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Sammanfa  ning av året
Årets resultat 2019
VBU:s resultat blev +3,4 Mkr (2018: +6,5 Mkr). Starkt bidragande faktorer till överskottet 
är fl era utdragna rekryteringsprocesser som medfört vakanta tjänster samt lägre pensions-
kostnader än budgeterat.

Väsentliga händelser
VBU fi rade i år 25-årsjubileum.
Från och med januari 2019 är VBU huvudman för Västerbergslagens kulturskola. 

Investeringar
Under 2019 investerades det för 1,3 Mkr .

Antal studerande 
VBU har i genomsnitt haft  3 025 studerande under året, varav 1 000 på gymnasiet, 916 på 
kulturskolan, 1 098 på vuxenutbildningar och fem på gymnasiesär.

KAA (kommunalt ak  vitetsansvar)
Inom KAA har 192 ungdomar varit aktiva under 2019, varav 152 ungdomar från Ludvika 
kommun och 40 ungdomar från Smedjebackens kommun. 

Måluppfyllelse
VBU har fyra mål; två fi nansiella och två verksamhetsmål. De fi nansiella målen och ett 
av verksamhetsmålen är uppfyllda under 2019. 

Antal årsarbetare
VBU har 249 årsarbetare, varav 57 % är kvinnor och 43 % män. (2018: 233 årsarbetare) 
Medelåldern bland tillsvidareanställda är 49,3 år.

Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året och var för helåret 2,7 % i förhållande 
till total arbetstid. (2018: 3,1 %)

Projekt
Skolpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beviljat VBU statsbidrag under 2019 för 
utvecklingsprojektet "Tillgängliga lärmiljöer" på IMfl ex/Gy fl ex. 

VBU har tecknat ett samverkansavtal med Skolverket gällande uppdraget "Nyanländas 
lärande" som löper under år 2019-2021. 
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Eft er en process i direktionen kunde vi tillsätta 
en ny förbundschef, Mikael Fältsjö, våren 2019. 
Ett stort tack till Ronny Norrman som gick in 
och räddade situationen under rekryterings-
processen. Direktionen är också ny 2019 och 
det har krävt introduktion och utbildning i de 
olika rollerna. Samma sak hände i Gysam, (vårt 
gymnasiesamarbete i länet) där nästan alla po-
litiker var nya och fl era chefer bytts ut. En svår 
situation och krävande roll även där för oss 
som varit med tidigare. 

Första uppdraget till den nya förbundschefen 
var att göra en lokalförsörjningsplan. Beslutet 
togs i direktionen innan Mikael var anställd 
och på plats. Frågan om lokalbehov väcktes i 

Ordförande har ordet

Det är inte fattigt på händelser inom VBU och 
för mig som ordförande är problemet att jag 
inte hinner ta del av och uppmärksamma alla. 
Många utmärkelser fi nns att läsa om både i me-
dia och på lärplattformenVklass. Det handlar 
om våra fantastiska elever och personal som 
skördar framgångar. Jag kan nämna några; 
såsom vinst i nationell kocktävling, tävling i 
skapande av fi lmer som också fått utmärkelser 
internationellt och att VBU har fl est UF-före-
tag i Dalarna och vinner uppmärksamhet både 
lokalt och regionalt. 

Ett av målen i VBU är en god ekonomisk hus-
hållning. VBU har haft  överskott i fl era år, så 
målet om ekonomi i balans uppfylls. För en 
ordförande känns det tryggt. Äntligen har vi 
2019 en mer relevant fördelning av medlems-
kommunernas budgeterade bidrag och närmar 
oss dagens verklighet i fördelning mer än den 
som var kvar från bildandet av VBU för 25 år 
sedan.

Apropå VBU:s 25-årsjubileum, så fi rade vi i de-
cember, storslaget, inte minst med hjälp av våra 
nya medarbetare och deltagare från Kultursko-
lan. Från och med 1 januari 2019 är Kultursko-
lan en del i VBU och det berikar oss på många 
plan och jag tror att det också kan utveckla vårt 
estetiska program. Yvonne Persson, förbundsordförande 
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samband med att Kulturskolan kom in i VBU:s 
organisation från 2019, men vi såg ett behov av 
att göra en total översyn av lokalerna och göra 
prioriteringar och en tidsplan. Under 2019 har 
dokumentet arbetats fram och genomförandet 
påbörjas under 2020. Ytterligare dokument 
som ska uppdateras och har påbörjats är ny 
skolplan och kvalitetsplan. Arbetet fortsätter 
kommande år.   

VBU beslutade i slutet av 2018 att anta ett er-
bjudande från Skolverket om att ingå i ett tre-
årigt projekt för nyanländas lärande. Projektet 
beskrivs mer längre fram i årsredovisningen. 
Regeringen har tilldelat ekonomiskt stöd till 
kommunerna för att underlätta nyanländas lä-
rande och med ett tydligt krav om att alla ska 
vara med i satsningen, från huvudman till all 
personal. Själv har jag försökt vara så aktiv jag 
har kunnat i projektet, eft ersom det för mig är 
en mycket viktig satsning och prioritering av 
statsbidragens nyttjande. Jag ser också nyttan 
för hela skolan att arbeta i ett gemensamt pro-
jekt för ett skolutvecklande arbetssätt.

Liksom tidigare har vi genomfört ungdomsting 
och träff ar med elevråd och politiker. Jag upp-
lever att dessa träff ar har givit mycket positiva 
diskussioner och vi politiker upplever det vär-
defullt att ta del av de studerandes synpunkter 
och upplevelser både i skolan och i samhället. 
Ytterligare ett forum är programråden som vi 
i politiken prioriterar. Skolan och näringslivet 
tillsammans med politiken träff as ett par gång-
er per år och det är viktigt för skolutveckling, 
branscherna och för framtiden.

Under 2019 fi rade VBU 25-årsjubileum. En 
organisation som består av ca 250 anställda 
och har över 3 000 studerande. Det är en om-
fattande verksamhet och ekonomi som fi nns 
beskriven längre fram i årsredovisningen, allt 
ifrån ungdomsgymnasiet till komvux, yrkes-
utbildning och hunddagis. Den senare vill 
jag kommentera särskilt, eft ersom jag som är 
hundrädd och allergisk fi ck besöka hunddagi-
set Glada Nosen och jag måste medge att det 
inte var ett öga torrt när jag lämnade hundarna 
och deras hundförare (och det var inte en aller-
gisk reaktion).
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Förbundschefen har ordet
”VBU har en viktig roll att fylla för ungdomar 
i gymnasieålder, vuxenstuderande och elever 
kopplade till kulturskolan. Att skapa förut-
sättningar för att eleverna ska lyckas med sina 
studier och utvecklas till ansvarstagande och 
deltagande medborgare i vårt samhälle är ett 
stimulerande uppdrag. När det gäller våra fy-
siska förutsättningar ser vi över vår standard 
för att kunna göra korrekta prioriteringar för 
att förbättra lärandemiljön. VBU:s ägare ger 
oss en trygg vardag där ägarna har en samsyn 
om viktiga övergripande frågor.   

Lärarbristen och kulturförändringen inom 
skolan är inte unik för Dalarna, tvärtom tror 
vi att de fl esta känner igen sig i vår situation, 
men det är inget skäl till bortförklaringar eller 
ansvarsfrihet. Vi vill, tillsammans med resten 
av landets kommuner, ha en öppen och proak-
tiv dialog där vi vågar prata om utmaningarna. 
Framför allt vill vi bidra till att ansvarstagandet 
blir tydligare på alla nivåer, i synnerhet på na-
tionell nivå.”

Mikael Fältsjö, förbundschef 
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Informa  on om verksamheten

Revision

Revisorer, Ludvika
Bengt Andersson (M), ordförande 
Britt-Marie Pettersson (S)

Revisorer, Smedjebacken
Leif Nilsson (S), 1:e vice ordförande

Västerbergslagens utbildningsförbund är ett 
kommunalförbund som bildades år 1994 av 
Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Ett kommunalförbund bildas när kommuner 
vill samverka inom något eller några områden. 
Myndighetsutövningen inom det område där 
samverkan sker överlåts då till kommunalför-
bundet som blir en egen myndighet. 

VBU har egen budget och egna räkenskaper. 
Verksamheten fi nanseras till största delen av 
medlemskommunerna, som lämnar ekono-
miskt bidrag i proportion till kostnaden för 
respektive kommuns elever. 

VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, 
Grängesberg och Smedjebacken.

Förbundsdirek  on
Förbundet leds av en direktion som väljs av 
medlemmarnas kommunfullmäktige för en 
period av fyra år. Direktionen består av nio 
ledamöter, varav fem kommer från Ludvika 
och fyra från Smedjebacken.

• gymnasieskola
• gymnasiesärskola
• grundläggande vuxenutbildning 
• gymnasial vuxenutbildning
• svenskundervisning för invandrare
• särskild utbildning för vuxna 
• yrkeshögskola
• kulturskola
• yrkesutbildning för vuxna 
• övriga utbildningsinsatser från grundskole– 

till högskolenivå samt utbildningsinsatser för 
arbetsmarknad och näringsliv.

I förbundets uppgift  ingår att upprätta och 
kontinuerligt följa upp och utvärdera skol-
planen. I förbundets uppgift  ingår även det 
kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Från och med 1 januari 2019 är förbundet 
huvudman för Västerberslagens kulturskola. 

Ledamöter Smedjebacken
Håkan Svensson (S), 1:e vice ordf.
Bengt Norrlén (S)
Monica Forsgren (S)
Håkan Jansson (C)

Ledamöter Ludvika
Yvonne Persson (S), ordförande
Mauritz Bropetters (C), 2:e vice ordf.
Anna-Lena Andersson (S)
Bert Broman (M) 
Fredrik Trygg (SD)

Tre förtroendevalda revisorer är valda av med-
lems kommunernas kommunfullmäktige för 
att granska VBU:s verksamhet och räkenska-
per. Direktionen upprättar årligen en delårs-
rapport samt en årsredovisning som lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. 

Ersä  are Ludvika
Ivan Eriksson (S)
Ted Hartman (M)
Sven-Erik Källman (S)
Nall Anneli Bringås (V) 
Ann-Katrin Krainer (SD)

Ändamål och uppgi  er
Förbundets ändamål är att verka för samord-
ning inom följande utbildningsområden: 

Ersä  are Smedjebacken
Ingemar Hellström (S)
Vanja Larsson (V)
Yvonne Johansson (S)
Adam Carlsson (C)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Direktionen är förbundets högsta beslutande 
och förvaltande organ och har ansvar för ut-
veckling och ekonomi.

Förbundschef ansvarar för att, utifrån direktio-
nens direktiv, leda och utveckla organisation 
och verksamhet mot uppsatta mål.

VBU:s organisa  on

Förbundschef har stöd i verkställandet av di-
rektionens direktiv av förbundsledningen som 
utöver förbundschef består av biträdande för-
bundschef, kanslichef, HR-ansvarig, kultursko-
lechef, verksamhetschef elevhälsa/resurs och 
rektorer. 

Administration Gymnasiesär Gymnasiet Vuxenutbildning Yrkeshögskola/
Uppdragsutbildning

Förbundsledning

Direktion

Kulturskola Elevhälsa
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Under december 2018 erbjöds VBU att få ta 
del av den stora nationella satsningen som 
Skolverket genomför i kommuner gällande 
nyanländas lärande. Representanter från led-
ningen åkte på en konferens för att få informa-
tion om projektet. Projektet skulle innebära att 
vi kunde få stöd i arbetet med kompetensut-
veckling och organisationsförbättringar kring 
nyanländas lärande.
 
1.1 Planerad insats och koppling  ll 
utvecklingsområdet
I den enkätundersökning som gjordes i sam-
band med nulägesanalysen uttryckte många 
lärare ett behov av kompetensutveckling i hur 
man kan tänka kring undervisning med elever 
med annat modersmål än svenska. I de inter-
vjuer som gjordes med eleverna kom det fram 
att eleverna kände av att en del lärare inte vis-
ste hur de skulle undervisa elever med svenska 
som andraspråk. En del elever hade fått känslan 
av att läraren trodde att eleven kunde mindre 
för att man inte hade svenska som förstaspråk.

Vi kommer att ha allt fl er elever på våra pro-
gram och i alla ämnen som har annat moders-
mål än svenska. Vi tänker en insats utifrån 

kollegialt lärande gällande språkutvecklande 
arbetssätt, där vi dels tar tillvara på den kom-
petens som fi nns på VBU dels påfyllning uti-
från. 

Vi vill utse en grupp med nyckelpersoner som 
får nedsättning i tid för att jobba systematiskt 
ut mot alla enheter exempelvis med hjälp av 
Skolverkets modul eller enligt ett koncept från 
Högskolan Dalarna. Nyckelpersonerna kom-
mer att få en utbildning i handledning och där 
de under utbildningen handleder övrig perso-
nal i ämnesgrupper när det gäller språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Vi 
vill organisera mötesplatser där det kollegiala 
lärandet ges utrymme. Planering av sådana till-
fällen läggs in i kalendariet.

2.1 Planerad insats och koppling  ll 
utvecklingsområdet
I nulägesanalysen lyft er både ledning, lärare 
och elever att det saknas studiehandledning på 
fl era enheter inom VBU. I samtal med grund-
skolan så ser vi att behovet kommer att öka på 
VBU och fl er elever kommer att få godkända 
betyg i åk 9 framöver. Elever från grundskolan 
kommer att vara vana att ha tillgänglig studie-
handledning som en del av sina studier.

Händelser av väsentlig betydelse
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3.1 Planerad insats och koppling 
 ll utvecklingsområdet

I nulägesanalysen kom det fram att kart-
läggningen ser idag olika ut mellan enhe-
terna och att den kartläggning som idag 
görs enbart är en litteracitetskartläggning. 
Kartläggningen behöver utvecklas och en 
samsyn behöver fi nnas på enheterna som 
gör detta. Det kommer också fram i enkä-
terna med lärarna att det fi nns ett behov 
av att också ställa frågor i samband med 
kartläggningen som behandlar elevens psy-
kosociala situation och behov av särskilt 
stöd. Det insamlade materialet kommer att 
behandlas med sekretess och GDPR i beak-
tande.

4.1 Planerad insats och koppling 
 ll utvecklingsområdet

I nulägesanalysen så framkommer det att 
det uppstår konfl ikter och missförstånd uti-
från att vi har olika bakgrund. En invente-
ring behöver ske när det gäller att se vilka 
arenor och mötesplatser där interkulturella 
möten sker exempelvis entréer, korridorer, 
uppehållsrum, kapphall, matsal, cafeterior. 
Vi vill kompetensutveckla all personal, både 
pedagogisk och övrig, i frågor som handlar 
om interkulturella olikheter. I ett tidigare 
treårigt projekt, Plugga klart, så samver-
kade Region Dalarna, Swedish Empower-
mentcenter och VBU. Projektet handlade 
delvis om gemensam spelplan och bemö-
tande. Begreppet gemensam spelplan och 
Swedish Empowermentcenter är ett inar-
betat begrepp och organisation. Av den 
anledningen så tror vi på en lyckad insats 
även den här gången. I den här insatsen vill 
vi åter knyta Swedish Empowermentcenter 
till att arbeta med ett interkulturellt förhåll-
ningssätt. Vi tänker oss kompetensutveck-
lingsdagar mot arbetslag/enheter under 
heldagar.

Nulägesrapport: Under hösten startade 
en handledarutbildning för nyckelperso-
nerna genom Högskolan Dalarna. Parallellt 
startade arbetet i ämnesgrupperna med 

Skolverkets modul om språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt (SKUA). Arbetet fortgår 
fram till och med hösten 2020.

Först ut att arbeta med ett interkulturellt för-
hållningssätt var den icke-pedagogiska perso-
nalen som hade en heldag med Swedish Em-
powermentcenter. Det framkom att behovet 
av vidare diskussion fanns och en tilläggsan-
sökan om fördjupad professionshandledning 
för dessa grupper gjordes. Ansökan beviljades 
och handledning kommer att ske under våren 
2021.

Under hösten sattes en arbetsgrupp ihop som 
fått i uppgift  att arbeta fram ett material i syf-
te att informera verksamheten kring vad stu-
diehandledning är, vem som har rätt till stu-
diehandledning och hur studiehandledning 
kan gå till. Arbetsgruppen har bjudits in till 
alla enheter för information och en behov-
sinsamling. Till våren planeras arbete med 
att titta på en möjlig organisation för studie-
handledning på alla enheter inom VBU. Där-
eft er kommer studiehandledare att utbildas.

Under hösten har även arbetet påbörjats med 
att inventera vilka metoder som används inom 
kartläggning på VBU.
 
Ur Åtgärdsplan VBU/Nulägesrapport av Jessica 
Ma  son, projektledare Nyanländas lärande.

Västerbergslagens kulturskola
Från och med 1 januari 2019 är VBU huvud-
man för Västerbergslagens kulturskola. VBU 
har målet att åstadkomma en väl fungerande 
kulturskola med ett brett utbud och en mång-
fald av estetiska uttrycks- och arbetsformer. 
Kulturskolan ska förena bred basverksamhet 
med spets och en mer yrkesförberedande 
verksamhet. Kulturskolan ska även ha utåtrik-
tad versamhet, i form av konserter och pro-
duktioner, i egen regi och i samarbete med 
andra interna och externa kulturaktörer. 
Målgruppen för verksamheten är barn och 
ungdomar i för-, grund och gymnasieskolan i 
Ludvika och Smedjebackens kommuner. 
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Lokalalutredning
Under hösten har en lokalförsörjningsplan 
för VBU arbetats fram. Deltagare i undersök-
ningen har varit rektorer/biträdande rektorer/
verksamhetsledare. Planen grundar sig på 
invervjuer och besök i de olika lokalerna. För-
slaget är att en gemensam standard för de olika 
typerna av lokalerna bör skapas för hela VBU:s 
undervisnings- och arbetsplatser. Karaktärs-
ämneslokalerna för yrkesprogrammen bör så 
mycket som möjligt eft erlikna motsvarande 
arbetsplatser utanför skolmiljön. Särgymnasiet 
och Kulturskolan behöver fl er anpassade loka-
ler och så även Vuxenutbildningen. En extern 
utredare har arbetat med lokalförsörjnings-
planen som ska presenteras för direktionen i 
februari 2020.

Komvux
Komvux växer. Vi har under några terminer 
sett att vi har allt fl er elever på grundläggande 
vuxenutbildning, men nu har vi även haft  
betydligt fl er elever på de gymnasiala kurserna. 

Vi har under året som gått undertecknat ett 
samverkansavtal mellan de dalakommuner 
som ingår i Dalawux. Dalawux är en ideell för-
ening som samarbetar med ansökan och redo-
visning av statsbidrag för regionalt yrkesvux. 

Vi jobbar med ett antal idéer för att utveckla 
yrkesspår på vuxenutbildningen. Helt enligt de  
intentioner som komvuxutredningens remiss-
svar anvisar. Tillsammans med Arbetsmark-
nadsenheten (AME) och ett antal branscher 
försöker vi skräddarsy yrkesutbildningar uti-
från branschernas behov. Vi har kommit längst 
med idén om en fastighetsskötarutbildning. 
Målet är att komma till skott med denna till 
hösten 2020 i samverkan med Ludvika kom-
munfastigheter (LKFAB) och AME. Vi disku-
terar även yrkesspår inom vård och industri. 
Utveckla och arbeta fram yrkesspår är också en 
del av projektet Nyanländas lärande.

SFI
I och med det nya etableringsprogrammet 
har kommunerna fått i uppdrag att organisera 
heltidsstudier för de individer som får utbild-

ningsplikt i sin etableringsplan. Det har inne-
burit att VBU måste planera för att organisera 
kurser på ett sådant sätt att vi uppfyller detta 
uppdrag. Vi har därför startat två orienterings-
kurser; "Digital kompetens" och "Arbetsliv och 
arbetsmarknad", vilka eleverna på SFI med 
utbildningsplikt deltar i. Vi erbjuder även dessa 
elever ett utökat stöd i sin SFI-undervisning. 
Vi har nu i augusti utökat med ett språkstöd 
genom estetisk verksamhet, vilket är mycket 
spännande och roligt.

Hunddagis 
Vi har under året fått alltfl er hundar till vårt 
fi na hunddagis och i augusti utökade vi anta-
let elever som går sin lärlingsutbildning till 
hundskötare. Vi har nu åtta trevliga blivande 
hundskötare. Hunddagis har haft  samarbeten 
med Industriprogrammet, Samhällsveten-
skapsprogrammets mediainriktning och med 
SFI. Samarbetet med SA-media resulterade i 
en fi lm som kvalifi cerat sig till en fi lmfestival i 
New York och som sedan visades på Time Squ-
are i oktober.

Barnskötarutbildning vux
Barnskötarutbildningen går bra och utökades 
från 15 till 20 platser i nya antagningen. Detta 
då eft erfrågan på utbildningen är stor. 

Årets kockelever
Under vårterminen hade vi anledning att fi ra 
på Smeden då eleverna; Tilda Pettersson, Tuva 
Matson Frost och Mark Gleendon Stenberg, 
RL17 kammade hem titeln ”Årets kockelever 
årskurs 2”. Det är fantastiskt roligt att vi på VBU 
står oss mycket bra mot de stora kockskolorna.  

Introduk  onsprogrammet (IM)
På IM har lärarna jobbat fram ett systematiskt 
årshjul för SVA-undervisningen. Detta har 
inneburit att kvaliteten och uppnåendemålen 
har höjts.

Filmfes  val
Under 2019 har Estet- (ES), Samhällsveten-
skapsprogrammet (SA) och kulturskolans 
elever gjort fl era fi lmer som en del i sina kur-
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ser. Dessa har använts för olika event kopp-
lade till Ludvika 100  år eller distribuerats till 
olika  internationella fi lmfestivaler. Filmerna 
har blivit uttagna och uppmärksammats i 
Kroatien, Spanien, Irland, Sverige, USA, Ser-
bien, Ukraina, Grekland och Storbritannien.  
En del av VBU:s internationella samarbeten 
kring fi lm är ”Filmdagar på VBU”, fi lmverk-
städer under en vecka. Dessa organiserades 
under vecka tio och nio elever från Serbien, 
Kroatien, Irland och Storbritannien samt 15 
elever från SA- och ES-programmet arbetade 
tillsammans. Filmerna visades avslutningsvis 
för hela skolan i en fi lmfestival. Ett utbyte som 
kommer att fortsätta, där eleverna får samar-
beta, lära sig mer om andra kulturer och språk 
vilket i sin tur leder till att VBU hamnar på den 
internationella kartan. En viktig partner i vår 
fi lmverksamhet är Film i Dalarna, som ger stöd 
både pedagogiskt och ekonomiskt.

Ung Företagsamhet (UF)
Läsåret 2018/19 har inneburit rekord i antalet 
UF-företag på VBU. Vi hade fi na framgångar 
med många pristagare både lokalt och på 
distriktsnivå. VBU var pristagare i årets säljare, 
årets tjänst och topp 10 i Dalarnas bästa UF - 
företag. Många från näringslivet ställde upp 
och engagerade sig i UF och ett nytt koncept 
infördes för den lokala tävlingen. 

Ny tjänst Högbergsskolan 3 (Hö 3)
I juni tillsattes en ny tjänst, KAA-administra-
tör med särskilt uppföljningsansvar för VBU:s 
interkommunala elever på Hö 3. Tjänsten 
innebär att vi som huvudman lever upp mot 
kraven att följa upp våra kommuninnevånare 
som studerar på gymnasieskola i annan kom-
mun. Uppföljningen innebär att vi följer upp 
elevernas närvaro och studieresultat. Adminis-
tratören genomlyser även att ekonomin kring 
platsen stämmer mot det avtalade. 

Skapat kontakter med Öppenvården
Att skapa en god samverkan med andra sam-
hällsinstanser i syft e att värna om en sund 
och frisk omgivning för våra studerande är 
högt prioriterat hos oss på VBU! Under året 

som gick intensifi erades vår samverkan med 
öppenvården, som är en del av socialtjänsten. 
Ett av våra syft en var att stärka arbetet med att 
förebygga drogmissbruk och andra riskbeteen-
den hos unga. Denna samverkan består bland 
annat av en snabb väg in för drogtestning, upp-
följning av eventuellt missbruk, gemensamma 
informationsinsatser riktade mot ungdomar 
och vårdnadshavare samt gemensamma insat-
ser genom fältarbete vid särskilda riskhelger.

Delta i arbete med Ungdomshälsan
Den psykiska ohälsan har under fl era år haft  
en stadigt uppåtgående kurva hos ungdomar i 
Sverige. I skolans värld arbetar elevhälsan med 
förebyggande och hälsofrämjande insatser. När 
dessa insatser inte räcker till behövs en sam-
verkan med första linjens vård som ges hos 
vårdcentral, ungdomsmottagning eller sam-
talsmottagning för barn och unga. Nu kom-
mer insatserna i första linjen att samlas i en 
ungdomshälsa. Denna har som mål att skapa 
en gemensam och snabb ingång för hjälp och 
stöd. I ungdomshälsan ska man kunna få möj-
lighet att träff a både läkare, psykolog, samtals-
terapeut och barnmorska. Elevhälsan kommer 
att arbeta i nära samarbete med ungdomshäl-
san. 
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VBU har under vårterminen följt utvecklingen 
av Coronasmittan internationellt och natio-
nellt samt myndigheter och regionens ökade 
informationsinsatser och förebyggande arbete. 
På lokal nivå har VBU organiserat en analys-
grupp som från vecka 10 började informera 
elever, vårdnadshavare och medarbetare om 
relevant information gällande smittan, före-
byggande insatser, hygien, anslag och affi  scher 
på olika språk samt analyser av riskgrupper 
och riskområden inom VBU.

Na  onellt beslut
Den 17 mars 2020 kom ett nationellt beslut om 
att stänga lokaler för gymnasieskola, vuxenut-
bildning och yrkeshögskola med omedelbar 
övergång till distans och/eller fj ärrundervis-
ning. Ledningen organiserades till stabsled-
ning för att samordna alla insatser utifrån det 
nya läget. Instruktioner gällande studier, kom-
munikation, närvaro- och frånvarohantering 
skickades ut till elever, vårdnadshavare och 
medarbetare. Inom stabsledningen har backup 
utsetts till alla befattningar.  

Planering och fokusområde
Från den 18 mars och framåt har stabsled-
ningen tydliggjort beslutsprocessen och in-

lett analyser av dagliga tv-sända pressträff ar 
med myndigheter. Relevanta prioriteringar 
har gjorts inom verksamheten samt planering 
har påbörjats för dagsläget, kommande vecka 
och månad. Personalplanering har inletts för 
att öka förmågan att möta en situation med 
20-60  % minskad personalstyrka. VBU följer 
Folk hälsomyndighetens- och Skolverkets rikt-
linjer. Ett speciellt fokus har lagts på avgångs-
elever för att säkerställa att eleverna får möjlig-
het att avsluta sina studier och nå sina mål med 
utbildningen. 
 
Samverkan
VBU samverkar med Gysam, Skolverket, SKR, 
Sobona, Ludvika kommun, Smedjebackens 
kommun, Smittskydd på Regionen och övriga 
kommunalförbund i landet. Tillfälligt stöd-
jer VBU 1177 Vårdguiden och skolköken på 
grundskolan med personal. OH-fi lm har läm-
nats över till Ludvika kommun för tillverkning 
av visir. Lärare på Teknikprogrammet har med 
hjälp av VBU:s 3D-skrivare tillverkat egna 
skyddsvisir med hållare till Vård- och om-
sorgsförvaltningen i Ludvika kommun som i 
sin tur distribuerar dem vidare.

Väsentliga händelser e  er årets slut 
Covid-19
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Omvärldsanalys

Övergripande förändringskra  er 
Det fi nns ett antal övergripande områden – 
globalisering, demografi , klimat, teknik och 
värderingar – där förändringar av dem starkt 
påverkar såväl Sverige som övriga världen. De 
är oft a svåra att påverka lokalt och regionalt 
och konsekvenserna av dem kan se olika ut i 
olika delar av Sverige. Men oavsett om för-
ändringarna utgör möjligheter, hot, eller både 
och, så måste man lokalt och regionalt ha en 
strategi för att möta dem. De som bäst förstår 
och förmår att hantera dessa fundamentala för-
ändringskraft er kan också bäst dra fördelar av 
dem. 

”Det fi nns två saker jag oroar mig för. Det ena 
är att vi kraschar planeten, och enda sättet att 
undvika det är att öka omställningstempot. Det 
andra är att vi har en accelererande utveckling 
som drar isär samhället ganska hårt, och då 
måste vi vara proaktiva och få med oss alla. 
Men frånsett de två sakerna fi nns det så många 
anledningar att vara optimistisk. Digitalise-

ringen ger oss helt fantastiska möjligheter att 
forska fram svar snabbare och lösa de problem 
vi har. Så att vi blir friskare, räddar planeten 
och har roligare.” 

Darja Isaksson, konsult inom digital transforma  on. 

Globalisering 
Med globalisering menas att stater och sam-
hällen över hela världen knyts samman i ömse-
sidiga beroendeförhållanden. Den bygger på 
öppenhet och frihet avseende handel, inves-
teringar och kapital samt av information och 
teknologi. Globaliseringen är en följd av poli-
tiska beslut och en konsekvens av minskade 
kommunikations- och transaktionskostnader 
genom ny teknik. 

Globaliseringen har två sidor. Den innebär en 
ökad global konkurrens där företag exempel-
vis kan söka sig till, och investera i, länder med 
lägre produktionskostnader. Globalisering och 
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frihandel har gett världen en ökad ekonomisk 
tillväxt och minskad fattigdom. Genom glo-
baliseringen sprids kunskap och teknik som 
kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt 
fi nns det många som framhåller att globali-
seringen också förfl yttar makt från nationer 
till marknaden, att den skapar inkomstklyft or 
inom länder samt har negativ inverkan på mil-
jön. 

Den ökade nationalismen och politisk popu-
lism som syns på olika håll, tillsammans med 
spänningar mellan aspirerande stormakter 
riskerar att bromsa globaliseringen och där-
med tillväxten i världen. 

Demografi  
Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påver-
kas av den demografi ska utvecklingen. Eft er-
frågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, 
barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg 
varierar över tiden beroende på befolkning-
ens storlek och ålderssammansättning vilket 
kräver att samhällsplanering och fi nansiering 
hänger med. 

Den tydligaste demografi ska trenden i väst-
världen är att låga födelsetal och ökad livslängd 
medfört en allt äldre befolkning. Det leder till 
ett större behov av omsorg och vård, vilket 
sätter press på välfärdssystemen. Sverige står 
också inför stora demografi ska påfrestningar, 
men läget är annorlunda här än i många andra 
EU-länder. I Sverige föds det förhållandevis 
många barn och vi har en historiskt snabb 
befolkningsökning genom en stor fl yktingin-
vandring med många i förvärvsverksamma 
åldrar, vilket föryngrar befolkningen som hel-
het. Hur välfärdssystemen kommer att påver-
kas av de demografi ska förändringarna beror 
i stor utsträckning på i vilken omfattning och 
takt som nyanlända kommer i arbete och kan 
bidra till fi nansieringen av välfärden. 

Migrationen till EU-länderna från krigshär-
jade och/eller fattiga länder har skapat politisk 
splittring i många länder. Migrationsfrågan 
skapar oenighet såväl inom som mellan län-
der. I fl era val i Europa och Nordamerika har 

frågor om migration varit en delförklaring 
bakom resultatet. När styrkeförhållandena 
mellan nationalstat och globalisering, mellan 
slutenhet och öppenhet, står i fokus är det oft a 
migrationen som står i centrum för debatten. 

Inget tyder på att antalet fl yktingar i världen 
kommer att minska inom överskådlig tid. 
Krig, vattenbrist, samt korrumperade och illa 
fungerande statsbildningar kommer sannolikt 
fortsätta att driva folk på fl ykt. Även stora eko-
nomiska skillnader mellan länder kommer att 
locka människor att vilja söka sig ett bättre liv 
i andra länder.

Klima  örändringar
Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, 
vilket nationer och människor över hela värl-
den måste förhålla sig till. Konsekvenserna för 
enskilda länder eller platser är svåra att över-
blicka. Men för världen som helhet medför 
klimatförändringarna en ökning av katastrofer 
och kriser i form av översvämningar, torka, 
stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 
konfl ikter om vattenresurser samt människor 
på fl ykt. 

Det är oundvikligt att länder, företag och indi-
vider behöver förändra beteenden och vanor 
när det gäller transporter, matvanor, produk-
tions- och konsumtionsmönster samt återvin-
ning. Ny teknik kommer sannolikt att spela en 
mycket viktig roll, både för att begränsa men 
också för att hantera eff ekterna av klimatför-
ändringarna. Företag och länder med kunskap 
och framförhållning kan dra ekonomisk fördel 
av utvecklingen genom att utveckla miljötek-
nik och miljökompetens. 

Teknik 
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artifi -
ciell intelligens, Big data och nanoteknik har vi 
alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas 
och börjar samverka ökar tempot i omvand-
lingen och det sker just nu omvälvande föränd-
ringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som 
välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad 
olika sätt. 
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Digitalt diagnosstöd för läkare leder tankarna 
till att vi snart har ”digitala doktorer” med en 
enorm inlärningskapacitet och förmåga att 
fånga upp de senaste vetenskapliga rönen, sys-
tematisera patientens sjukdomshistoria och 
för att ställa diagnos. Inom utbildningsområ-
det skapar digitaliseringen bättre möjlighet att 
anpassa utbildningsinnehållet eft er enskilda 
elevers inlärningsförmåga. 

Det är dock lättare att förutspå hur ny tek-
nik kan användas än att förutse hur tekniken 
påverkar människors beteenden. Oft a ser vi 
inte konsekvenserna förrän tekniken funnits 
en tid. Ny teknik innebär också att nya färdig-
heter och kunskaper eft erfrågas samtidigt som 
annan kunskap blir föråldrad. Tekniska fram-
steg har oft a omvälvande samhällseff ekter. Den 
lyft er folk från fattigdom och ökar välståndet 
för många, men förändrar också styrkeför-
hållanden mellan olika länder, branscher och 
företag. Enskilda personer och platser som inte 
lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med 
den tekniska utvecklingen kan drabbas hårt. 

Värderingar
Människors värderingar påverkas av föränd-
ringar i omvärlden och påverkar i sin tur län-
ders och platsers kultur och utveckling. Det är 
människors värderingar som i hög utsträckning 
avgör om ett land kan bygga upp fungerande 
institutioner, om människor känner tillit till 
varandra, är toleranta mot olikheter och om de 
uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap. 
Människors värderingar Vägval för framtiden 
3 påverkas bland annat av ny teknik och till-
gång till kunskap, men också av mer utdragna 
demografi ska och institutionella förändringar 
i samhället eller av enstaka händelser i histo-
rien. Förändrade värderingar följer också oft a 
av generationsskift en. Grundläggande värde-
ringar uppstår tidigt i livet och förändras vanli-
gen rätt lite, om vi inte ställs inför omvälvande 
händelser eller om människor som vi står nära 
och litar på påverkar oss. 

Globalisering och nya kommunikationstekni-
ker har inneburit att idéer, trender, kunskap 

och även desinformation får snabbare sprid-
ning och når fl er människor än tidigare. 

Förändrade värderingar kan därför uppkomma 
genom att vi blir påverkade av människor och 
skeenden utanför våra territoriella och kultu-
rella gränser. Det har till exempel inneburit att 
skillnader i värderingar mellan olika individer 
ur samma generation har ökat och troligtvis 
kommer fortsätta att öka. 
 
Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR 
DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030 
SKL
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Fram  den

Från miniräknare  ll molnet 

Den första övergripande digitaliseringen av 
skolan kan nog sägas vara införandet av elek-
troniska miniräknare under 1970-talet. Det 
gav upphov till en livlig diskussion om ifall 
miniräknare skulle stödja elevernas matema-
tiska utveckling, eller rent av vara ett hinder 
som motverkade logiskt tänkande och färdig-
heter i till exempel de fyra räknesätten. 

Liknande pedagogiska diskussioner har mer 
eller mindre intensivt följt i spåren av eft er-
följande initiativ till digitalisering av skolan. 
Under 1980-talet blev förekomsten av per-
sondatorer allt vanligare i svenska klassrum, 
och många lärare fi ck fortbildning för att höja 
sin digitala kompetens. På gymnasieskolor i 
Norden fanns datasalar med COMPISdatorer 
med programvaror för programmering och 
ordbehandling. Under nittiotalet kom också 
den grafritande räknaren som hjälpmedel i 
främst matematikundervisningen. Vissa skolor 

satsade också på så kallade personliga digitala 
assistenter (PDAer) – handhållna enheter som 
kunde kommunicera trådlöst med varandra. 

Med allt fl er persondatorer i skolan ökade 
utbud och eft erfrågan av pedagogiska hjälp-
medel för undervisningen, där interaktiv mul-
timedia på cd-rom och pedagogiska spel blev 
vanligt i skolan. Men den stora vågen av digita-
lisering av skolan kom först när skolorna hade 
möjlighet att erbjuda varje elev en digital enhet. 
Detta tog ordentlig fart 2007–2008 DIGITA-
LISERINGEN I SKOLAN 13 i samband med 
att man började få stabil tillgång till internet. 
Genom lokala nätverk, som så småningom blev 
trådlösa, kunde varje klassrum potentiellt få 
tillgång till resurserna på internet. 

Även 2005–2010 debatterades det fl itigt hur 
elevernas användning borde begränsas eller 
uppmuntras. Hand i hand med tillgången till 
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internet ökade införandet av så kallade lär-
plattformar (Learning Management Systems, 
LMS) där lärare och elever erbjöds gemen-
samma digitala arbetsytor för att dela fi ler och 
kommunicera. Andra viktiga investeringar i 
digital teknik som påverkade hur undervis-
ningen bedrevs var satsningen på projektorer, 
och så småningom interaktiva vita tavlor, som 
erbjöd nya sätt att visualisera digitalt material 
som till exempel foton, bildspel och fi lmklipp. 
 
Allt fl er lärare blev producenter av digitalt 
material genom att använda ordbehandlare, 
presentationsprogramvara samt bild- och 
videobearbetningsprogram. Under 2000-talet 
fi ck idén om en bärbar dator till varje elev och 
varje lärare (1:1) en alltmer ökad utbredning, 
och på senare tid har detta kompletterats med 
satsningar på lärplattor till elever och till barn 
i förskolan. Skolans digitalisering kan knap-
past förstås utan att man kopplar den till digi-
talisering av det omgivande samhället. 

Det faktum att allt fl er hushåll fi ck tillgång 
till datorer och internetuppkoppling möjlig-
gjorde också en tätare kommunikation med 
elevernas vårdnadshavare, och genom lär-
plattformar eller andra administrativa system 
kan man digitalt följa upp elevernas prestatio-
ner, förbereda utvecklingssamtal och rappor-
tera frånvaro. 

Även eleverna bidrar i dag till att digitalisera, 
14 DIGITALISERINGEN I SKOLAN, sko-
lan genom tillgång till egna smarta telefoner 
och lärplattor. För lärare fi nns också många 
resurser som de på eget initiativ kan använda 
i förberedelser eller genomförande av under-
visning. Flera webbplatser har skapats för att 
lärare skall kunna dela pedagogiskt material, 
och molntjänster som till exempel Youtube 
erbjuder ett stort utbud av videomaterial som 
både elever och lärare har tillgång till. 

Även sociala medier som t.ex. Facebook har 
ett stort antal grupper särskilt skapade för 
pedagogiska diskussioner. I takt med skolans 
digitalisering har det också genomförts en 
rad initiativ från såväl privata som off entliga 

aktörer såsom KK-stift elsens satsningar på IT 
i skolan och Skolverket som genom åren gjort 
fl era satsningar på att erbjuda mötesplatser 
för lärare samt stått bakom PIM, en satsning 
på utbildning i praktisk IT- och mediekompe-
tens. Men då det tidigare har saknats en tydlig 
nationell ledning och styrning av skolans digi-
talisering så har privata aktörer gjort riktade 
satsningar mot skolan där hårdvara påverkar 
såväl vilka val av läromedel som är möjliga som 
hur lärmiljöer kan utvecklas och vilken peda-
gogisk fortbildning som behövs.
 
Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar, 
Skolverket 
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Vision
”Det självklara valet” anger en ambition att 
VBU ska som minst bibehålla, men arbeta för 
att öka andelen elever i regionen som väljer 
VBU för sina studier. ”Framtidens lärande” 
anger en kvalitetsambition där VBU ska ut-
veckla pedagogiska metoder och former för 
morgondagens krav.

God ekonomisk hushållning
Med en god ekonomisk hushållning avses att 
pengarna används till rätt saker och utnyttjas 
på ett eff ektivt sätt så att fi nansiella såväl som 
verksamhetsmål uppnås.

Mål och riktlinjer för verksamhet
Målen ska vara tydliga, mätbara och utvärde-
ras kontinuerligt. Förutom lagstadgade mål 
fi nns politiska mål i förbundsordning, skol-
plan samt i budgetdokument. 

De fi nansiella målen och skolplanemålen har 
en central roll för den ekonomiska förvalt-
ningen, helt enligt kommunallagen. Ledning-
en och ekonomifunktionen arbetar kontinuer-
ligt för att nå en förankring och acceptans i de 
olika verksamheterna, hos arbetslagsledarna 
och de budgetansvariga.

Finansiella mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Ekonomi i balans VBU ska ha en ekonomi i 
balans och hushålla med de 
medel som fi nns inom den 
tilldelade budgetramen från 
ägarkommunerna. 

VBU redovisar 2019 ett positivt resultat på +3,4 Mkr och 
uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet. Utfallet 
fördelas mellan medlemskommunerna, där Smedjeback-
en får tillbaka 0,8 Mkr och Ludvika får tillbaka 2,6 Mkr. 
Målet är uppfyllt.

Egenfi nansierade 
investeringar

Alla investeringarna ska 
vara egenfi nansierade och 
avskrivningskostnader tas 
in-om beviljad budget. 

Den totala investeringsramen 2019 fastställdes av 
direktionen till 2,5 Mkr. Inom ramen har investeringar 
beviljats för 2,1 Mkr. Under året har VBU investerat för 
1,3 Mkr som fi nansierats från den löpande verksam-
heten. Kostnaden för avskrivningar uppgick till 2,5 Mkr, 
som har fi nansierat inom budget. Målet är uppfyllt.

Målavstäming - Finansiella mål

     Måluppfyllelse
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Verksamhetsmål
Skolplanen sträcker sig över åren 2016-2020. 
Den innehåller två politiska mål som långsik-
tigt syft ar mot att förbättra betygsresultaten 
och öka andelen som slutför sina studier. Må-
len förtydligas för olika skolformer och verk-
samheter i VBU:s verksamhetsplan. 

Här presenteras övergripande resultat för ung-
domsskolan i tabellerna för verksamhetsmålen. 

Verksamhetsmål
(ej fi nansiella mål)

Målbeskrivning Måluppfyllelse

Betyg VBU ska ligga över rikssnittet 
för samtliga program och 
utbildningar samt succesivt 
öka betygsmedelvärdet. 

År 2020 ska VBU ligga bland 
de 25 % bästa i landet.

Riktvärde: Na  onella program i kommunala 
skolor och fristående skolor, betygsgenomsni   
för elever med examensbevis eller studiebevis.

Ur SIRIS avgångselever, medel för riket
År 2016 14,1
År 2017 14,2
År 2018 14,3
År 2019 14,4

Avgångselever VBU, medel
År 2016 13,9
År 2017 13,7
År 2018 14,1
År 2019 13,1

Generellt sett, likt tidigare år samt nationell 
trend, är betygspoängen högre på de hög-
skoleförberedande programmen jämfört 
med yrkesprogrammen. Den genomsnittli-
ga betygspoängen för VBU i år är lägre än 
det som redovisades för fj olårets avgångse-
lever. 

Betygsmedelvärde är, som ovan beskrivet, 
lägre än tidigare år men vi jämför resultat 
mellan olika årskullar med olika förkunska-
per och förutsättningar. Om vi istället ser på 
hur vi lyckas med avgångsklasserna över tre 
år ser vi en positiv utveckling av resultatet.  
Målet är inte uppfyllt.

För övriga verksamheter kommer resultaten, 
längre fram i årsredovisningen, att brytas ned 
på respektive skolform och verksamhet med 
utgångspunkt från de mer detaljerade målen i 
VBU:s verksamhetsplan och de verksamhets-
planer som fi nns på respektive enhet.

Målavstäming - Verksamhetsmål 1
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Verksamhetsmål
(ej fi nansiella mål)

Målbeskrivning Måluppfyllelse

 Slutförda studier/
avhopp *)

VBU ska ligga under rikssnit-
tet för samtliga program och 
utbildningar samt succesivt 
minska avhoppen. 

År 2020 ska VBU ligga bland 
de 25 % med lägst avhopp.

Riktvärde: Samtliga program i kommunala skolor 
och fristående skolor, elever med gymnasie-
examen inom 3 år som startade på na  onellt 
program läsåret 2016/17.

Ur Kolada, avgångselever med examen 
inom 3 år, medel för riket

År 2016 63,6%
År 2017 64,8%
År 2018 64,3%
År 2019 64,7%

Avgångselever VBU med examen inom 3 år

År 2016 76,3%
År 2017 74,3%
År 2018 77,7%
År 2019 72,5%

VBU har under längre tid lyckats väl med 
genomströmningen. År 2019 ligger VBU 
återigen bland landets 25 % bästa kommu-
ner när det kommer till elever med examen 
inom 3 år. 
En förklaring till det är VBU:s aktiva och 
lyckosamma arbete kring närvaro och ett 
nära samarbete mellan skola och kommu-
nala aktivitetsansvaret (KAA). 
VBU har byggt upp en väl fungerande elev-
hälsa och fortsätter att utveckla elevhälsoar-
betet, för att nå ännu bättre resultat. Målet 
är uppfyllt.

*) Andelen avhopp mäts i form av andel elever som når gymnasieexamen inom 3 år.

Målavstäming - Verksamhetsmål 2
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Ekonomisk översikt och analys
Dri  redovisning

Tabellen visar årets utfall fördelat på verksamhet och kommun. Tabellen anges i tkr. 

VBU Ludvika Smedjebacken Totalt Budget Avvikelse
Ungdomsgymnasiet -122 865 -44 241 -167 106 -165 210 1 896
Gymnasiesär -3 932 -2 804 -6 736 -8 068 -1 332
Vuxenutbildningen -39 078 -7 987 -47 065 -51 437 -4 372
Yh, uppdrag mm -2 333 -606 -2 939 -2 885 54
Summa kostnader -168 208 -55 638 -223 846 -227 600 -3 754

75,1% 24,9%

Erlagt bidrag 170 200 56 900 227 100 227 600 500
74,9% 25,1%

Slutreglering 1 992 1 262 3 254

Kulturskolan

Gemensamma kostnader -8 497 -3 282 -11 779 -12 050 -271
Externa kostnader 0,0 -81 -81 81
Summa kostnader -8 497 -3 363 -11 860 -12 050 -190

71,6% 28,4%

Erlagt bidrag 9 100 2 950 12 050 12 050 0
75,5% 24,5%

Slutreglering 603 -413 190

Totalt
Summa kostnader -176 705 -59 001 -235 706 -239 650 -3 944

75,0% 25,0%

Erlagt bidrag 179 300 59 850 239 150 239 650 500
75,0% 25,0%

Slutreglering 
(återbetalas) 2 595 849 3 444 0 -3 444
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Resultatkommentarer
Från 2019 ingår Västerbergslagens kulturskola 
i VBU. Verksamheten har tidigare bedrivits i 
en gemensam nämnd för Ludvika och Smed-
jebackens kommuner.  

Den totala nettokostnaden för verksamhets-
året blev 235,7 Mkr, vilket är 3,9 Mkr lägre 
än budget. Ludvika kommun beslutade under 
året om ett sparbeting om 0,5 Mkr utifrån be-
viljad budget. Erlagt medlemsbidrag är därför 
lägre än budgeterat och verksamheten redovi-
sar ett överskott på 3,4 Mkr. Starkt bidragan-
de faktorer till överskottet är fl era utdragna 
rekryteringsprocesser, som medfört vakanta 
tjänster samt lägre pensionskostnader än bud-
geterat.

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna 
baseras på den faktiska nettokostnaden för 
respektive kommuns elever. Fördelningsnyck-
lar för kostnader som inte är direkt hänförbara 
till enskilda utbildningar eller elever är elevan-
talet. Elevantalet blev 162 färre elever än vad 
som budgeterats, avvikelsen är 72 på gymna-
siet och 90 inom vuxenutbildningen. Exklu-
sive elever på Språkintroduktion och Svenska 
för invandrare är diff erensen totalt 46 elever.

Årets budgeterade fördelning mellan kom-
munerna stämmer överens med verkligt utfall 
totalt, men avviker något för respektive verk-
samhetsgren. Slutregleringen innebär att båda 
medlemskommunerna får återbetalning, för 
Ludvika kommun 2,6 Mkr och för Smedje-
backens kommun 0,8 Mkr. 

Ungdomsgymnasiet
Inom ungdomsgymnasiet redovisas kostnader 
för egna utbildningar, interkommunala er-
sättningar samt elevresor och inackordering. 
Verksamheten ger sammantaget ett under-
skott på 1,9 Mkr. De egna utbildningarna ger 
ett underskott på 1,0 Mkr vilket i huvudsak 
beror på lägre statsbidrag för asylsökande 
elever. De externa kostnaderna för elever från 
kommunerna som går hos andra utbildnings-

anordnare, busskort och inackordering hamna-
de 0,9 Mkr högre än budget. 

Gymnasiesärskolan
För gymnasiesär blev kostnaderna 1,3 Mkr läg-
re än budgeterat på grund av färre elever och 
lägre interkommunala ersättningar.

Vuxenutbildningen
Inom Vuxenutbildningen redovisas utbildning-
ar upp till gymnasienivå för vuxna samt Svens-
ka för invandrare. En viss del av verksamheten 
fi nansieras med externa medel genom riktade 
statsbidrag eller ersättning per elev. Nettokost-
naderna blev 4,3 Mkr lägre än budgeterat. Or-
saken är till största delen avvikelsen i elevantal 
mellan budget och utfall vilket påverkar de ut-
fördelade kostnaderna.

Yh, uppdrag m.m.
Här redovisas i huvudsak utfallet för Yh- och 
uppdragsutbildningar samt det kommunala ak-
tivitetsansvaret (KAA) som är ett uppdrag från 
medlemskommunerna och inte passar under 
någon annan verksamhetsgren. 

Kostnadsfördelning
Enligt förbundsordningen, som reglerar förhål-
landet mellan medlemskommunerna och VBU, 
ska kostnaden fördelas mellan de båda med-
lemmarna eft er nettokostnaden för respektive 
kommuns elever.

För utbildningar som VBU anordnar baseras 
kostnadsfördelningen på elevantalet. Kostnader 
som inte direkt kan hänföras till någon specifi k 
utbildning, t.ex. lokaler, övergripande adminis-
tration, IT och bibliotek fördelas utifrån antalet 
helårsstuderande. 

Kostnader som är direkt relaterade till enskilda 
elever, t.ex. interkommunala ersättningar, in-
ackordering, resebidrag och busskort fördelas 
direkt på respektive elevs hemkommun.



26

Ekonomisk ställning
Tabellen redovisas i mkr

Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot 
balanskravet. Det innebär att VBU ska redovisa ett positivt resultat eft er avdrag och tillägg. 
VBU uppfyller det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster 
på 3 319 tkr. 

Tabellen redovisas i tkr

2019 2018 2017
Balansomslutning 61,2 65,0 70,6
Eget kapital 1,3 1,3 1,3
Eget kapital inkl. pensionsskuld -37,5 -39,8 -36,9
Omsättningstillgångar 56,9 58,9 62,6
Kortfristiga skulder 38,0 43,6 49,6
Balanslikviditet 1,5 1,4 1,3

Soliditet 2,1 % 2,0 % 1,8 %

VBU har en kortsiktig godtagbar ekonomisk ställning och likviditet. På sikt ska ej bokför-
da pensionsåtaganden, d.v.s. pensioner intjänade före 1998, betalas. Ej bokförda pensions-
åtaganden inklusive löneskatt uppgår till 38,7 Mkr, vilket är en minskning med 2,3 Mkr 
jämfört med föregående år och förklaras till största del av årets pensionsutbetalningar. 
Årets överskott på +3,4 Mkr regleras mellan medlemskommunerna varför det redovisade 
resultatet är noll och det egna kapitalet förblir oförändrat +1,3 Mkr.

 
2019 2018 2017

Årets resultat 3 444 6 538 1 652
Samtliga realisationsvinster -125 -227
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
Realisktionsförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Årets resultat eft er balanskravsjusteringar 3 319 6 311 1 652
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat 3 319 6 311 1 652
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Verksamhetens utveckling
Tabellen redovisas i mkr

2019 2018 2017
Bidrag från medlemskommunerna 239,1 225,4 215,3

Statsbidrag och övriga bidrag 17,2 23,4 31,2
Övriga intäkter 13,6 15,7 11,3
Personalkostnader -148,1 -137,9 -134,5
Övriga kostnader -117,6 -119,5 -121,2
Finansnettot -0,8 -0,6 -0,5
Resultat före medlemsregleringar 3,4 6,5 1,6

VBU har sedan 2010 redovisat ett positivt resultat. Bidrag från medlemskommunerna är 
det som i huvudsak fi nansierar VBU:s verksamhet. År 2019 övergick verksamheten i Väs-
terbergslagens kulturskola till VBU, vilket medfört att ett specifi cerat bidrag lämnats för 
kulturskolans verksamhet. I jämförelsen ingår detta bidrag och de kostnader som belastar 
verksamheten, vilket försvårar jämförelser mellan åren. 

Ökningen av bidrag från medlemskommunerna, personalkostnader och övriga kostnader 
är, förutom normala kostnadsökningar, förklaringen till förändringen mellan åren.

Minskningen av statsbidrag och övriga bidrag förklaras genom att bidrag för utbildning 
av asylsökande elever från Migrationsverket minskat. Orsaken är att antalet asylsökande 
minskat kontinuerligt de senaste åren.
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Investeringsredovisning

Budget U  all Avvikelse

Maskiner och inventarier 1 225 966 259

Fordon och övriga transportmedel 146 146 0
Verksamhetsfastigheter 690 227 463
Summa 2 061 1 339 722

Direktionen fastställde 2019 års investeringsram till 600 tkr. Under året uppkom ytterligare inves-
teringsbehov och direktionen utökade ramen till 2 506 tkr. Arbetsutskottet har inom den utökade 
ramen beviljat enskilda investeringar under året om 2 061 tkr.

Maskiner och inventarier
Avvikelsen mellan budget och utfall uppgår till 
259 tkr och beror till största del på att Ludvika 
kommunfastigheter AB bekostade en beviljad 
investering till Högbergsskolans kök, en s.k. 
blast chiller för 250 tkr.

Fordon och övriga transportmedel
Inga avvikelser mot budget inom fordon. 

Verksamhetsfas  gheter 
Avvikelsen beror på två pågående investeringar 
som inte har slutförts under året och kommer 
att fl yttas över till 2020. Investeringarna avser 
värmesystem till bygghallen samt Attefallshus 
till vaktmästeriet på Malmens skolområde.

Överfl y  ning av investeringar 2018
Överfl yttning av investeringar från 2018 om 
660 tkr ingår i kategorin maskiner och inven-
tarier. Upphandlingen av maskinerna drog ut 
på tiden och leveransen skedde först 2019, vil-
ket innebär att investeringen har bokförts på 
innevarande år.

Finansiella leasingobjekt
Tre fi nansiella leasingavtal har löpt ut under 
året. Två leasingavtal har avslutats medans ett 

Beviljade investeringar 2019 
Tabellen redovisas i tkr

har förlängts och omklassifi cerats till ett ope-
rationellt leasingavtal (hyresavtal). Leasing-
objektens sammanlagda restvärde uppgår till 
289 tkr, vilket har minskat den långfristiga lea-
singskulden med motsvarande belopp.

Årets försäljning
Årets försäljning av materiella anläggningstill-
gångar uppgår till 125 tkr (fg år 227 tkr). 

Avskrivningskostnader
Avskrivningskostnaderna för 2019 uppgår till 
2 488 tkr, vilket är 741 tkr lägre än föregående 
år.

Egenfi nansierade investeringar
Ett av VBU:s fi nansiella mål är kopplat till 
investeringsverksamheten. Målsättningen är 
att investeringarna ska vara egenfi nansierade. 
Årets kassaöverskott från den löpande verk-
samheten uppgår till 10,1 Mkr, varav 1,3 Mkr 
har använts till årets nyinvesteringar.



29

Budget U  all Avvikelse
CNC-maskiner (2 st) Högbergsskolan hus B 660 660 0
Sopvals till hjullastare Malmenskolan 150 148 2
Attefallshus vaktmästeri Malmenskolan 190 158 32

Årets större investeringar 
Årets investeringar över 100 tkr redovisas i tabell nedan. 

Uppkomna investeringsbehov under året

Tilläggsinvesteringar Beslut Datum Budget

Värmesystem bygghallen Dir. § 13 2019-02-21 500
CNC-maskiner Dir.  § 39 2019-04-17 660
Attefallshus vaktmästeri Malmen Dir. § 47 2019-04-17 190
Grävmaskin utköp leasing, restvärde Dir. § 67 2019-09-11 56
Lastbil utköp leasing, restvärde AU  § 83 2019-11-14 90
Summa 1 496

Arbetsutskottet beviljade investeringar om 565 tkr inom investeringsramen. Under året 
uppkom ytterligare investeringsbehov om 1 496 tkr som har beviljats. Beslut samt bud-
get presenteras i tabellen nedan. 

Tabellen är i tkr.
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Sta  s  k ungdomsgymnasiet

Gymnasieelever på VBU 2019 2018 2017

Antal gymnasieelever totalt på VBU 1 000 1 030 1 060

     - från Ludvika kommun 732 707 677
     - från Smedjebackens kommun 219 223 229
     - från annan kommun 49 100 154

Minskningen från annan kommun beror till största delen på att antalet nyanlända 
som saknar kommuntillhörighet har minskat. Ungdomar inom KAA (Kommunalt 
aktivitetsansvar) och elever på särgymnasiet ingår inte i tabellen utan redovisas 
separat under  respektive verksamhetsberättelse.

Elever som studerar på VBU 
Tabellerna visar genomsnittligt antal elever för vt/ht respektive år.

Gymnasieelever fördelat på VBU:s skolor  2019 2018 2017
Antal gymnasieelever fördelat på VBU:s 
skolor

1 000 1 030 1 060

     - Högbergsskolan 664 662 659
     - Smedenskolan 93 102 94

     - Stegelbackens skola 128 165 211
     - Malmenskolan 115 101 96

Elevantalet på Stegelbackens skola (IM) och Smedenskolan har minskat jämfört 
med tidigare år. På övriga skolor har elevantalet ökat något. Ungdomar inom KAA 
och elever på särgymnasiet ingår inte i tabellen utan redovisas separat.

Antal elever per lärare

VBU har en hög lärartäthet (9,4) i jämförelse med Riket (11,3).
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Gymnasieelever på VBU per program  2019 2018 2017

Antal gymnasieelever fördelat per program 1 000 1 030 1 060

 -  Bygg- och anläggningsprogrammet 61 54 45

 -  Ekonomiprogrammet 84 85 86
 -  El- och energiprogrammet 75 84 86
 -  Estetiska programmet 19 33 43
 -  Fordon- och transportprogrammet 54 48 50
-  Gymnasie-Flex* 7
-  Handels- och administrationsprogrammet 78 84 86
 -  Humanistiska programmet 2 8 10
-  Industritekniska programmet 58 50 51
-  Introduktionsprogrammet 158 189 235
-  Naturvetenskapsprogrammet 79 73 71
-  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 39 44 46

-  Samhällsvetenskapsprogrammet 141 131 122
-  Teknikprogrammet 83 83 75
-  Fjärde tekniskt år 8 9 6
-  Vård- och omsorgsprogrammet 54 58 48

* Elever som fi nns på na  onella program med extra stödinsatser.

Av medlemskommunernas 1 269 gymnasieelever har 318 elever (25 %) valt att studera utanför 
VBU.

Elever som studerar utanför VBU
Tabellerna visar genomsnittligt antal elever för vt/ht respektive år.

Gymnasieelever från medlemskommunerna 
som studerar utanför VBU 

2019 2018 2017

Totalt antal gymnasieelever 318 313 311

     - från Ludvika 213 215 221
     - från Smedjebacken 105 98 90

Andel elever i % av totalt antal elever 25 % 25 % 26 %
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Gymnasieelever utanför VBU studerar vid följande 
utbildninganordnare

2019 2018 2017

Genomsni  ligt antal gymnasieelever som studerar 
utanför VBU

318 313 311

     - annan kommun 126 134 140
     - friskolor 187 177 168
     - landstinget 1 2 2
     - folkhögskola 4 - 1

  
Antal elever som studerar utanför VBU har legat konstant de senaste åren. Endast mindre 
förändringar har skett vad det gäller utbildningsanordnare, där vi ser en liten ökning på 
friskolor och en minskning på annan kommun. Antal elever som valt att studera på folkhög-
skola har ökat 2019.

Program TE ES EK NB SA BF HV NA
Antal elever 109 26 25 22 20 19 16 9
    - från Ludvika 83 17 14 14 9 12 11 6
    - från Smedjebacken 26 9 11 8 11 7 5 3

Av de elever som valt Teknikprogrammet (TE) återfi nns största delen på ABB-gymnasiet. 
Intresseordningen mellan programmen har förändrats något jämfört med tidigare år. Estet-
programmet (ES) har ökat och Naturvetenskapsprogrammet (NA) har minskat. Ytterligare 
analyser behöver göras om de utbildningar som erbjuds av VBU.

Valda utbildningar utanför VBU

Nedan redovisas, i storleksordning, de åtta populäraste programmen som elever från Ludvika 
och Smedje backens kommuner studerar utanför VBU.

Tabellen visar genomsnittligt antal elever för vt/ht 2019.

Interkommunala intäkter och kostnader 
Tabellen visar belopp i Mkr

VBU:s intäkter från andra kommuner avseende deras elever hos VBU uppgår till 1,9 Mkr 
medan VBU:s kostnader till andra kommuner och skolor för elever från Ludvika och Smed-
jebacken uppgår till 38,7 Mkr. Nettokostnaden är 36,8 Mkr, vilket motsvarar 16 % av VBU:s 
totala bidrag från Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

2019 2018 2017
Interkommunala ersä  ningar ne  o 36,8 36,5 34,7

- intäkter 1,9 1,7 1,6
- kostnader 38,7 38,2 36,3
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Sta  s  k vuxenutbildningen
Vuxenstuderande på VBU 2019 2018 2017

Genomsnittligt antal vuxenstuderande  på VBU 1 098 1 031 1 057

       - från Ludvika 875 822 845
       - från Smedjebacken 174 143 142

      -  från annan kommun 49 66 70

Vuxenstuderande fördelat på utbildningar 2019 2018 2017

Genomsnittligt antal vuxenstuderande på VBU 1 098 1 031 1 057
Vuxenutbildningar
   - Gymnasial vuxenutbildn. 1 140 111 94
   - Grundläggande vuxenutbildn. 1 265 146 138
Yrkesvuxutbildningar
   - Barnskötarutbildning 2 34 14 16
   - Byggvux 2 10 6 6
   - VTC/CNC 2 41 16 10
  - Vård- och omsorg 1 49 82 92
   - Restaurang- och livsmedel 2 10 16 20
   - SFI 2 471 546 587
   - Yrkeshögskoleutb. 2 54 66 66
   - Lärvux /Lär-yrkesvux 2 24 28 26
   - Lärlingsutbildning/trainee 2 - - 2

1) Antal elever i snitt per år, omräknat till heltidsstuderande.   
2) Genomsnittligt antal elever för vt/ht respektive år.   

Yrkeshögskoleutbildningar 2019 2018 2017

Genomsnittligt antal studerande på yrkeshögskoleutbildningar 54 66 66

   - Bryggeriteknik 24 24 24

   - Miljö och VA-teknik 20 20 18
   - Miljö och förorenade områden 10 22 24
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Mål 1: Höja betygsmedelvärdet
Alla enheter på ungdomsgymnasiet har arbe-
tat med prognoser som verktyg i syft e att ska-
pa förutsättningar för att rätt stöd sätts in i ett 
tidigt skede och därmed bidra till att höja be-
tygsmedelvärdet. Under vårterminen 2019 fi ck 
vi inte den eff ekt vi ville, då betygsmedelvär-
det sjönk. En orsak till det är att insatsen med 
prognoser kom igång först under höstterminen 
2019, vilket även gäller kompetensutveckling 
för personal gällande betyg och bedömning. 

Betygsutvecklingen över tre år för avgångsklas-
serna 2019 är positiv, VBU:s elever höjer sina 
betyg över tid, så att de har högre betygsmedel-
värde när de går ut jämfört med betygen i års-
kurs 1. Målet är delvis uppfyllt.

Mål 2: IKT
För att minska elevernas stress ansåg vi att det 
var viktigt att arbeta med vår likvärdighet och 
därför skulle alla arbetslag upprätta och arbeta 
med en digitaliseringsplan. Målen med digita-
liseringsplanen var att det tydligt skulle framgå 
för eleverna var de hittar uppgift er, feedback och 
information. Tyvärr har vi inte nått hela vägen 

fram med vårt mål och vi fortsätter därför vårt 
arbete med planen under vårterminen 2020. 
Målet är ej uppfyllt.

Mål 3: Hälsosam arbetsplats
Under vårterminen 2019 valde VBU att lämna 
samarbetet med Kraft kartan. Kraft kartans hu-
vudsyft e var att belysa vår arbetsmiljö, fram-
förallt det personalgruppen själv kan förbättra 
och vad som behöver delegeras till lednings-
gruppen. Vi ser goda eff ekter av arbetet men vi 
valde att lämna samarbetet då vi anser att VBU 
kan fortsätta arbetet i egen regi. Grunderna vi 
fått följer medarbetarna i det dagliga arbetet, 
och hela organisationen har kunskap att driva 
arbetsmiljöarbetet vidare. Under året har mö-
tesstrukturen förfi nats och förbättrats, genom 
samsyn inom ledningsgruppen om vilka möten 
VBU ska ha och när de ska äga rum. Informa-
tionsfl ödet har minskat och information läm-
nas på ett tydligare sätt i form av rektorsbrev 
och arbetsplatsträff ar (APT). Sammantaget 
innebär det här minskad stress och större för-
ståelse för våra gemensamma processer. Målet 
är uppfyllt. 

Två gånger per termin skriver lärarna prognoser över elevens kunskapsutveckling. Dessa fi nns till-
gängliga på lärplattformen Vklass för elev och vårdnadshavare. Detta skapar en transparens och ett 
bättre samarbete mellan skola och hem, samt bidrar till att vi i ett tidigare skede kan fånga upp elever 
som riskerar att inte nå målen. 

Högbergsskolans gemensamma mål
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Verksamhetsberä  else Hö 1

Niklas Sjödin, rektor

Årets händelser
Under läsåret 2019 har ES- och SA-program-
mets elever gjort 10 fi lmer som en del i sina 
kurser, vilka nu används för olika event kopp-
lade till Ludvika 100 år eller distribueras till 
olika  internationella fi lmfestivaler.  De har bli-
vit uttagna och uppmärksammats i Kroatien, 
Spanien och Irland. En del av VBU:s interna-
tionella samarbeten kring fi lm är också ”Film-
dagar på VBU”, fi lmverkstäder där 9 elever från 
Serbien, Kroatien, Irland och Storbritannien 
och 15 elever från SA- och ES-programmet 
under en vecka arbetade tillsammans och där 
fi lmerna avslutningsvis visades för hela skolan. 

UF-året 2019 har inneburit rekord i antalet 
UF-företag på VBU. Vi hade fi na framgångar 
med många pristagare både lokalt och på di-
striktsnivå. Bland annat hade vi pristagare i 
kategorierna årets säljare, årets tjänst och topp 
10 i Dalarnas bästa UF-företag.

Resultat läsåret 2018/19 
Ekonomiprogrammet (klass EK16) 
Betygsmedelvärdet (BM) i slutet av vårtermi-
nen 2019 är något lägre än BM vårterminen 
2018.

Ekonomiprogrammets elever visar däremot 
en god betygsutveckling över elevernas tre år 
på VBU, då deras BM är högre i åk 3 jämfört 
med åk 1 (se tabell nedan). Vi ser även att vi 
har en fortsatt god genomströmning och en 

framgångsfaktor för  det är prognoserna. Där 
fångar vi nu i ett tidigt skede upp elever i behov 
av stöd.

Inför 2020 kan vi se att vi behöver arbeta vi-
dare med vår digitaliseringsplan där det tydligt 
ska framgå var eleverna bl a hittar information, 
uppgift er och feedback. Vi tror att det är en del 
i att minska eleverna stress och att det skapar 
en mer förutsägbar och transparent verksam-
het. Att ge eleverna stöd i målstyrt arbete är 
något vi ska arbeta med under 2020. Vi ser ett 
stort värde i att arbeta med elevernas inre mo-
tivation och handleda dem i att sätta upp och 
att arbeta mot kort- och långsiktiga mål.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av: 

År 1 År 2 År 3
12,5 13,8 14,1

Este  ska programmet (klass ES16) 
Estetiska programmet har stort fokus på elev-
rekrytering. Resultaten är goda och över tre 
års studier sker det en positiv utveckling på 
betygsmedelvärdet (BM). Även programmets 
genomströmning är hög, 84 % av eleverna läm-
nar gymnasiet med en examen medan rikets 
genomsnitt är 79 %. 

Inför 2020 fortsätter vi i högre grad samarbeta 
med Västerbergslagens kulturskola i syft e att 
nå ut till fl er ungdomar på högstadiet som i 
förlängningen kan bli intresserade av att välja 
ES. Vi ska också arbeta vidare med vår digi-
taliseringsplan där det tydligt ska framgå var 
eleverna bl a hittar information, uppgift er och 
feedback. Vi tror att det är en del i att minska 
eleverna stress och att det skapar en mer förut-
sägbar verksamhet. 

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av: 

År 1 År 2 År 3
10,9 13,2 14,1
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Handels- och administra  onsprogrammet  
(klass HA16) 
Elevernas på Handels- och administrations-
programmet har samma betygssnitt som övri-
ga landet samt en god utveckling över tre år. 
Elevernas betygsmedelvärde är högre i åk 3 
jämfört med i åk 1 (se tabell nedan). Program-
met har arbetat målmedvetet med rätt stöd i 
ett tidigt skede med hjälp av prognosverktyget 
i Vklass. 

Under 2020 vill vi arbeta med ett dynamiskt 
schema för att skapa bättre förutsättningar för 
ett större samarbete mellan ämnen. Vi men-
ar att vi kan minska elevstressen genom fl er 
ämnesövergripande samarbeten mellan både 
gymnasiegemensamma kurser och yrkeskur-
ser.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
9,2 10,4 11,4

Samhällsvetenskapsprogrammet (Klass 
SA16) 
Betygsmedelvärdet(BM) för avgångseleverna 
på Samhällsprogrammet ligger på samma nivå 
som riket men vi ligger över riksnivå när det 
kommer till elever som får en gymnasieexa-
men. 96% av VBU:s elever på Samhällsveten-
skapsprogrammet får en examen jämfört med 
rikets 91%.

Inför 2020 kan vi se att vi behöver arbeta vi-
dare med vår digitaliseringsplan där det tydligt 
ska framgå var eleverna bl a hittar information, 
uppgift er och feedback. Vi tror att det är en del 
i att minska elevernas stress och att detta skapar 
en mer förutsägbar verksamhet. 

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:
År 1 År 2 År 3
13,2 13,6 14,3

Lokala programråd och högskoleråd
Lokala programråd har genomförts på alla 
program och intresset har varit stort. Samar-
bete med näringslivet är viktigt och det fi nns 
ett stort behov och en stor vilja att samarbeta 
mellan parterna. Det talas mycket om huruvi-
da våra elever kommer ut i yrkeslivet med rätt 
kompetens eller ej samt vilken kompetens nä-
ringslivet eft erfrågar. Näringslivet kan stärka 
elevernas kompetens och skapa en större för-
ankring i elevernas verklighet. 

Brinnande frågor under årets programråd har 
varit huruvida eleverna på EK kan ha praktik 
hos lokala företag, om handelsföretag i Ludvika 
kan ordna en butik åt våra elever på HA i Galle-
rian samt vilka samarbetsformer SA, högskolan 
och näringslivet kan utveckla.
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Betyg examen 
el bevis 

Andel med examen Andel med högskole-
behörighet

Genomströmning 
3 år

18/19 18/19 18/19 18/19

VBU Riket VBU Riket VBU Riket VBU Riket

EK 14,0 14,1 92,0 % 92,2 % 92,0 % 92,2 % 84,0 % 80,9 %

ES 13,7 15,3 90,9 % 94,1 % 90,9 % 94,1 % 84,0 % 79,1 % %

HA 12,1 12,1 80,8 % 84,5 % -------- -------- 66,7 % 62,8 %

HU -------- 15,4 --------- 92,7 % ---------- 92,7 % ---------- 75,6 %

SA 14,4 14,4 96,4 % 91,2 % 96,4 % 91,2 % 78,6 % 77,3 %

Statistik är hämtad från Skolverket, ingen offi  ciell statistik fi nns för program med lågt elevantal.

  Faktaruta 
Rektorsområdet Hö 1 omfa  ar gymnasieprogrammen: 

Este  ska programmet (ES)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Handels- och administra  onsprogrammet (HA)
Ekonomiprogrammet (EK) 
Humanis  ska programmet (HU)

Genomsni  ligt antal årselever 2019

 ES ES-musik   SA HA/HA-lärling   EK  HU

14 5 141 77/1 84 2

Ne  okostnad per elev/program/år (tkr)

 ES ES-musik  SA HA/HA-lärling  EK  HU

299 227  97 104/67 118  80

Faktaruta
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Verksamhetsberä  else Hö 2

Mikael Johansson, rektor

Årets händelser
Under läsåret 2019 har elever och lärare från 
NA-programmet gjort fältstudier för att lära 
sig mer om olika naturtyper och analysmeto-
der. Man har även arbetat ämnesövergripande 
med bland annat idrotten i projekt kring kost 
och kroppsfunktioner. Besök på universitet och 
muséer för både NA- och TE-elever har varit ett 
inslag i studierna. På TE har man jobbat med 
ett fi lmprojekt för marknadsföring samt andra 
teknikprojekt där eleverna har fått utveckla och 
bygga tekniska produkter.

På El- och energiprogrammet har man under 
året jobbat med att utveckla samarbetet med 
APL-företag. Det har även skett en upprust-
ning av vissa klassrum med bättre möbler för 
undervisning. 

Industritekniska programmet har haft  ett bra 
söktryck vilket gör att programmet fyllts. Man 
har även utrustat maskinparken med en ny 
CNC-maskin, så att eleverna får möta mer ny 
teknik.

Resultat läsåret 2018/19 
Naturvetenskapliga programmet (klass A16) 
Betygsmedelvärdet (BM) i slutet av vårtermi-
nen 2019 är något lägre än BM vårterminen 
2018.

Naturvetenskapliga programmets elever visar 
däremot en god betygsutveckling över elever-
nas tre år på VBU, då deras BM är högre i åk 3 
jämfört med åk 1 (se tabell nedan). 

Inför 2020 kan vi se att vi behöver arbeta vi-
dare med vår digitaliseringsplan där det tydligt 

ska framgå var eleverna bl a hittar information, 
uppgift er och feedback. Vi tror att det är en del 
i att minska eleverna stress och att det skapar 
en mer förutsägbar och transparent verksam-
het. Att ge eleverna stöd i målstyrt arbete är 
något vi ska arbeta med under 2020. Vi ser ett 
stort värde i att arbeta med elevernas inre mo-
tivation och handleda dem i att sätta upp och 
att arbeta mot kort- och långsiktiga mål, för att 
öka vår genomströmning på 3 år.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av: 

År 1 År 2 År 3
13,3 14,0 14,1

Teknikprogrammet (klass TE16) 
Teknikprogrammet har stort fokus på elev-
rekrytering. Resultaten är relativt goda och 
över 3 års studier ser man en något negativ 
utveckling av betygsmedelvärdet(BM). Men 
programmets genomströmning är hög, 92,3 % 
av eleverna lämnar gymnasiet med en examen 
medan rikets genomsnitt är 82,2 %. 

Inför 2020 fortsätter vi att utveckla våra tre in-
riktningar på programmet genom samarbete 
med näringslivet samt att vidareutveckla möj-
ligheten till utlandspraktik för våra elever.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
12,5 12,3 12,3

El- och energiprogrammet (klass EEELT16 
och EEAUT16) 
Eleverna på El- och energiprogrammet har 
något högre betygssnitt än övriga landet samt 
en god utveckling över tre år. Elevernas betygs-
medelvärde är högre i åk 3 jämfört med i åk 1 
(se tabell nedan). Vi ser en högre andel elever 
med högskolebehörighet samt högre genom-
strömning än rikets genomsnitt.

Under 2020 vill vi arbeta med en utveckling 
av yrkeskurserna i samverkan med bransch-
företagen i närområdet. Detta vill vi ska leda 
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till ökad motivation hos eleverna och att deras 
kunskaper i slutet av utbildningen bättre ska 
möta branschens behov.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
11,4 12,1 13,2

Industritekniska programmet (klass IN16) 
Betygsmedelvärdet(BM) för avgångseleverna 
på Industritekniska ligger något under riket 
men, vi ser en positiv utveckling av BM under 
tre år på VBU. Vi ligger över riksnivå när det 
kommer till genomströmningen på 3 år, som 
ligger på 81,8 % på VBU jämfört med riket som 
ligger på 60,9 %. Inför 2020 kan vi se att vi be-
höver arbeta vidare med APL-planer och öka 
samarbetet med närområdets industrier ännu 
mer. Vi tror att det är en viktig del i att göra 
eleverna anställningsbara eft er avslutat gymna-
sium.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
9,9 10,9 11,2

Lokala programråd och högskoleråd
Lokala programråd har genomförts på alla 
program och intresset hart varit stort. Samar-
bete med näringslivet är viktigt och det fi nns 
ett stort behov och en stor vilja att samarbeta 
mellan parterna. Det talas mycket om huruvi-
da våra elever kommer ut i yrkeslivet med rätt 
kompetens eller ej samt vilken kompetens nä-
ringslivet eft erfrågar. Näringslivet kan stärka 
elevernas kompetens och skapa en större för-
ankring i elevernas verklighet. 

Stort fokus har varit på frågor gällande 
APL-platser, då det är svårt att hitta bra plat-
ser till elever som läser CNC-inriktningen på 
IN och för elever på EE, då de varit så många. 
Man har även diskuterat frågor om att under-
visningen behöver utvecklas på olika sätt för 
att bättre matcha behoven i arbetslivet. Flera 
företag visar intresse för att komma till skolan 
för att hålla i någon specifi k lektion samt för att 
prata om företagens förväntningar på eleverna.
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Betyg examen 
el bevis 

Andel med examen Andel med högskolebe-
hörighet

Genomströmning 3 år

18/19 18/19 18/19 18/19

VBU Riket VBU Riket VBU Riket VBU Riket

EE 12,9 12,8 87,5 % 91,5 % 45,8 % 39,3 % 87,5 % 69,9 %

IN 11,7 12,9 -------- -------- -------- ---------- ------- 60,9 %

NA 15,5 15,8 84,6 % 94,7 % 84,6 % 94,7 % 68,8 % 80,6 %

TE 12,5 14,4 90,0 % 93,5 % 90,0 % 93,5 % 92,3 % 82,2 %

Rektorsområdet Hö 2 omfa  ar gymnasieprogrammen:

El- och energiprogrammet (EE)
Industritekniska programmet (IN)
Teknikprogrammet (TE)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Området omfa  ar även:
Yrkesinriktad vuxenutbildning inom verkstadsteknisk
utbildning (Yrkesvux) 
Introduk  onsprogrammet inom industri (IMYRKIN)
Yrkeshögskola (Yh) 
Uppdragsutbildning 

De senare två redovisas under separat avsni  . 

Faktaruta

Genomsni  ligt antal årselever 2019

EE IN IMYRK-IN TE T4 NA VTC/
CNC

75 58 6 83 8 79 41

Ne  okostnad per elev/program/år (tkr)

EE IN IMYRK-IN TE T4 NA VTC/
CNC

109 140 178 117 92 125 57

Statistiken är hämtad från Skolverket, ingen offi  ciell statistik fi nns för program med lågt elevantal.



41

 

Verksamhetsberä  else Hö 3
och Elevhälsan/resurs

Susanne Axelsson, rektor och verksamhetschef

Årets händelser
VBU blev under året recertifi erade i vårt hem-
masittarprogram av Magelungen som är vår 
samverkanspartner kring metod och kompe-
tensutveckling. Det innebär att vi kan fortsätta 
att följa den framgångsrika metodiken när det 
kommer till ungdomar som tillfälligt har tappat 
fotfästet och blivit hemma från sina studier. 

Vid årets början stod det klart att vi fått medel  
från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), gällande särskilda insatser i skolan. 
Detta projekt, som löpte över det gångna året, 
har inneburit att vi har arbetat med att utveckla 
tillgängliga lärmiljöer utifrån tre aspekter. Vi 
har kartlagt och åtgärdat den sociala, fysiska 
och pedagogiska lärmiljön genom dialog i ar-
betslag samt handledning av elevhälsopersonal. 
Vi hoppas kunna fortsätta detta arbete på samt-
liga skolenheter

Resultat läsåret 2018/19 
Under 2019 var genomströmningen av elever 
på IMfl ex mycket god. Två elever kunde med 
åtta veckors intensiva veckors studier antas till 
ett nationellt program redan samma höst. Tre 
elever sökte och kom in på nationella program 
på sina vårterminsbetyg -19. Tre elever genom-
förde en mycket lyckad programpraktik vid RL 
vilket gjorde att de antogs till yrkesinriktningen 
vid samma program. Ett par elever påbörjade 
studier vid folkhögskolor. Bakgrunden till det 
lyckosamma resultatet är ett gediget vägled-
ningsarbete som är en ständigt pågående pro-
cess. Lärarna i IMfl ex är vana vid en fl exibel 

vardag i undervisningsmiljön och det fi nns en 
stor vilja och förmåga att hitta lösningar.  Un-
der kommande år kommer vi fortsätta att arbeta 
med kontinuerlig vägledning. Eleverna kommer 
att ha en större inslag av praktik som komple-
ment till studier. Vi behöver försöka utöka pro-
grampraktik som ett inslag för elever som är 
osäkra på sitt framtida val av studier. 

Lokala programråd och högskoleråd
Under året har vi haft  ett nytt inslag för IMfl ex 
- programråd. Vi hann med två programråd un-
der 2019. Elevrepresentanter var delaktiga vid 
första mötet. Där delgav de sin syn på hur de ut-
vecklat en ny tro på framtiden och att de ser sko-
lan som en viktig roll i denna. Frågor som varit 
aktuella att diskutera har varit arbetsformer för 
IMfl ex, behovet av ändamåls enliga lokaler, vik-
ten av en god samverkan med socialtjänst, LSS, 
Region Dalarna samt AF i våra båda kommuner.  

Elevhälsan/resurser
Elevhälsan arbetar ständigt för att, tillsammans 
med lärare och mentorer, hitta framgångsrika 
vägar för eleverna. Elevhälsans tvärprofessio-
nella struktur ger en möjlighet till fl era olika 
ingångar när skolproblem uppstår. Att kartlägga, 
utreda och föreslå stödinsatser är en del av elev-
hälsans uppdrag och vardag. Arbetet initieras 
oft a via elevhälsoteamen, våra tvärprofessionella 
team, där rektor fattar erforderliga beslut kring 
stödets utformning. 2019 intensifi erade vi vårt 
arbete med att kartlägga stödbehov i årskurs 1 
med särskilt fokus på matematik. Insatserna kan 
redan eft er en termin summeras med att fl er 
elever når sina kursmål. 

  Faktaruta
Rektorsområdet Hö 3 omfa  ar Introduk  onsprogrammet 
inriktning individuellt val (IMfl ex). Inom Elevhälsa/resurs 
fi nns Kommunalt ak  vitetsansvar (KAA ).

Genomsni  ligt antal 
årselever 2019

Genomsni  ligt antal ak  va 
ungdomar 2019 

IMfl ex  24 KAA  192

Ne  okostnad per elev 
program/år (tkr)

IMfl ex  138
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Verksamhetsberä  else 
Malmenskolan

Årets händelser
Två gånger per termin skriver lärarna prog-
noser över elevens kunskapsutveckling. Dessa 
fi nns tillgängliga på Vklass för elev och vård-
nadshavare. Detta skapar en transparens och ett 
bättre samarbete mellan skola och hem, samt 
bidrar till att vi i ett tidigare skede kan fånga 
upp elever som riskerar att inte nå målen. 

I samarbete med organisationer från branschen 
har lärare och elever på FT- och BA-program-
men gjort studieresor, besökt mässor och yr-
kestävlingar för att få inspiration och ökad 
branschkunskap. Under hösten lyckades elever 
på Fordons- och transportprogrammet väl vid 
en yrkestävling anordnad av Transportfackens 
yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA). Eleverna 
på FT har även varit med på en trafi ksäkerhets-
dag för att få öva på kurvtagning och inbroms-
ningar med lastbil. De fi ck även information 
från försäkringsbolag. 

På BA-programmet har elever tillsammans med 
lärare besökt Högskolan Dalarna för att få pro-
va på och få information om vad det innebär 
att studera vidare eft er gymnasiet till t ex bygg-
arbetsledare eller högskoleingenjör. För att öka 
anställningsbarheten har vi under året genom-
fört säkerhetsutbildningar för elever på båda 
programmen. Öppet hus blev, som vanligt, ett 
välbesökt arrangemang som uppskattades av 
årskurs 9-elever, målsmän och branschen.

Mikael Johansson, rektor

Enhetens mål
Mål 1: Höja betygsmedelvärdet
Alla enheter på ungdomsgymnasiet har ar-
betat med prognoser som verktyg i syft e att 
skapa förutsättningar för att rätt stöd sätts in 
i ett tidigt skede och därmed bidra till att höja 
betygsmedelvärdet. Under vårterminen 2019 
fi ck vi inte den eff ekt vi ville, då betygsmed-
elvärdet sjönk. En orsak till det är att insatsen 
med prognoser kom igång först under höst-
terminen 2019, detsamma gäller kompetens-
utveckling för personal gällande betyg och 
bedömning. 

Betygsutvecklingen över tre år för avgångsklas-
serna 2019 är positiv, VBU:s elever höjer sina 
betyg över tid, de har högre betygsmedelvärde 
när de går ut jämfört med betygen i årskurs 1. 
Målet delvis uppfyllt

Mål 2: IKT
För att minska elevernas stress ansåg vi att det 
var viktigt att arbeta med vår likvärdighet och 
därför skulle alla arbetslag upprätta och arbeta 
med digitaliseringsplan. Målen med en digita-
liseringsplanen var att det tydligt skulle framgå 
för eleverna var de hittar uppgift er, feedback och 
information. Tyvärr har vi inte nått hela vägen 
fram med vårt mål och vi fortsätter därför vårt 
arbete med planen under vårterminen 2020. 
Målet ej uppfyllt

Mål 3: Hälsosam arbetsplats
Under vårterminen 2019 valde VBU att lämna 
samarbetet med Kraft kartan. Kraft kartans hu-
vudsyft e var att belysa vår arbetsmiljö, fram-
förallt det personalgruppen själv kan förbättra 
och vad som behöver delegeras till lednings-
gruppen. Vi ser goda eff ekter av arbetet men vi 
valde att lämna samarbetet då vi anser att VBU 
kan fortsätta arbetet i egen regi. Grunderna vi 
fått följer medarbetarna i det dagliga arbetet, 
och hela organisationen har kunskap att driva 
arbetsmiljöarbetet vidare. Under året har mö-
tesstrukturen förfi nats och förbättrats, genom 
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samsyn inom ledningsgruppen om vilka möten 
VBU ska ha och när ska äga rum. Informations-
fl ödet har minskat och information lämnas på 
ett tydligare sätt i form av rektorsbrev och ar-
betsplatsträff ar (APT). Sammantaget innebär 
det här minskad stress och större förståelse för 
våra gemensamma processer. Målet uppfyllt

Resultat läsåret 2018/19 
Bygg- o anläggningsprogrammet (klass BA16) 
Eleverna på Bygg- och anläggningsprogram-
met  visar en god betygsutveckling över elev-
ernas tre år på VBU, då deras BM är högre i 
åk 3 jämfört med åk 1 (se tabell nedan). Vi ser 
även att vi har en fortsatt god genomströmning 
som ligger högre än rikets. Både genomström-
ningen och andelen elever med examensbevis 
ligger på 100%. En framgångsfaktor för det är 
prognoserna, där vi i ett tidigt skede fångar upp 
elever i behov av stöd .

Inför 2020 kan vi se att vi behöver arbeta vi-
dare med vår digitaliseringsplan där det tydligt 
ska framgå var eleverna bl a hittar information, 
uppgift er och feedback. Vi tror att det är en del 
i att minska eleverna stress och att det skapar 
en mer förutsägbar och transparent verksam-
het. Att ge eleverna stöd i målstyrt arbete är 
något vi ska arbeta med under 2020. Vi ser ett 
stort värde i att arbeta med elevernas inre moti-
vation och handleda dem i att sätta upp och att 
arbeta mot kort- och långsiktiga mål.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
10,9 11,3 12,6

Fordons- o transportprogrammet (klass FT16) 
Fordons- och transportprogrammet jobbar 
mycket elevnära och programmets genom-
strömning över tre år är god, 100 %, vilket 
är högre än riket. Även andel elever med ex-
amensbevis är 100 % . Resultaten är relativt 
goda och över 3 års studier sker det en positiv 
utveckling på betygsmedelvärdet (BM). 

Inför 2020 kan vi se att vi behöver arbeta vi-
dare med vår digitaliseringsplan där det tydligt 
ska framgå var eleverna bl a hittar information, 

uppgift er och feedback. Vi tror att det är en del 
i att minska eleverna stress och att det skapar 
en mer förutsägbar och transparent verksam-
het. Att ge eleverna stöd i målstyrt arbete är 
något vi ska arbeta med under 2020. Vi ser ett 
stort värde i att arbeta med elevernas inre mo-
tivation och handleda dem i att sätta upp och 
att arbeta mot kort- och långsiktiga mål.

Sammanlagt betygsmedelvärde i slutet av:

År 1 År 2 År 3
11,1 10,6 11,7

Lokala programråd och högskoleråd
Malmenskolan har idag väl fungerande pro-
gramråd. Både Bygg- och anläggningspro-
grammet och Fordons- och transportpro-
grammet har gott samarbete med APL-platser 
och med branschen. Programråden ger skolan 
möjlighet att stämma av vilken kompetens 
som eft erfrågas av företagen samt vad vi som 
utbildare av morgondagens anställda kommer 
att behöva erbjuda. Exempel på aktuella frågor 
som belysts från anläggningssidan är behovet 
av markanläggare. Detta behov är stort och vi 
har diskuterat eventuell marknadsföring för 
att behålla söktrycket till utbildningen. Även 
inom transportsektorn har man ett mycket 
stort behov av utbildad arbetskraft . Man har 
även belyst behovet av lackerare, plåtslagare 
och arbetskraft  med god kompetens om elbilar 
eft ersom dessa ökar på marknaden. Här behö-
ver vi jobba med frågan om hur vi bäst möter 
branschens behov. 

Vuxenutbildningen
På Byggutbildningen inom vux har en elev 
tagit examen under våren och gått ut i fast 
anställning. I övrigt har byggutbildningen 
varit full. 
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Betyg examen 
el bevis 

Andel med examen Andel med högskolebe-
hörighet

Genomströmning 3 år

18/19 18/19 18/19 18/19

VBU Riket VBU Riket VBU Riket VBU Riket

BA 12,9 12,8 100 % 94,3 % ----- 14,4 % 100 % 79,5 %

FT 13,2 12,5 100 % 84,1 % ----- ------- 100 % 59,1 %

Statistiken är hämtad från Skolverket, ingen offi  ciell statistik fi nns för program med lågt elevantal.

Rektorsområdet Malmen omfa  ar gymnasieprogrammen: 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning
anläggning (BA-anl.)
Fordon– och transportprogrammet (FT)
Fordon– och transportprogrammets lärlingsinriktning 
mot personbil (FT-lärling) 

På Malmen fi nns vuxenutbildning inom bygg.

Genomsni  ligt antal årselever 2019

BA/BA-anl. FT FT-lärling Byggvux

51/10 44 10 10

Ne  okostnad per elev/program/år (tkr)

BA/BA-anl. FT FT-lärling Byggvux

136/269 204 85 104

Faktaruta
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Verksamhetsberä  else 
Smedenskolan

Karin Sandström, rektor

  Årets händelser
Under året har Smedenskolan rönt framgångar 
inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
när elever från åk 2 korats till Sveriges Bästa 
Kockelever, vilket är mycket glädjande.
Omcertifi eringen av vård- och omsorgscollege 
är klar. På vuxenutbildningen har vi fullt sök-
tryck på vård vilket är glädjande.

Enhetens mål 

Mål 1: Minska stress för eleverna
Via skolenkäten ser vi att eleverna upplever 
stress i skolan och detta ska vi försöka minska 
genom att på arbetslagsmöten jobba fram ett 
gemensamt förhållningssätt gällande prov och 
inlämningsuppgift er via lärplattformen Vklass. 
Målet är delvis uppfyllt.

Mål 2: Minska frånvaron
Genom samtal och genom att vara goda före-
bilder för våra ungdomar bygger vi relationer 
tillsammans med eleverna, en viktig del för att 
få eleverna att trivas i skolan. Kontakter med 
hemmet ska genomföras tidigt. Målet är delvis 
uppfyllt.

Mål 3: Höja betygsmedelvärdet
Genom ökad närvaro höjs också betygen. Vi 
har jobbat med att schemalägga “studiero” där 
eleverna kan jobba i mindre grupper vid behov. 
Vi ser också att vi har elever som är i behov av 

stöd och anpassningar i framförallt engelska 
och matematik och där spelar speciallärarna en 
viktig roll. Målet är delvis uppfyllt

Resultat läsåret 2018/19 
På VO-programmet har vi haft  för få elever 
som gått ut för att få ut den nationella statisti-
ken. På RL-programmet ligger vi under rikets 
snitt gällande högskolebehörighet och genom-
strömning. Det positiva är att vi ligger över ri-
kets snitt när det gäller elever som går ut med 
examen. Under kommande år kan vi se att vi 
behöver arbeta mer med stöd och speciallärare 
för att ge eleverna det stöd de har rätt till för att 
lyckas med att nå målen. 

Lokala programråd och högskoleråd
Vi har genomfört programråden på skolan och 
konstaterar att branschen trots brist på med-
arbetare har svårt att närvara på våra möten. 
Vi har anpassat mötestiden eft er branschens 
önskemål men tyvärr har närvaron inte ökat. 
RL-programmet har haft  elever på APL utom-
lands under läsåret vilket har varit kunskaps-
utvecklande för de elever som rest iväg. Vi har 
även fått några nya köksmaskiner till program-
met vilket har varit positivt.
På VO-vux står vi inför utmaningar då Regi-
onen meddelat att de inte längre kan ta emot 
vuxelever på APL i samma utsträckning som 
tidigare. Detta ställer till problem för skolan 
och för eleverna då målen i kurserna blir svåra 
att nå då APL ska ingå. VO har genomfört en 
lokal variant på den nationella vård- och om-
sorgsveckan vilket resulterade i besök på skolan 
av elever från grundskolan och där branschen 
närvarade.



46

Faktaruta

Rektorsområdet Smeden omfa  ar gymnasieprogrammen: 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

På Smeden fi nns även vuxenutbildning inom 
RL och VO.

Genomsni  ligt antal årselever 2019

RL/RL-vux VO-ungdom/VO-vux

39/10 54/49

Ne  okostnad per elev/program/år (tkr)

RL/RL-vux VO-ungdom/VO-vux

206/52 121/34

Betyg examen 
el bevis 

Andel med examen Andel med högskolebe-
hörighet

Genomströmning 3 år

18/19 18/19 18/19 18/19

VBU Riket VBU Riket VBU Riket VBU Riket

RL ----- 13,8 ----- 93,2 % ------ ----- ------ 59,6 %

VO ------ 13,6 ----- 87,0 % ------ 60,0 % ------ 71,8 %

Statistiken är hämtad från Skolverket, ingen offi  ciell statistik fi nns för program med lågt elevantal.
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Verksamhetsberä  else 
Stegelbackens skola

  Årets händelser
Enhetens övergripande mål är att göra 
eleverna behöriga till nationella program. 
Samtidigt som vi gör detta behöver vi också 
förbereda elever för komvux, yrkesliv och en 
plats i det svenska samhället. Stegelbacken 
jobbar aktivt med kunskapsutveckling och 
lärande för våra elever som befi nner sig på 
olika kunskapsnivåer. Eft ersom varje elev på 
introduktionsprogrammet har en individuell 
studieplan, då eleverna inte följer ett specifi kt 
program, behöver vi ha en fl exibel organisation 
som hela tiden förändras. Det ställer stora krav 
på skolans pedagoger. 

Enhetens mål 
Mål 1: Främja närvaron
Vi brottas med hög frånvaro bland många 
av våra elever och i och med att frånvaron 
är hög ser vi ett bekymmer med att eleverna 
inte når sina betyg under tiden på IM. Målet 
under läsåret har varit att främja närvaron 
genom att bygga en bra relation med eleverna 
och skapa trygghet. Vi har under året tillsatt 
frånvaromentorer som jobbat aktivt med 
att följa upp varje enskild elev. Genom ökad 
närvaro nås fl er betyg. Målet är delvis uppfyllt.

Mål 2: Eff ek  visera studiehandledningen
Enheten har under läsåret påbörjat arbetet 
med att ta fram ett bokningssystem för 
handledning och börjat med att schemalägga 

studiehandledning. Studiehandledare ska i 
mindre utsträckning arbeta som vikarie. Målet 
är delvis uppfyllt. 

Mål 3: Förbä  ra individualiseringen 
Enheten arbetar eff ektivt med att kartlägga 
nyanlända elevers kunskap i numeracitet och 
litteracitet. Klasser och grupper skapas utifrån 
elevernas olika förutsättningar och behov. 
Vissa elever har helt individuella scheman. 
Dataprogrammet Educate it har använts 
i olika ämnen för att hitta, för eleven, rätt 
kunskapsnivå. Uppgift erna i Educate it rättas 
centralt av legitimerade lärare. Målet är delvis 
uppfyllt. 

Resultat läsåret 2018/19 
Då grupper och elevunderlag ständigt för-
ändras på Stegelbacken är det mycket svårt att 
utläsa resultat och dra slutsatser av dem. Under 
kommande år kommer vi fortsätta arbetet 
med att förbättra strukturen på Stegelbacken 
samt förbättra rutiner. 

Lokala Programråd och högskoleråd
Vi har under läsåret genomfört tre stycken 
programråd. Där vi bland annat har lyft  att 
vi har jobbat mycket med att öka elevernas 
närvaro genom att utse frånvaromentorer. 
Enhetens elever och lärare belyser vikten av 
att hitta andra vägar ut i arbetslivet för våra 
ungdomar på IM. Det är viktigt att VBU öppnar 
upp för dessa elever genom att erbjuda fl er 
yrkesutbildningar och även yrkesutbildningar 
via ett lärlingsupplägg. 
På programrådet har det även lyft s att eleverna 
saknar en caféteria. Vi har börjat titta på hur 
vi kan lösa frågan med ett café, men har inte 
lyckats med att idag lösa det önskemålet från 
eleverna.

Karin Sandström, rektor
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   Faktaruta

Rektorsområdet omfa  ar Introduk  onsprogrammet , IM 
med språkinriktning.

Genomsnittligt antal årselever 2019

IM

128

Nettokostnad per elev 
program/år (tkr)

IM

111
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Verksamhetsberä  else 
Gymnasiesärskolan

Lena Risberg, rektor

Årets händelser
Gymnasiesärskolans individuella program 
fi nns på Högbergsskolan i A-huset. Läsåret 
18/19 har vi haft  en klass med fem elever. Elev-
erna har måttlig till svår utvecklingsstörning 
och andra funktionsnedsättningar, vilket inne-
bär att undervisningen helt utgår från elevens 
individuella behov. Alla elever har kommuni-
kationssvårigheter (inget eller begränsat tal-
språk) som innebär att fokus i undervisningen 
är att utveckla varje elevs alternativa kommu-
nikation. Utvecklingen av digitala kommuni-
kationsverktyg har utvecklats snabbt och är till 
stor nytta för våra elever.

Enhetens mål
Gymnasiesärskolan huvudsakliga uppgift  är 
att förbereda eleverna för ett väl fungerande 
vuxenliv. Eleverna läser ämnesområden som 
Individ och samhälle, Estetisk verksamhet, 
Hem och konsumentkunskap, Idrott och häl-
sa, Språk och kommunikation samt Natur och 
miljö,

Inom ämnesområdet Individ och samhälle  
pratar vi om närsamhället, olika samhällsfunk-
tioner samt vilka möjligheter samhället erbjud-
er för ungdomar med funktionsnedsättning 
som sysselsättning och boende.

I Este  sk verksamhet får eleverna utveckla sin 
självkännedom och värdegrund genom drama-

övningar en gång per vecka samt utveckla sina 
förmågor inom  bild, hantverk och musik.

I ämnet Hem och konsument kunskap för-
bereds eleverna för att klara sin vardag inför 
vuxenlivet och eget boende. Målet är att själv-
ständigt kunna utföra enklare uppgift er som 
förekommer i ett hem.

Idro   och hälsa är ett viktigt ämne för våra 
elever. Olika motionsformer är mycket upp-
skattade av eleverna. Eleverna har fått en ökad 
förståelse för sambandet mellan mat, rörelse 
och hälsa.

Vårt största fokus ligger på ämnesområdet 
Språk och kommunika  on. Här arbetar alla 
elever med lärplatta eller telefoner med in-
viduellt anpassade inlärningsprogram samt 
kognitiva stödprogram. Vi arbetar mycket 
med samtal både enskilt och i grupp. Målet 
med samtalen är att träna socialt samspel, 
skapa en kommunikativ miljö, bli lyssnad på 
och kunna framföra sin åsikt. Vi arbetar ock-
så mycket med sociala berättelser där eleverna 
får en tydlig och konkret handledning i hur 
de ska hantera olika dilemman. Alla elever 
har någon form av alternativ kommunika-
tion såsom kommunikationskarta, bilder och 
tecken.

I ämnesområdet Natur och miljö får elever-
na följa naturens årstidsväxlingar, lära sig om 
väder och vilka kläder som passar. Eleverna 
får orientera sig i närområdet och uppleva 
enklare friluft sliv. Miljöfrågor, sopsortering 
är områden där eleverna får arbeta praktiskt.

Skolans enkät för utvärdering av verksam-
heten visar att både elever och vårdnadsha-
vare är mycket nöjda med verksamheten. Se 
enkätresultat för hösten 2019 på nästa sida. 
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Enkätresultat

FRÅGA                                                             JA

1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 %

2. Jag använder dator eller lärpla  a i skolan. 100 %

3. Jag tycker a   lärarna lyssnar på mig. 100 %

4. Jag tycker a   undervisningen är bra. 100 %

5. Jag är nöjd med mina lärare. 100 %

6. Jag tycker a   skolmaten är bra. 100 %

   Fem elever deltog i undersökningen.

Faktaruta

Gymnasiesärskolan omfa  ar gymnasieprogrammen:
Individuella programmet, Na  onella programmet och 
Specialu  ormade programmet

Genomsni  ligt antal årselever 2019 per utbildnings-
anordnare

VBU Övriga

Totalt 5 12

 - varav från Ludvika 4 7

- varav från Smedjebacken 1 5

Ne  okostnad per elev/år (tkr) 
Utbildningsanordnare

VBU
Individuellt 
program

Övriga 
Na  onellt 
program

305 422
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Verksamhetsberä  else 
Yh och Uppdragsutbildning

Årets händelser
VBU bedriver för tillfället tre utbildningar 
inom Yrkeshögskolan. Av dessa tre har två ut-
bildningar, Bryggeriteknik samt Miljö och för-
orenade områden, examinerat färdigutbildade 
studentgrupper under året. Bryggeriteknik ex-
aminerade 13 och Miljö och förorenade områ-
den examinerade sju studerande.

Bryggeriteknik har under hösten startat upp en 
ny utbildningsomgång. Där har 24 studerande 
antagits och påbörjat sin utbildning. 

Den tredje utbildningen, Miljö och VA-teknik 
har under året haft  en pågående omgång med 
17 inskrivna studerande.

Under året har uppdragsutbildningen haft  full 
beläggning med utbildningar i fallskydd, mo-
bila arbetsplattformar, truck och travers. Vi 
har även haft  utbildning i ellära för anställda 
på Spendrups och ABB. Spendrups och ABB är 
våra största kunder på uppdragsutbildningen, 
men vi har även haft  kunder från andra företag 
i närområdet.

Under året har man även renoverat och rustat 
vissa av de egna maskiner vi har för att de ska 
vara funktionella och säkra.

Enhetens mål 
Mål 1: Ny  jande av IKT
Utbildningsledarna för respektive utbildning 

använder IKT som sitt främsta redskap vid 
kommunikation med och lärplattform för de 
studerande. Här har man hittat ett bra sätt att 
arbeta som skapar en delaktighet för de stude-
rande även om de studerar på distans och be-
fi nner sig i olika delar av landet. Det ger även 
en möjlighet för de studerande att kunna vara 
fl exibla i deras individuella upplägg av studi-
erna. Målet är uppfyllt.

Mål 2: Hälsosam arbetsplats
Personalen på Yh har stora möjligheter att 
påverka sin egen arbetssituation och att kom-
pensera för de perioder då arbetsbelastningen 
är hög, genom att dra ner på tempot under de 
perioder då det fi nns möjlighet till det. 

Personalen på Uppdrag har en mer pressad 
arbetssituation, då det varit full beläggning 
med inbokade kurser. Målet är delvis uppfyllt.

Mål 3: Utvecklande studiemiljö
Upplägget för våra Yh-utbildningar är sådant 
att de studerande kan ha kontakt med både 
sin studiegrupp, sin utbildningsledare och sin 
kursledare via lärplattformen när de behöver. 
De har även fysiska träff ar några veckor varje 
termin då de får varva föreläsningar, diskus-
sioner och studiebesök eller andra praktiska 
övningar. Detta gör att de får möjlighet att 
träff a och kommunicera med många olika 
personer och roller från sina branscher. Målet 
är uppfyllt.

Uppdragsutbildning i egen regi
Nu har vi köpt in egen utrustning även till 
utbildningarna i saxlift  och skylift  så all upp-
dragsutbildning gör vi i egen regi. Målet är 
uppfyllt.

Ledningsgruppsarbete
Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp 
där branschföreträdare är i majoritet. I två av 

Mikael Johansson, rektor
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våra tre ledningsgrupper fi nns även univer-
sitet representerade. Arbetet i ledningsgrup-
perna fokuserar på att hålla en hög kvalitet 
på utbildningarna, hitta bra kursledare, att 
utbildningarna bedrivs utifrån myndighetens 
ställda krav samt att hela tiden utvärdera och 
förbättra kursernas innehåll så att det passar 
branschernas behov.

Faktaruta

Rektorsområdet omfattar yrkeshögskola (Yh) 
och uppdragsutbildningar.

Genomsnittligt antal årsstuderande 2019

Yrkeshögskoleutbildningar

Bryggeri-
teknik

Miljö & 
VA-teknik

Miljö & 
förorenade områden

24 20 10

Antal kursdeltagare 2019 

Uppdragsutbildningar

Truck 
och 
travers

Fallskydd 
och säkra 
lyft 

Ellära, 
övr. ut-
bildn.

Skylift  o mobila 
arbetsplatsformar

239 80 42 82
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Verksamhetsberä  else
Vuxenutbildning

Karin Pihlström, rektor

Årets händelser
På vuxenutbildningen fortsätter vi att utveck-
la vår verksamhet utifrån att våra målgrupper 
förändras. Vuxförordningen ställer höga krav 
på att vi ska vara fl exibla och anpassa oss både 
eft er de vuxnas förmåga att studera och eft er 
andra aktiviteter som våra elever är involvera-
de i, såsom arbete, praktik, andra studier etc. 

Vi har under våren haft  fortsatt högt tryck på 
SFI med 492 elever inskrivna. Vi märker nu att 
det mattats av något. Vi har under hösten haft  
ca 350 elever inskrivna. Det fylls inte på med 
så många nya elever i vår kö till SFI. Däremot 
är det många elever som söker igen trots att de 
har läst på SFI, många av dem i 1-2 år. Vi ser 
att vi skulle behöva hitta fl er vägar för de elever 
som inte klarar de språkkrav som ett SFI-betyg 
innebär. 

På grundläggande och gymnasial nivå har vi 
nu fl er elever och under våren såg vi en mar-
kant ökning, 458 elever jämfört med 279 elever 
terminen innan. På Lärvux och hunddagis har 
vi fortfarande ca 30 elever i gång. Det ser ut 
som att 18 barnskötare fullföljer sin utbildning.

Enhetens mål 
Mål 1: Hållbara studieplaner 
Vi har lagt om vårt kursutbud och kurserna lä-
ses nu i fem eller tio veckors moduler. Vi kopp-
lar på orienteringskurser i de kurser där elever-
na har behov av det, vilket förbättrar elevernas 

möjligheter att klara kurserna. Vi ser i statisti-
ken att fl er elever som fullföljer kurserna även 
klarar dem. Målet är uppfyllt.

Mål 2: Digitalisering 
Vi strävar eft er att alla lärare ska ha byggt ett 
kursrum som möjliggör för eleverna att ta del 
av undervisning även om de inte kan vara på 
plats. Vi har kommit långt i den här processen 
men det är ett ständigt utvecklingsområde. 
Målet är delvis uppfyllt.

Mål 3: Kollegialt lärande 
Under våren handlade det kollegiala lärandet 
om betyg och bedömning och nu under hösten 
har vi påbörjat arbetet med Språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt. Det är ett arbete 
som kommer att pågå under ytterligare 2,5 år. 
Målet är delvis uppfyllt.

Lokala programråd och högskoleråd
På vuxenutbildningen har vi genomfört två 
stycken Vux-råd per termin på varje enhet. 
Eleverna har bjudits in för att diskutera sina 
studier och sin arbetsmiljö tillsammans med 
rektor, biträdande rektor och direktionens re-
presentant för vuxenutbildningen. Eleverna 
har förberett sig inför dessa möten genom att 
ha diskuterat i sina klassrum ett antal frågor 
som handlar om deras studier, arbetsmiljö, 
digitalisering, studie- och yrkesvägledning 
m.m. Eleverna är i väldigt hög utsträckning 
nöjda, men de eft erfrågar mer användning av 
datorer och kursrum, framförallt på SFI, i sin 
undervisning. Det är ju ett mål i vår verksam-
hetsplan som vi fortsätter att jobba vidare med. 
De frågor som handlar om fysisk arbetsmiljö 
lyft s sedan upp på skyddskommittémöten som 
avhandlas i anslutning till dessa Vux-råd. Det 
är mest frågor om ventilation, värme och kyla 
samt parkeringstillgång. 
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   Faktaruta
Vuxenutbildningen omfa  ar utbildningar inom: 

Svenskundervisning för invandrare (SFI)
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
Grundläggande vuxenutbildning (Grundvux)
Gymnasial vuxenutbildning (Gymnasievux)
Lärlingsutbildning för vuxna (Vux lärling)
Yrkesvuxutbildningar (Yrkesvux)

Genomsni  ligt antal årselever 2019

SFI Lärvux/Lär-yrkesvux Grundvux

           471 24 265

Gymnasievux Barnskötare

140 34

Ne  okostnad per elev/program/år (tkr)

SFI Lärvux/Lär-yrkesvux Grundvux

44 78 45

Gymnasievux Barnskötare
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Verksamhetsberä  else 
Västerbergslagens kulturskola

Årets händelser
2019 har präglats av ett stort antal konserter 
och framträdanden för våra elever. Ca 85 kon-
serter och föreställningar både i och utanför 
kommunen genomfördes under 2019.

Den 18 maj var det Blåsmusikens dag i hela 
Sverige. Västerbergslagens kulturskola  fi rade 
detta med en stor konsert på gågatan i Ludvika 
under dagen. Runt hundra elever medverkade. 
Vi avslutade dagen med konsert i ett fullsatt 
Aveny, Folkets hus i Ludvika tillsammans med 
artisten Nisse Landgren, Dalecarlia Big Band 
och Dalarnas ungdoms Big Band. 

Vid fi randet av årets nationaldag medverkade 
Kulturskolan både i Smedjebacken och på 
Gammelgården i Ludvika, där vi hade besök 
av kungen och drottningen i strålande sol och 
stor publik. 

Enhetens mål
Kulturskolan har till uppgift  att ge Ludvika 
och Smedjebackens kommuninvånare, med 
prioritet på barn och unga, tillgång och förut-
sättningar till olika kulturuttryck.

Vision
Vår vision är att alla barn och unga har likvär-
diga möjligheter att utvecklas genom kultur-
utövande i en verksamhet av hög kvalitet och 
tillgänglighet.

John Andersson, kulturskolechef

   Faktaruta

Västerbergslagens kulturskola undervisar i följande ämnen:

Musik : Tvärfl öjt, oboe, klarine  , saxofon, fago  ,  trumpet, 

korne  , trobon, baryton, valthorn, tuba, suzukistråk, fi ol, 

al  iol, cello, kontrabas, gitarr, elgitarr, elbas, piano och 

slagverk.

Sång: solosång, körsång

Dans: danslek, barndans, dans från 8 år.

Teater och musikal

Digitalt skapande: fi lm och musik

Antal elever 2019 

Musik Sång/körsång Dans & teater

  581        70         265

Utvecklingsmöjligheter
Kulturskolan har under många år haft  ett stort 
behov av egna och större lokaler. Under året 
har vi kommit några steg närmare det och 
hoppas att under 2020 kunna komma fram till 
en lösning. Då har vi möjlighet att bredda vår 
verksamhet för fl er kulturuttryck och minska  
vår kö, som idag uppgår till 320 elever. 

Någonting som vi ser som ett behov och en 
framtida utvecklingsmöjlighet är att utöka 
vårt utbud med ett ämne till, nämligen bild 
och form. Detta jobbar vi för och hoppas att vi 
i framtiden kan erbjuda ämnet bild och form 
till kommunernas barn och unga. 

Vi samarbetar även mer och mer inom länet 
med orkesterverksamheten, som är en positiv 
utveckling för både personal och elever. Till 
höstterminen 2020 har vi även ett gemensamt 
projekt med Avesta kulturskola i ämnet fi lm. 



56

 Hälsa och friskvård
VBU bedriver ett ambitiöst friskvårdsarbete 
där personalen via olika aktiviteter ges goda 
möjligheter att träna för att stärka, utveckla och 
bibehålla sin hälsa. I vår egen regi erbjuds ett 
stort urval av olika träningsaktiviteter. 

Vid varje terminsstart presenteras ett nytt frisk-
vårdsprogram på VBU. Där fi nns all informa-
tion samlad kring de friskvårdsaktiviteter som 
erbjuds. Vi har även ett samarbete med Ludvika 
kommun där vi kan ta del av de fl esta av deras 
anordnade friskvårdspass och kommunanställ-
da kan anmäla sig till många av våra aktivite-
ter. Samarbetet innebär att vi idag gemensamt 
erbjuder ca 30 valbara träningspass. Därutöver 
uppmuntras naturligtvis till alla former av indi-
viduella träningsalternativ som anställda väljer 
att genomföra på eget initiativ. 

Friskvårdspärmen
I den digitala friskvårdspärmen registrerar de 
anställda sina genomförda träningspass och 
kan själva följa sin träning i eft erhand i form 
av en träningsdagbok. Arbetsgivaren kan uti-
från friskvårdspärmen göra sammanställningar 
och uppföljningar av utnyttjandet av de frisk-
vårdsaktiviteter som erbjuds. Via programmet 
genomförs även utlottningar en gång/kvartal 

av friskvårdspriser som delas ut i samband med 
personalkonferenserna. 

Eft ersom fysisk aktivitet är så betydelsefullt 
för vår hälsa är friskvårdsmålet satt att under 
verksamhetsåret öka antalet friskvårdsregistre-
ringar med 5 %. Under året registrerades totalt 
6 519 friskvårdspass vilket är en minskning på 
10 % jämfört med föregående år (fg år 7 191). 
En viktig orsak är troligen att många anställda 
upplever friskvårdspärmen som alltför tidskrä-
vande när man ska fylla i sin genomförda frisk-
vård. Under kommande verksamhetsår bör en 
modernare och smidigare variant tas fram för 
att få mer tillförlitlig statistik 

Nedan visas en tabell över de friskvårdsaktivi-
teter med fl est registreringar.

Personal och hälsa

2019                                     2018
Motionspromenad 1 135 1 419
Promenad lunch-em 741 551

Löpning 522 409
Gym/motion på VBU 461 347
Gym/stationsträn. på VBU 285 271
Jogging 244 242
Cykla till och från jobbet 216 227
Cykling 96 190
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2019 2018 2017
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbets  d

2,7 3,1 3,7 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 1,6 1,8 2,4
Sjukfrånvaron för kvinnor 3,4 4,1 5,1
Sjukfrånvaron för män 1,7 1,8 2,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 2,6 3,2 3,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år 2,0 1,7 2,5 
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 3,3 4,4 4,8 

Antal sjukdagar 2019 fördelat per enhet Kvinnor Män Totalt

Förbundsledningen 21 8 29
Elevhälsa/resurs 261 224 485
Malmenskolan 57 91 148
Gymnasiesärskolan 0 0 0
Högbergsskolan 1 31 72 103
Högbergsskolan 2 157 146 303
Administration 316 2 318
Kulturskolan 229 48 277
Smedenskolan 398 13 411
Stegelbackens skola 105 59 164
Vuxenutbildningen 259 25 284
Totalt 1 834 688 2 522

Sjukfrånvaro

VBU fortsätter att ha en sjunkande total sjuk-
frånvaro och målsättningen är att bibehålla 
den låga sjukfrånvaron. 

Den positiva utvecklingen av en minskad sjuk-
frånvaro beror på att VBU arbetar målinriktat 
med tidiga och förebyggande insatser som till 
exempel att erbjuda medarbetare stöd hos vår 
företagshälsovård. Rätt stöd ger medarbetare 
verktyg att lättare klara svårigheter på arbetet. 

Arbetet med rehabiliteringsplaner och anpass-
ning för enskilda medarbetare är även viktiga 
faktorer för att lyckas i rehabiliteringsarbetet. 

VBU fortsätter att följa upp korttidsfrånvaron 
genom att chefer har samtal med medarbete 
som har upprepad sjukfrånvaro. Där behov 
fi nns erbjuds stöd och anpassningar.
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2019 2018 2017

Kvinnor 142 133 129
Män 107 100 103
Totalt 249 233 232

2019 2018 2017
Kvinnor 5 6 8
Män 5 4 4
Totalt 10 10 12

Obehöriga lärare
2019 2018 2017

Andel 14 % 14 % 13 %

Antal lärare 21 21 21
     - varav i utbildning 4 6 7

I förbundsledningen ingår förbundschef, biträdande förbundschef, verksamhets-
chef elevhälsa/resurser, HR-ansvarig, kanslichef , kulturskolechef och rektorer. För-
bundsledningen är jämt fördelat mellan kvinnor och män.

Under hösten undervisade 153 lärare på VBU inom ramen för de förordningar som 
innefattas av legitimationskravet. Av dessa omfattas inte ett betydande antal av kravet 
då de är yrkeslärare inom ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. 

Sammanlagt är 21 lärare inte behöriga, vilket ger andelen 86 % av behöriga lärare. 
Inom verksamheten är underskottet av behöriga lärare inom svenska som andraspråk 
mest framträdande, såväl inom ungdoms- som vuxenutbildningen. Utöver det är av-
saknaden av behöriga lärare spridd mellan allmänna ämnen. Flera av de obehöriga 
lärarna är i utbildning. 

Ökningen av antal årsarbetare beror till största del på att 20-talet anställda inom  
Västerbergslagens kulturskola gick vid årsskift et över från Ludvika kommun till 
VBU. I övrigt har VBU haft  svårt att tillsätta vakanta tjänster i organisationen med 
rätt kompetens.

Årsarbetare

Förbundsledning

Personalsta  s  k
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Tabell i tkr 2019 2018 2017

Lönekostnader inkl. soc. avg. 138 360 129 970 126 726
Pensioner 9 703 7 948 7 779

Totalt 148 063 137 918 134 505

2019 2018 2017

Lärare totalt 35 115 34 899 33 840
    – lärare män 35 220 34 853 33 755
    – lärare kvinnor 35 016 34 943 33 916

Övriga totalt 35 517 34 014 33 349
    – övriga män 37 566 32 987 31 425
    – övriga kvinnor 34 574 34 467 34 294

Samtliga anställda 35 230 34 607 33 676

2019 2018 2017

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt 22 076 19 143 18 173
Pensionsåtagande inkl. löneskatt som 
redovisas som ansvarsförbindelse 38 737 41 045 38 161

Summa pensionsförpliktelse 60 813 60 188 56 334

Finansiering
Återlånade medel 60 813 60 188 56 334

Inga placeringar avseende pensionsmedel fi nns. VBU återlånar samtliga medel. 

Personalkostnaden har ökat med 10 145 tkr jämfört med fg år och uppgår 2019 till 
148 063 tkr, en ökning med 7,0 %. Ökningen beror till största del på, förutom årliga 
löneökningar, kulturskolans verksamhetsövergång från Ludvika kommun till VBU.

Personalkostnader

Medellön, kr

I samband med verksamhetsövergången för Västerbergslagens kulturskola har löne-
bilden ändrats för lärare. Ökningen av lön övriga män har ökat jämfört med föregå-
ende år vilket beror på förändring i förbundsledningen. 

Pensionsförpliktelser
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Åldersfördelning

Antalet tillsvidareanställda som uppnår 65 år

År Antal
2020 6
2021 6
2022 4
2023 6
2024 11

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Inom kommande femårsperiod 2020-
2024, förväntas 33 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de 
blir 65 år. Vid årsskift et arbetade tre personer kvar eft er fyllda 65 år och sex personer 
gick i pension under 2019.

Pension vid 65 år

Ålder Kvinnor Män Totalt
19-24 2 0 2
25-29 2 5 7
30-34 10 9 19
35-39 15 8 23

40-44 19 16 35
45-49 26 16 42
50-54 23 17 40
55-59 25 20 45
60-67 21 19 40
68- 1 1 2

144 111 255

Vid årsskift et arbetade 255 personer på VBU, varav 56 % var kvinnor och 44 % män. 
Medelåldern bland tillsvidareanställda var vid årsskift et 49,3 år. Medelåldern är rela-
tivt hög och rekryteringsbehov kommer att fi nnas under många år framåt.
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FINANSIELLA RAPPORTER
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Resultaträkning
 Tabellen redovisas i tkr

Noter Budget
2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Verksamhetens intäkter 1 32 050 30 787 39 229
Verksamhetens kostnader 2, 3 -268 512 -263 201 -254 227
Avskrivningar 4 -2 628 -2 488 -3 229

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -239 090 -234 902 -218 227

Medlemsbidrag 5 239 650 235 706 218 852
Finansiella intäkter 6 0 0 0
Finansiella kostnader 6 -560 -804 -625

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 0 0
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Kassafl ödesanalys

Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat e  er fi nansiella poster 0 0
Avskrivningar 4 2 488 3 229
Justering för förändring av pensionsskuld 11 2 933 970
Justering av ej likvidpåverkande poster 12 289 0

Vinst/förlust vid försäljning av anläggnings  llgångar 1 - 125 - 227

Kassafl öde före förändring av rörelsekapital 5 585 3 972

Ökning (-) / minskning (+) av kor  ris  ga fordringar 9 10 147 25 405

Ökning (+) / minskning (-) av kor  ris  ga skulder 13 - 5 613 - 5 994

Kassafl öde från den löpande verksamheten 10 119 23 383

INVESTERINGSVERKSAMHET 

Förvärv av materiella anläggnings  llgångar 7,8 -1 339 -1 351

Försäljning av materiella anläggnings  llgångar 1 125 227

Kassafl öde från investeringsverksamheten -1 214 -1 124

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Amortering av skuld 12 -441 -518

Justering av restvärde fi nansiella leasingobjekt 12 -289 0

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -730 -518

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 8 175 21 741

Likvida medel vid årets början 10 24 014 2 273
Likvida medel vid årets slut 10 32 189 24 014

Tabellen redovisas i tkr
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Balansräkning 
Tabellen redovisas i tkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR
Anläggnings  llgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 415 212

Maskiner och inventarier, transportmedel 8 4 263 5 904

Summa anläggnings  llgångar 4 678 6 116

Omsä  ning  llgångar

Kor  ris  ga fordringar 9 24 734 34 881

Fordran koncernkonto och övriga likvida medel 10 32 189 24 014

Summa omsä  nings  llgångar 56 923 58 895

SUMMA TILLGÅNGAR 61 601 65 011

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 1 261 1 261

- varav årets resultat 0 0

Summa eget kapital 1 261 1 261

Avsä  ningar

Avsä  ningar  ll  pensioner 11 17 766 15 406

Avstämning särskild löneska  11 4 310 3 737

Summa avsä  ningar 22 076 19 143

Skulder

Långfris  ga skulder 12 271 1 001

Kor  ris  ga skulder 13 37 993 43 606

Summa skulder 38 264 44 607

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 61 601 65 011

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneska  14 38 737 41 045

Leasingåtaganden opera  onella 14 1 335 1 386
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Redovisningsprinciper
Årsredovisning
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om 
kommunal redovisning och rekommendatio-
ner utfärdade av Rådet för Kommunal Redo-
visning (RKR). Tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper är oförändrade i jämförel-
se med föregående år. Kontoplan som används 
är Kommun-Bas 13.

Anläggnings  llgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräk-
ningen upptagits till anskaff ningsvärdet eft er 
avdrag för planenliga avskrivningar. För att 
inventarier ska anses som investering ska föl-
jande tre kriterier uppfyllas:
 
- stadigvarande bruk
- livslängd på minst tre år
- kostnad 0,5 basbelopp (23 tkr för 2019) 
 
Större samlade datorinköp är investering. In-
köp av enskilda datorer eller datortillbehör kan 
tas på drift en. 

Avskrivningar
I resultaträkningen belastas verksamhetens 
resultat med linjära avskrivningar enligt plan, 
vilka beräknas på ursprungliga anskaff nings-
värden och baseras på tillgångarnas bedöm-
da ekonomiska livslängd. Avskrivningarna 
påbörjas månaden eft er anskaff ningen tagits i 
bruk. Följande avskrivningstider har använts:
 

Markanläggningar 10 år
Lastbilar, grävare   5 år
Instrument 5-10 år
Personbilar   5 år
Övriga inventarier   5 år
Datorer 3 år

Undantag från regeln har skett för fi nansiella 
leasingobjekt då avskrivningstiden har varit 
fyra år.

Komponentavskrivningar
Om en materiell anläggningstillgång består av 
betydande komponenter och skillnaden i för-
brukningen av dessa är väsentlig, ska tillgång-
en delas upp i dessa delar. VBU bedömer att 
verksamheten inte har några sådana tillgångar 
och tillämpar därmed inte komponentavskriv-
ning.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp som 
beräknas infl yta.

Statsbidrag
Bidrag hänförliga till perioden har tillgo-
dogjorts årets redovisning (periodiserats).

Likvida medel
Ludvika kommun har cash pool och likvida 
medel redovisas som en fordran på Ludvika 
kommuns koncernkonto.

Leverantörsfakturor
Registrering av leverantörsfakturor som belas-
tar årsbokslutet har skett till och med den  10 
januari 2020. Däreft er har fakturor som upp-
går till väsentliga belopp periodiserats.

Löner och övriga förmåner
Löner och övriga förmåner har redovisats en-
ligt bokföringsmässiga grunder, vilket innebär 
att alla löner och förmåner som hänför sig till 
perioden har beaktats i bokslutet.

Leasingavtal
I enlighet med RKR R5 Leasing ska leasingavtal 
klassifi ceras som operationella eller fi nansiella. 
Leasingavtal som klassifi cerats som fi nansiell 
leasing redovisas i balansräkningen som an-
läggningstillgång samt skuld till leasegivarna. 
Under året har fyra fi nansiella leasingavtal 
upphört varav ett har förlängts och omklassi-
fi cerats till ett operatonellt leasingavtal. Inga 
fi nansiella leasingavtal har ingåtts under året. 
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Leasingavtal med en löptid om tre år eller 
kortare betraktas som operationella och redo-
visas som hyresavtal. Under året har tio ope-
rationella leasingavtal gällande kaff eautomater 
tecknats och två fordonsavtal har förlängts.

Pensioner 
I enlighet med den kommunala redovis-
ningslagen redovisas pensionskostnader en-
ligt den s.k. blandmodellen. Pensioner som 
intjänats t.o.m. 1997 redovisas som ansvars-
förbindelse. Den del av pensionerna som kan 
hänföras till det individuella valet redovisas 
som upplupen kostnad i balansräkningen. 
Ränta på pensionslöft en redovisas som fi -
nansiell kostnad i resultaträkningen. Pen-
sionsskulden är beräknad av Skandia enligt 
RIPS 17, SKR:s riklinjer för beräkning av pen-
sionsskuld. Ansvarsförbindelsen är för högt 
beräknad av Skandia då uppgift er om ägar-
kommunernas delfi nansiering saknas från 
tidigare pensionsadministratör (KPA). Ny 
beräkning av ansvarsförbindelsen inväntas. 
Avsättningar på pensioner till förtroendevalda 
ingår sedan 2018 i den totala avsättningen för 
pensioner. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas, när 
dessa förekommer, i not till respektive post i 
resultaträkningen. För att en post ska betrak-
tas som jämförelsestörande, ska posten uppgå 
till ett väsentligt belopp samt vara av sådant 
slag att den inte förväntas inträff a oft a eller re-
gelbundet. Inga jämförelsestörande poster har 
redovisats under 2019.
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Noter och  lläggsupplysningar

Not 1  Intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Erhållna statsbidrag och övriga bidrag 17 203 23 467
Interkommunal ersättning 2 053 1 843
Diverse försäljning 10 746 13 181
Övriga verksamhetsintäkter * 785 738
*)  inkl. realisationsvinster 125

30 787 39 229

Not 2  Kostnader
2019-12-31 2018-12-31

Lokalkostnader
Lokal- och markhyror 25 294 24 703
Fastighetskostnader 5 294 5 156

Personalkostnader
Löner, arvoden, ersättningar 104 063 97 787
Sociala avgift er enl. lag och avtal 34 297 32 183
Pensionskostnader 9 703 7 948

Elevkostnader
Bidrag till elever, inackorderingsbidrag, maters. m.m. 1 309 1 409
Köp av utbildning 46 382 47 715
Skolskjuts och övriga elevresor 3 173 3 533

Övriga verksamhetskostnader
Material 14 359 15 244
Hyra/leasing av maskiner, datorer, skrivare och övriga 
invent.

6 177 5 455

Övriga kostnader 13 150 13 094

263 201 254 227
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Not 3  Arvode och kostnadsersä  ning  ll revisorer

2019-12-31 2018-12-31
Räkenskapsrevison 63 122
            - varav arvode  ll förtroendevalda revisorer 11 8

Övriga revisionsuppdrag 134 0

197 122

Med räkenskapsrevision avses granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning. 
I kostnaden ingår lagstadgad revision utfört av PwC samt kostnad för förtroendevalda revi-
sorers granskning av räkenskaperna. Övriga revisionsuppdrag avser förvaltningsrevision-
ellt uppdrag utfört av PwC . Den totala revisionskostnaden uppgår till 197 tkr för år 2019.

Not 4  Avskrivningar
2019-12-31 2018-12-31

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 25
Maskiner, inventarier och transportmedel 2 463 3 229

2 488 3 229

Not 5  Medlemsbidrag

2019-12-31 2018-12-31

Ludvika kommun 176 705 166 563
Smedjebackens kommun 59 001 52 289

235 706 218 852

Not 6  Finansiella intäkter och kostnader
2019-12-31 2018-12-31

Finansiella intäkter
Ränteintäkter 0 0

Finansiella kostnader 
Räntor på pensionsavsä  ningar 660 480
Övriga ränte- och fi nansiella kostnader 144 145

804 625
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Not 7  Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2019-12-31 2018-12-31
IB anskaff ningsvärde 212 0
Årets investeringar 228 212
UB anskaff ningsvärde 440 212

IB avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -25 0
UB avskrivningar -25 0

Bokfört värde 415 212

Not 8  Maskiner, inventarier och transportmedel

2019-12-31 2018-12-31
IB anskaff ningsvärde 37 443 36 442
Årets investeringar 1 111 1 139
Försäljningar -115 138
Utrangeringar -366 0
Avslut fi nansiella leasingobjekt - 2 516 0
UB anskaff ningsvärde 35 557 37 443

IB avskrivningar -31 539 -28 448

Årets avskrivningar -2 463 -3 229
Försäljningar 115 138

Utrangeringar 366

Avslut fi nansiella leasingobjekt 2 227

UB avskrivningar -31 294 -31 539

Bokfört värde 4 263 5 904

Planenligt restvärde UB 4 678 6 116



70

Not 11  Avsä  ningar för pensioner

I enlighet med kommunal redovisningslag redovisas förändring av pensionsskulden från och 
med 1998 under rubriken avsä  ning. Beräkningen är gjord av Skandia enligt riktlinjerna i 
RIPS 17. 

2019-12-31 2018-12-31
Ingående avsä  ning inklusive löneska  15 406 14 317
Ränte- och basbeloppsuppräkning 492 324
Pensionsutbetalningar -803 -755
Nyintjänad pension 2 438 1 478
Övrig 233 42
Utgående avsä  ningar  ll pensioner 17 766 15 406
Löneska  4 310 3 737
Summa avsä  ning pensioner 22 076 19 143

Övriga upplysningar om pensioner
Antal personer 1 189 1 135
- varav förtroendevalda poli  ker 11 11

Aktualiseringsgrad 97 % 97 %

Not 9  Kor  ris  ga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 1 060 7 685
Fordran dri  bidrag Ludvika kommun 11 555 10 700
Fordran dri  bidrag Smedjebackens kommun 4 575 4 575
Förutbetalda kostnader 31 288
Upplupna intäkter och interimsfordringar 3 498 3 929

Övriga kor  ris  ga fordringar 4 015 7 704
24 734 34 881

Not 10  Likvida medel
2019-12-31 2018-12-31

Fordran koncernkonto Ludvika kommun 32 187 24 012
Övriga likvida medel 2 2

32 189 24 014
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Not 12  Långfris  ga skulder
Långfris  ga skulder består av fem fi nansiella leasingavtal, varav tre avtal har upphört un-
der året och e   har förlängts men omklassifi cerats  ll e   opera  onellt leasingavtal. Rest-
värde vid avtalens slut samt amorteringar under året har bokats bort från skulden.

2019-12-31 2018-12-31

Amortering av långfris  g skuld 441 518

Justeringar av restvärde fi nansiella leasingobjekt 289 0

730 518

Finansiella leasingavtal vars avtals  d övers  ger 3 år
Totala minimileaseavgi  er 274 1 014
Fram  da fi nansiella kostnader -3 -13
Nuvärdet av minimileaseavgi  erna 271 1 001
Nuvärdet av minimileaseavgi  erna förfaller:
     - Inom 1 år 56 730
     - Senare än 1 år men inom 5 år 215 271
     - Senare än 5 år 0 0

271 1 001

Not 13 Kor  ris  ga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 6 984 8 716
Semesterlöne- och över  dsskulder 10 486 10 771
Upplupen särskild löneska  195 309
Avtalspensionsskuld 4 594 4 297
Övriga förutbetalda intäkter 5 486 4 228
Övriga upplupna kostnader och interimsskulder 1 127 786
Kundreskontra interimsskulder 630 1 574
Kor  ris  ga skulder  ll medlemskommunerna 3 444 6 538
Mervärdesska  28 26
Övriga kor  ris  ga skulder 4 977 6 361
Avräkning fasta kostnader 42 0

37 993 43 606
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Kassafl ödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar har fi nansierats. Den lö-
pande verksamheten, dvs bidrag från medlemskommunerna och andra intäkter minskat 
med verksamhetens kostnader, har resulterat i e   kassaöversko   på 10,1 Mkr.

Av kassaöversko  et har 1,2 Mkr använts inom investeringsverksamhet och 0,7 Mkr inom 
fi nansieringsverksamheten. Likvida medel har därmed ökat med 8,2 Mkr.

Not 15  Årets kassafl öde

Not 14  Ansvarsförbindelse 
Pensionsförpliktelser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse enligt den blandade 
modellen. Beräkningen är gjord av Skandia (RIPS 17). 

Pensionsförpliktelser före 1998 2019-12-31 2018-12-31
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneska  41 045 44 489
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 010 754
Nyintjänad pension -226 -1 302
Årets utbetalningar -1 842 -1 830
Övrig post -799 -394
Förändring av löneska  en -451 -672
Utgående ansvarsförbindelse 38 737 41 045
- varav löneska  7 563 8 013

Opera  onell leasing, lös egendom 2019-12-31 2018-12-31
Fram  da minimileaseavgi  er förfaller enligt följande:
- Inom 1 år 919 811
- Senare än 1 år men inom 5 år 416 575
- Senare än 5 år 0 0

1 335 1 386

En stor del av hyra/leasingkostnaderna omfattar skrivare och datorer. Dessa redovisas inte
som operationell leasing då Ludvika kommun är motpart mot leasegivarna och fakturerar 
VBU leasingavgift erna. 
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Begreppsförklaringar
Anläggnings  llgångar 
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska 
användas en längre tidsperiod, som till exem-
pel byggnader, fordon, maskiner etc.

Ansvarsförbindelse
Ansvarsförbindelse är en upplysning till ba-
lansräkningen över ekonomiska åtagande som 
inte redovisas som skuld eller avsättning i ba-
lanräkningen.

Avskrivningar
Avskrivningar är planmässig värdeminskning 
av anläggningstillgångar för att fördela anskaff -
ningskostnaden över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

Avsä  ningar
Avsättningar utgörs av de betalningsförplik-
telser som är säkra eller sannolika och där det 
fi nns säkerhet beträff ande beloppets storlek el-
ler tidpunkt för betalning, t ex avsättningar till 
pensioner.

Balanslikviditet
Balanslikviditet visar betalningsförmågan på 
kort sikt genom att sätta omsättningstillgångar 
i relation till de kortfristiga skulderna.

Balansräkning
Balansräkningen visar den ekonomiska ställ-
ningen vid årets slut uppdelat på tillgångar, 
eget kapital, avsättningar och skulder. 

Bokfört värde
Bokfört värde är det värde som en tillgång är 
upptagen till i bokslutet.

Eget kapital
Eget kapital är totala tillgångar minus avsätt-
ningar och skulder.

Finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter och kostnader redovisas 
under särskild rubrik i resultaträkningen och 
innehåller exempelvis ränteintäkter och rän-
tekostnader på pensioner m.m.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning är en samlad redovis-
ning av årets investeringsverksamhet. Här re-
dovisas tillgångar som är avsedda att användas 
under längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster
Extraordinära intäkter och kostnader som 
saknar tydligt samband med ordinarie verk-
samhet och är av sådan art att de inte förväntas 
inträff a oft a eller regelbundet samt uppgår till 
väsentliga belopp.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalysen beskriver hur verksamhet 
och investeringar har fi nansierats. Betalnings-
fl ödet är uppdelat på löpande verksamhet, in-
vesteringar och fi nansiering samt mynnar ut i 
förändringar av likvida medel.

Kor  ris  ga fordringar
Kortfristiga fordringar och skulder som har en 
förfallotid på mindre än ett år från balansda-
gen.

Likvida medel
Likvida medel består av kontanter och bank-
tillgodohavanden i koncernkontot.

Långfris  ga fordringar
Långfristiga fordringar och skulder som har 
en förfallotid på mer än ett år eft er balansda-
gen.

Löneska  
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till 
anställda.

Omsä  nings  llgångar
Omsättningstillgångar är tillgångar som för-
väntas innehas under kort tid, exempelvis 
kundfordringar. Dessa tillgångar kan på kort 
tid omsättas till likvida medel.

Perodisering
Perodisering innebär en fördelning av kostna-
der och intäkter på den redovisningsperiod till 
vilken de hör.

Resultaträkning
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter 
och kostnader.

Soliditet
Soliditet är eget kapital satt i relation till de to-
tala tillgångarna och visar hur stor del av de 
totala tillgångarna som fi nansieras med egna 
medel. 
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