och har kommit fram till 

förslag att VBU som huvudman för en internationell skola ska ansöka om att 

bedriva grundskola (F-9) enligt svensk läroplan med undervisning på engelska 

50 % av tiden och svenska 50 % av tiden samt att bedriva gymnasieskola enligt 

internationell läroplan IB (International Baccalaureate). Ambitionen är att båda 

skolformerna ska starta läsåret 2023/24.  

För att möjliggöra en hållbar lösning vad gäller grundskoledelen är det viktigt 

med nära samverkan mellan VBU och grundskolan i Ludvika och 

Smedjebacken, där Social- och utbildningsnämnden i Ludvika är en särskilt 

viktig aktör för att kunna starta skolformen på det för regionen bästa möjliga 

sätt och utredarna föreslår att nämnden ges ett riktat uppdrag för detta.  
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Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige i Ludvika kommun (för verkställighet) 
Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun (för kännedom) 
Akten  
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§ 49 Dnr 2022/94   29 

Indexeffekter hyreskontrakt 

Beslut 

1. Direktionen ger kanslichefen i uppdrag att utreda utformningen av VBU:s 

hyresavtal samt ta fram en jämförelse mot våra ägarkommuners lokalkostnader 

för skola/offentliga lokaler. 

2. Direktionen noterar i övrigt informationen.  

Beskrivning av ärendet 

VBU:s hyresavtal har en så kallad indexklausul vilket innebär att hyreshöjningar 

är kopplade till utvecklingen av konsumentprisindex, KPI. Hyreshöjningarna 

bestäms av ökningen av KPI mellan åren med en fastställd månad för 

beräkningen. De senaste åren har inflationen varit låg men de senaste 

månaderna är uppgången tydlig enligt nedanstående tabell;  

 
(Källa: SCB) 

För 2022 ökade hyreskostnaden för Högbergs- och Malmenskolan med 2,8 % 

och för Smedenskolan med 3,5 %.  

En hyreshöjning med 6,0 % 2023, enligt utfallet för mars i år, skulle medföra en 

kostnadsökning på ca 1 550 tkr för VBU:s lokaler, som går tillbaka till 

ägarkommunerna via fastighetsbolagen. 

Konsekvenser 

En ökad hyreskostnad kommer att påverka VBU:S programpriser på 

gymnasieprogrammen eftersom hyreskostnaden fördelas ut på samtliga elever. 

Högre programpriser leder till ökade kostnader för interkommunala 

ersättningar till bl.a. friskolor. Kommande nya regler om ökad regional 
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samordning av programutbudet innebär att ett högre programpris kan vara en 

nackdel för VBU när beslut om programutbud ska fattas regionalt. Det kan 

innebära att program som VBU har idag kommer att läggas på andra 

utbildningsanordnare inom Gysam som har lägre programpriser. Det är i det 

sammanhanget viktigt att hyressättningen för VBU sker på samma sätt som för 

rena kommunala verksamheter i andra kommuner. 

Förslag till åtgärder 

 Ett tilläggsäskande i budgeten för 2023 utifrån ökade hyreskostnader 

kan läggas fram till kommunerna. Om det beviljas skulle VBU få 

kostnadstäckning för ökningen och inte behöva göra motsvarande 

besparing på andra områden. Detta skulle dock inte påverka 

programpriserna, som ändå skulle öka, och konsekvenserna som 

beskrivs ovan kvarstår. 

 En omförhandling av hyreskontrakten som innebär att VBU:s hyror 

sätts på samma sätt som för kommunala förvaltningar, och sannolikt 

mer harmonierar med andra kommuners prissättning för skollokaler, 

skulle medföra att programpriserna sjunker. En sådan lösning skulle 

göra VBU mer konkurrenskraftigt när det regionala programutbudet ska 

fastställas.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 50 Dnr 2022/30   04 

Budgetuppföljning 2022 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen redovisar budgetuppföljning för april 2022 och kommenterar 

identifierade avvikelser, som handlar om statsbidrag som periodiseras 

månadsvis men utbetalas en gång per termin samt släpande kostnader för 

interkommunala elever där terminsfakturor kommer sent. På helheten är det 

inget som oroar gällande årets budget. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2022-04 (bilaga 1)  

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 51 Dnr 2022/105   04 

Ansökan om ytterligare investeringsmedel till 

gymnasiesärskolan 

Beslut 

Direktionen beviljar sökt investering inom befintlig ram.  

Beskrivning av ärendet 

Lena Risberg, rektor gymnasiesärskolan, äskar kompletterande 

investering. Gymnasiesärskolans lokaler har under VT-22 renoverats och 

anpassats till gymnasiesärskolans framtida behov. Sedan investeringsmedlen 

äskades har det tillkommit anpassningsbehov. Bland annat har takskenor för 

liftar, vilka tidigare ingått i hyran, bekostats för nästan 60 tkr.  

Gymnasiesärskolan önskar ett tillägg om 60 tkr för inköp av köksmöbler till 

hemkunskapslokalen, samlingsbord och förvaringshyllor. 

Den sökta investeringen ryms inom beviljad investeringsram (Dir 2021-12-09 § 

103) som uppgår till 7 500 tkr varav hittills beviljats totalt 7 167 tkr.  

   

 

Beslut skickas till 

Rektor gymnasiesärskolan 

Redovisningsansvarig  

Akten 
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§ 52 Dnr 2022/108   04 

Extra investeringsärende vux industri 

Beslut 

Direktionen beviljar sökt investering inom befintlig ram.  

Beskrivning av ärendet 

Kristina Beyerl Karlsson, rektor vuxenutbildningen, önskar investera i nya 

klädskåp till ett omklädningsrum vid vuxenutbildningens industriutbildning.  

I och med att gymnasiets elprogram inför läsåret 2022/23 kommer att utöka 

antalet elever behövs mer utrymme för eleverna att byta om. Detta leder i sin 

tur till att vuxenutbildningens elever behöver använda ett omklädningsrum som 

idag inte är tjänligt. LKFAB kommer att måla rummet, renovera en fuktskada i 

befintligt duschutrymme samt byta ut tvättrännan. De klädskåp som i dag finns 

i omklädningsrummet är i dåligt skick. Det är vidare hög efterfrågan på 

utbildning inom industri och höjd behöver tas för att kunna ta emot fler elever 

än idag även inom vuxenutbildningen. Önskemålet är att därmed att köpa in 22 

st nya klädskåp. 

En förenklad upphandling av klädskåp har gjorts och tre offerter har lämnats. 

Den maximala kostnaden för förslaget beräknas till 41 tkr.  

Den sökta investeringen ryms inom beviljad investeringsram (Dir 2021-12-09 § 

103) som uppgår till 7 500 tkr varav hittills beviljats totalt 7 167 tkr.  

   

 

Beslut skickas till 

Rektor vuxenutbildningen 

Redovisningsanvarig 

Akten 
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§ 53 Dnr 2022/95   02 

Försäkringslösning pensionsskuld  

Beslut 

1. Direktionen ger kanslichefen i uppdrag att se över de ekonomiska 

konsekvenserna för inlösen av VBU:s pensionsskuld. 

2. Direktionen noterar i övrigt informationen. 

Beskrivning av ärendet 

VBU har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas 

tjänstepensioner. Pensionerna är till stor del avgiftsbestämda och utbetalas till 

de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för 

pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats. 

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till 

sina medarbetare. Den största delen av pensionsskulden är åtaganden från förra 

seklet där kommuner och regioner har lovat att betala livsvarig tjänstepension 

till medarbetare och tidigare medarbetare när de går i pension. För alla anställda 

som är födda 1986 och senare är allt pensionsintjänande avgiftsbestämt och 

sätts av successivt i takt med att dessa tjänar in lön. 

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

 Pensioner som intjänats före 1998 ska inte redovisas i 

kommunens/regionens balansräkning som en avsättning eller skuld 

utan som en ansvarsförbindelse, i enlighet med den s.k. blandmodellen. 

För pensioner intjänade före 1998 redovisas istället en kostnad i 

resultaträkningen det år pensionen betalas ut till pensionären.  

 Pensioner intjänade efter 1998 redovisas som en avsättning i 

balansräkningen och utbetalningar minskar avsättningen. Förändringar i 

avsättningens storlek på grund av till exempel ändrade 

beräkningsantaganden för diskonteringsränta eller livslängd påverkar 

skuldens storlek och påverkar resultaträkningen det år förändringen 

görs. 

För närvarande (2021-12-31) har VBU en total pensionsskuld på 61 mkr varav 

25 mkr som avsättning i balansräkningen och 36 mkr som ansvarsförbindelse.  

Andelen som redovisas som ansvarsförbindelse över tid kommer att minska 

och på lång sikt försvinna. Det beror dels på att den är under utbetalning och 
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dels på att värdesäkringen under senare år varit låg. Avgörande faktorer för 

åtagandets storlek, både avsättning och ansvarsförbindelse, är de 

försäkringstekniska antaganden som ligger till grund för beräkningen, bland 

annat diskonteringsräntan och livslängdsantagande. Förändringen av den del 

som gäller avsättningen slår också igenom i resultaträkningen. 

Sammanfattningsvis utgör pensionsskulden 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. 

Försäkringspremien påverkar resultatet för det år som den erläggs.  

Upphandling av tjänst för inlösen av pensionsskuld behöver göras och därefter 

går det att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lösning. 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 54 Dnr 2022/96   04 

Antagande av inköpsriktlinjer  

Beslut 

1. Direktionen antar Upphandlingspolicy, daterad 2020-12-22, att gälla 

omgående.  

2. Direktionen antar Riktlinjer inköp för Ludvika kommunkoncern, 

daterad 2021-10-20, att gälla när e-handelssystemet införts.  

3. Direktionen antar Rutin inköp Ludvika kommunkoncern, daterad  

2021-09-20, att gälla när e-handelssystemet införts.  

4. VBU:s delegationsordning ses över enligt ovanstående och uppdateras 

vid behov.  

Beskrivning av ärendet 

Under 2022 planeras införande av ett nytt e-handelssystem på VBU. Ludvika 

kommun har infört systemet under hösten 2021 och i samband med det 

uppdaterat sina riktlinjer och rutiner för inköp som ska gälla för hela 

kommunkoncernen. Sedan tidigare har Ludvika kommun antagit den 

Upphandlingspolicy som Upphandlingscenter tagit fram för samverkande 

kommuner. 

Upphandlingspolicyn är allmänt skriven och kan gälla omgående medan riktlinje 

och rutin för inköp är anpassade till e-handelssystemet och bör börja gälla när 

det har införts på VBU vilket beräknas ske under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Upphandlingspolicy, daterad 2020-12-22 

2. Riktlinje för inköp för Ludvika kommunkoncern, daterad 2021-10-20 

3. Rutin inköp Ludvika kommunkoncern, daterad 2021-09-20 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 55 Dnr 2022/78   61 

Organisation gymnasiet läsåret 2022/23 

Beslut 

Direktionen fastställer organisationen enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetschef för gymnasiet presenterar förslag till organisation för 

gymnasiet 2022/23.  

Program 
Prel. antagna 
2022 

Platser lå 
2021/22 

Platser lå 
2022/23 

Bygg- och anläggning 16 20 20 

Barn- och fritid 3  0 

El- och energi 27 32 32 

Fordon lärling 0 2 2 

Fordon Transport 16 16 16 

Försäljning- och service 20 32 32 

Restaurang 5 32 32 

Industri 14 24 24 

Introduktion  100 100 

Vård- omsorg 9 32 32 

     

Ekonomi 32 64 32 

Estetiska 6 32 15 

Naturvetenskap 17 32 32 

Samhällsvetenskap 25 90 50 

Teknik 17 32 32 

Summa 211 543 451 

 

Humanistiska programmet har inte haft tillräckligt med förstahandssökande på 

flera år och direktionen föreslås att fatta beslut om nedläggning av programmet.  

Direktionen föreslås fatta beslut om nollintag på barn- och fritidsprogrammet.  

   

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 56 Dnr 2022/109   61 

Beslut om fjärrundervisning läsåret 2022/23 

Beslut  

1. Direktionen beslutar att VBU under läsåret 2022/2023 genomför 

fjärrundervisning inom moderna språk franska och spanska, steg 1. 

2. Direktionen ger verksamhetschef för gymnasiet delegation att besluta om 

omfattningen av fjärrundervisningen samt hur undervisningen ska genomföras.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen får fjärrundervisning användas inom gymnasieskolan under 

vissa förutsättningar och begräsningar. Med fjärrundervisning avses interaktiv 

undervisning som beskrivs med informations- och kommunikationsteknik där 

elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. I huvudsak rör det situationer 

då behörig lärare saknas inom organisationen eller elevunderlaget för en viss 

skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.  

En huvudman som avser att använda fjärrundervisning ska enligt skollagen 21 

kap. 9 § fatta beslut om det. Huvudmannen får besluta att använda 

fjärrundervisning för ett läsår i taget. 

  
 
Beslut skickas till 

Skolinspektionen 
Akten   



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2022/98  61 

Revidering av riktlinjer gällande politiska partiers 

besök i skolan 

Beslut 

Direktionen antar de reviderade riktlinjerna enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna gällande politiska partiers besök i skolan är antagna av direktionen 

den 31 maj 2018, § 39. Det finns behov att förtydliga formulering avseende 

begränsningen av vilka partier som bjuds in för att medverka i utbildningen. 

Enligt förslag klargörs detta i VBU:s tillämpning av skollagen genom en 

hänvisning till partier som är representerade i riksdagen och/eller fullmäktige i Ludvika 

eller Smedjebackens kommun.   

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer gällande politiska partiers besök i skolan, daterade 

2022-04-21.  

2. Nuvarande riktlinjer gällande politiska partiers besök i skolan, antagna i 

direktionen 2018-05-31, § 39. 

  

Beslut skickas till 
Akten 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2022/99   60 

Examen 2022 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef och verksamhetschef informerar om förutsättningar och 

planering inför examen 2022. 

Viktiga ståndpunkter i planeringen har varit;  

- Avskiljande mellan skoltid och fritid 

- Inkluderande aktiviteter 

- Studenterna ska vara i centrum 

- Nolltolerans mot berusning under skoltid 

Arbetsgrupper har tillsatts för planering av de olika dagarna i studentveckan. 

Eleverna har varit delaktiga i planeringen, bland annat genom elevråd och 

balkommittéer.  

  

Beslut skickas till 
Akten 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2021/154   00 

Byte av datum för direktion och budgetberedning 

december 2022  

Beslut 

Direktionen godkänner de nya sammanträdestiderna enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Utifrån budgetprocessen behöver datumen för budgetberedning och direktion 

flyttas fram en vecka vad gäller sammanträdena i december.  

Förslag till nya datum;  

Ons 7 dec kl. 13:15 – VBU:s budgetberedning (flyttat från 1 dec) 

Tors 15 dec kl. 13:15 – VBU: direktion (flyttat från 7 dec) 

  

Beslut skickas till 
Akten 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2022/39   02 

Sjukstatistik personal samt rapportering av tillbud och 

arbetsskador 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen.  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukstatistik för personal till och med april 2022. Frånvaron 

ligger i snitt på 4,81 % för första kvartalet 2022, vilket bedöms vara en fortsatt 

låg nivå som inte ger anledning till oro.  

Tillbud och arbetsskador registreras i IA-systemet (Informationssystem om 

Arbetsmiljö) som är ett webbaserat system som stödjer det systematiska 

arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Rapporten har hämtats från systemet och 

visar att det under året har inkommit 6 tillbudsrapporter och 12 

olycksfallsrapporter. 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvaro VBU 2022-2015 

2. Översiktsrapport IA, Händelseperiod 2022-01-01 – 2022-12-31 

  

Beslut skickas till 
Akten 

 

 

 

 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2022/68   61 

Information utifrån krisen i Ukraina 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef informerar om situationen utifrån krisen i Ukraina.  

Inom SKR:s skolchefsnätverks rapporteras om ett än så länge väldigt lugnt läge. 

Det finns en grundberedskap för mottagande inom regionen och en handfull 

elever har hittills tagits emot på VBU.  

  

Beslut skickas till 
Akten 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 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.  

Ludvika kommunkoncern har tagit in en konsult för att se över 

lokaloptimeringen och VBU är pilot i projektet. Frågor som berörs är bland 

annat hur vi ska organisera oss för att slippa hyra in fler lokaler, vad vi kan göra 

för att optimera nyttjandet, vad vi kan tjäna på att släppa en lokal med mera.  

I fastighetsberedningens sammanträden framförs att det är viktigt att det tas 

fram en tidsplan för kulturskolans lokaler.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten   



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2021/25   61 

Information från lokala programråd 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Information om genomförda lokala program- och yrkesråd. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från respektive råd. 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2022/81   61 

Val av representanter till lokala program- och 

yrkesråd  

Beslut 

Direktionen utser Sören Grandelius som representant i lokala programråd för 

Samhällsvetenskapsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt 

Bygg- och anläggningsprogrammet.   

Beskrivning av ärendet 

Behov har uppstått att välja ny representant från direktionen för lokala 

programråd för samhällsvetenskapsprogrammet, Fordon- och 

Transportprogrammet samt Bygg- och Anläggningsprogrammet.  

   

 

Beslut skickas till 

Verksamhetschef för gymnasiet 
Rektorer HÖ1 
Rektor Malmen 
Anna-Lena Andersson 
Adam Waller 
Sören Grandelius  
Akten  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2020/184 

Avstängda elever och kränkningsärenden 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Rapport avseende avstängda elever och kränkningsärenden redovisas löpande.  

Inga nya kränkningsärenden eller avstängningar har inkommit sedan förra 

redovisningen.  

Gällande det ärende (dnr 2022/71  64) där VBU på begäran avgett yttrande till 

barn- och elevombudet (BEO) utifrån inlett ärende i anledning av inkomna 

uppgifter gällande kränkande behandling på HÖ1 har BEO fattat beslut att inte 

pröva ärendet då det saknas själ att fortsätta utredningen.   

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66  

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  

2022-04-28 § 10-15 

VBU:s arbetsutskott  

2022-05-07 § 23-26, 30, 32-33 

VBU:s personalutskott  

2022-04-28 § 2  

Förbundsordförande 

Nr 3/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 21 – 22 april 2022 Mikael Johansson 

Förbundschef 

Nr 8/2022 Ställföreträdande rektor för HÖ 2 

 6 april – 30 juni 2022 Åsa Ramström 

 Ställföreträdande rektor Malmenskolan 

 6 april – 30 juni 2022 Anni Staack 

Nr 9/2022 Ställföreträdande verksamhetschef vuxenutbildningen  

 19 – 21 april 2022 Jessica Mattsson  

 



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Undertecknade avtal 

Dnr 2022/85   29 

Hyresavtal Öddö fritidshus 

Dnr 2022/86   05 

Cosafe – digitalt säkerhetssystem för skolor 

Dnr 2022/87  05 

Hyresavtal grävmaskin Volvo ECR35 

Dnr 2022/89  05 

Hyresavtal hjullastare Volvo L35GT 

Dnr 2022/91  04 

Swish företagsapp Swedbank 

Dnr 2022/92  02 

Samverkansavtal insats SE/IPS-utbildning (Finsam) 

Dnr 2022/100  02 

Lanterno - visselblåsarfunktion 

 

  

Beslut skickas till 

Akten  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67  

Information 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Information ges om;  

 Skadegörelse på Högbergsskolan (dnr 2022/102  29) 

 Brandincident Smedenskolan (dnr 2022/101  17) 

 Elev från VBU har vunnit utmärkelsen bästa butikssäljare i Yrkes-SM  

 Inkommet brev från privatperson (dnr 2022/103  00) 

 Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har fattat beslut om 

ansvarsfrihet för VBU:s direktion gällande verksamhetsåret 2021 

 Personalutskottet har avslutat ett personalärende där överenskommelse 

skett mellan anställd och arbetsgivare 

Beskrivning av ärendet 

Beslut från KF Smedjebacken 2022-04-25 § 17  

 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Övrigt 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande tackar för det gångna läsåret och önskar direktionen en trevlig 

sommar. Direktionen önskar alla medarbete och ordförande det samma. 

  

 

 


