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§ 19  

Ändringar i föredragningslistan 

Beslut 

Direktionen godkänner ändringarna i föredragningslistan.  

Beskrivning av ärendet 

Följande ärenden tillkommer;  

- Revisionsberättelse för år 2021 (§ 22). 

- Yttrande över remiss från Skolverket avseende förslag till förskrifter  

(SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning samt allmänna råd till 

föreskrifterna (§ 36) 

 

 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  

Presentation av VBU:s verksamheter – 

Slutredovisning av Skolverkets projekt Nyanländas 

lärande 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Jessica Mattsson och Mariella Andersson presenterar slutredovisning av 

Skolverkets projekt Nyanländas lärande.  

Projektet inleddes i december 2018 och slutredovisning inklusive ekonomisk 

rapport lämnades in till Skolverket vid årsskiftet 2021/22.  

En viktig parameter under arbetet har varit att involvera samtliga medarbetare 

på VBU samt att insatserna skulle falla alla elever till gagn.  

De insatser som tagits fram och utvecklats under projektet har varit;  

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

- Studiehandledning 

- Vägledning, kartläggning och yrkespaket 

- Integration och interkulturell förståelse 

- Ledning och styrning 

Effekterna av insatserna har bland annat varit ett gemensamt språk (SKUA-

begrepp), tillgång till studiehandledare på alla enheter genom en central 

organisation, genomarbetade kartläggningar på IM och SFI, nya rutiner för 

övergångar mellan IM, SFI och vuxenutbildningar samt att 

introduktionsprogrammet flyttat till Högbersskolan.  
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§ 21 Dnr 2022/63   04 

Bokslut och årsredovisning 2021 

Beslut 

Direktionen fastställer bokslut och årsredovisning 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen presenterar bokslut och årsredovisning för 2021. Sammantaget 

uppfyller VBU balanskravet då årets resultat är positivt samt uppfyller krav om 

god ekonomisk hushållning då fyra av de fem uppsatta målen bedöms som 

uppfyllda.  

KPMG har granskat årsredovisningen och har inte haft synpunkter på 

räkenskaperna men däremot vissa synpunkter på projekt.  

Beslutsunderlag 

1. VBU årsredovisning 2021 

2. KPMG:s utkast Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning,  

daterad 2022-03-28 

  

Beslut skickas till  
Kommunfullmäktige i Ludvika kommun 

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun 

Förtroendevalda revisorer 

Akten 
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§ 22 Dnr 2022/63   04 

Revisionsberättelse 2021 

Beslut 

Direktionen noterar revisionsberättelse för 2021.    

Beskrivning av ärendet 

De förtroendevalda revisionerna har granskat den verksamhet som bedrivits i 

VBU av dess direktion och har överlämnat revisionsberättelse för år 2021.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen och för enskilda ledamöter samt tillstyrker att respektive fullmäktige 

godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2021.   

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021, undertecknad 2022-04-01 

   

Beslut skickas till 

Förtroendevalda revisorer  

Redovisningsansvarig VBU 

Akten 
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§ 23 Dnr 2022/30   04 

Budgetuppföljning 2022 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen redovisar budgetuppföljning för mars 2022 och kommenterar 

identifierade avvikelser. Intäkter på vuxenutbildningen avser vissa statsbidrag 

som periodiserats månadsvis i budget. Fakturering av interkommunala elever 

har inte skett, vilket beräknas uppgå till ca 2 mkr. Kostnader för 

interkommunala elever på gymnasiet och gymnasiesärskolan släpar och är ca 4 

mkr lägre än samma period föregående år.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2022-03 (bilaga 1)  

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 24 Dnr 2022/76   04 

Budgetprocess 2023 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichef informerar om tidplan för budget 2023.  

Datum VBU Ludvika Smedjebacken 

7 april Budgetberedning 1 
  

21-22 april 
 

Budgetdialog 
 

24 maj 
  

Budgetdialog 

1 juni Budgetberedning 2 
  

7 juni 
  

Beslut budget KS 

14 juni 
 

Beslut budget KS 
 

20 juni   Beslut KF 

27 juni 
 

Beslut budget KF 
 

14 sep Budgetberedning 3 
  

27 okt Budgetberedning 4 
  

14 nov 
 

Tilläggsbeslut KF 
 

21 nov 
  

Beslut KF 

1 dec Budgetberedning 5 

(reservtid) 

  

7 dec Beslut Direktion 
  

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 25 Dnr 2022/77   60 

Analys av resultat på skolenheterna och 

elevhälsa/resurs  

Beslut 

Direktionen noterar redovisningen.   

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetscheferna presenterar analys av skolenheternas resultat. Skolsverige 

har nu lagt en tvåårsperiod bakom sig där studiemiljön till följd av pandemin 

präglats av långa perioder av distansupplägg. VBU lyckades ställa om snabbt i 

sin utbildning och kunde även ge många olika former av stöd till eleverna. 

Resultaten pekar uppåt och den grupp som överraskat mest är pojkarna. 

Analyser över arbetet och resultatet har påbörjats, och knyter bland annat an till 

Fredrik Zimmermans (fil. Dr. i barn- och ungdomsvetenskap) forskning som 

beskriver vuxennärvaro och relationer som viktiga framgångsfaktorer till 

pojkars lärande. Fortsatt analys kommer att ske ute i arbetslagen.  

  

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 26 Dnr 2022/78   61 

Sökandestatistik år 1 och preliminärt 

organisationsförslag inför läsåret 2022/23 

Beslut 

Direktionen noterar redovisningen  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetschef för gymnasiet presenterar preliminär sökandestatistik för 

2022/23. Statistiken är hämtad från Gymnasieantagningen på Dalarnas 

kommunförbund.  

Sammanställningen visar elevernas förstahandsval. Även icke behöriga elever är 

med i sammanställningen och den ska enbart ses som en indikation, sifforna 

kommer att förändras vid slutantagningen. 

Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prel. 

antagna 

2022 

Org. 

Förslag 

Bygg- och anl. 20 32 33 23 31 25 37 20 20 

Barn- och fritid       5 2 20 

El- och energi 27 30 20 21 41 30 22 21 32 

Fordon lärling 9 13 14 8 12 4 2 0 5 

Fordon transp. 16 16 29 34 30 20 19 15 16 

Försälj. och service 26 25 42 25 27 19 9 12 32 

Restaurang  4 14 13 7 11 10 9 4 32 

Industri 8 23 26 26 16 16 16 13 24 

Introduktion 25 – 1 49 39 24 30 53 100 

Vård- omsorg 23 18 18 21 13 11 18 8 32 

           

Ekonomi 27 31 25 32 30 36 25 30 32 

Estetiska 11 15 8 9 12 16 10 5 0 

Humanistiska 9 2 1 1 5 0 0 0 0 

Naturvetenskap 21 46 30 22 20 28 18 19 32 

Samhällsvetensk. 25 43 43 45 51 63 35 30 64 

Teknik 25 38 39 34 27 37 23 23 32 

Summa: 276 346 342 357 365 339 278 255 473 

Utanför VBU 139 109 143 152 104 143 129   

(Varav ABB) (44) (23) (49) (44)  (32) (44)   

Ej sökt 0 1 0 0   17   

Totalt 415 455 485 509  482    
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Estetiska programmet har under flera år haft ett svagt söktryck och år 2019 

fattades beslut om ”nollintag”. Inför läsåret 2020/21 gjorde VBU en nystart 

och organiserade estetiska programmet med samhällsvetenskapsprogrammet i 

syfte att programmet skulle kunna växa. VBU har under flera år haft särskilda 

insatser i syfte att få fler elever att välja programmet, till exempel;  

 Marknadsföring direkt mot åk 8 och åk 9 i grundskolan samt genom 

kulturskolan.  

 Särskilt öppet hus enbart för estetiska programmet. 

I preliminär antagningen inför HT22 är det endast 4 behöriga förstahands 

sökande till programmet, medan det totala antalet förstahandssökande till VBU 

är 388 elever. Huvudmannen ska enligt 15 kap. 30 § skollagen anpassa 

utbildningsutbudet och antalet platser med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Utifrån att underlaget inte är tillräckligt, vilket i sin tur bidrar till ökade 

kostnader för programmet, kommer direktionen under förutsättning att 

söktrycket inte förändras rekommenderas att fatta beslut om nollintag för 

estetiska programmet.  

 

 2022 2023 2024 

Besparing, tkr ht vt ht vt ht 

Personal k.ä. 442 442 442 442 442 

Personal g.g. 285 285 569 569 854 

Övriga kostnader 28 28 57 57 85 

Totalt termin 755 755 1 068 1 068 1 381 

Totalt året   1 823 2 448 

            Tabellen visar besparingen, jämfört med vt 2022, vid nollintag  

            på estetiska programmet 

 

Humanistiska programmet har inte haft tillräckligt med förstahandssökande på 

flera år. Inför läsåret 2021/22 gjordes en riktad insats mot programmet i ett 

försök till en nystart. Tyvärr gav det ingen effekt och direktionen fattade beslut 

om nollintag. Under förutsättning att söktrycket inte förändras vid den slutliga 

antagningen kommer direktionen föreslås att fatta beslut om nedläggning av 

humanistiska programmet.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 27 Dnr 2022/79   61 

Nyckeltal SFI 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetschef för vuxenutbildningen presenterar aktuell statistik för SFI. 

Statistiken är en del av arbetet inom Vägen till egen försörjning 

(”Ludvikamodellen”). Rapporten avser den första i månaden. Statistiken visar 

bland annat det är ca 370 elever inskrivna på SFI per den första mars 2022 och 

att den totala kön till SFI vid samma tidpunkt är ca 250 elever, varav 70 inom 

prio 1.  

Beslutsunderlag  

Statistik inom Ludvikamodellen, jan 2021-mars 2022 (bilaga 2) 

   

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 28 Dnr 2022/64   00 

Revidering av förbundsordning 

Beslut 

Direktionen föreslår att kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebackens 

kommun godkänner revideringarna och antar föreslagen förbundsordning för 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) i sin helhet.   

Beskrivning av ärendet 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) är ett kommunalförbund med 

medlemmarna Ludvika kommun och Smedjebacken kommun. 

Förbundsordningen är vid sidan av kommunallagen det som främst reglerar 

förhållandena i kommunalförbundet och det finns behov att revidera den.  

Revideringarna består i huvudsak av;  

- Ekonomiska förmåner till förtroendevalda har uppdaterats vad gäller 

grunden för årsarvode, som i den nya förbundsordningen bygger på 

Ludvika kommuns reglemente som utgår från ett referensbelopp av 

riksdagsarvodet. Även sysselsättningsgraden för ordförande och vice 

ordförande har reviderats utifrån aktuell belastning.   

- Antalet ledamöter i utskott är inte längre preciserade och det har lagts in 

ett förtydligande som utgår från kommunallagens formuleringar 

gällande att förbundsdirektionen får inrätta de utskott och andra organ 

som den finner lämpligt för att fullgöra förbundets ändamål. 

- Tydliggörande att direktionen är beslutande när det gäller 

delegationsordning, arbetsordning och andra styrdokument som rör det 

interna arbetet. 

- Förtydligande att förbundet själva beslutar om vilka enskilda 

investeringar förbundet har behov av att göra och att ökade kostnader 

till följd av detta ska finansieras inom tilldelad driftsbudget. 

 

Den nya förbundsordningen gäller under förutsättning att båda 

medlemskommunerna antar den. Den föreslås träda i kraft den 1:a i månaden 

efter att både medlemskommunerna antagit den. 
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Beslutsunderlag 

1. Förslag på reviderad förbundsordning för VBU, daterad 2022-03-10 

2. Nu gällande förbundsordning, daterad 2018-10-25  

 

  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige i Ludvika kommun 

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun 

Akten 
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§ 29 Dnr 2022/80   61 

Politiska partier i skolan 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Förbundsordförande- och förbundschef informerar från utbildning av SKR 

samt belyser de riktlinjer som direktionen antagit gällande politiska partiers 

besök i skolan.  

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna 

en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för. Att 

bjuda in partier till skolan är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av 

hur demokratin och vårt politiska system fungerar.  

Sedan 1 januari 2018 gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan som 

anger att det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier. 

Vidare tydliggörs att rektorn får begränsa antalet politiska partier som bjuds in 

till skolan om urvalet görs på objektiv grund. Det fastställs också att partier som 

inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte 

behöver ges den möjligheten. 

Beslutsunderlag 

1. SKR:s skrift Politiska partier i skolan – vad gäller? Reviderad januari 2018  

2. Riktlinjer – Politiska partiers besök i skolan, beslutad den 8 maj 2018  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 30 Dnr 2022/49   61 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen, Falu 

Frigymnasiums ansökan om utökning av befintlig 

friskola avseende humanistiska programmet, (SI dnr 

2022:869)  

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022 som sitt yttrande 

till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 

Falu Frigymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig 

friskola avseende Humanistiska programmet, inriktning språk, från och med 

läsåret 2023/2024. VBU ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Remisstid till och med den 6 maj 2022. 

I yttrandet från förbundet redogörs att en etablering av den sökta utbildningen 

skulle innebära negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska följder 

för VBU. Antalet platser i regionen skulle öka och med ett mindre elevunderlag 

på varje skola minskar förutsättningar för ett bättre ekonomiskt underlag för att 

bedriva den pedagogiska verksamheten med god kvalitet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-09 

2. Remiss, SI dnr 2022-869 

3. Ansökan om utökning av befintlig friskola, SI dnr 2022-869 

  

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 

Akten 

 



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2022/54   61 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 

Lärlingsgymnasiets ansökan om nyetablering av en 

fristående gymnasieskola (SI dnr 2022:986)  

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022 som sitt yttrande 

till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande för en nyetablerings av en fristående gymnasieskola i Falu 

kommun, från och med läsåret 2023/2024. Ansökan avser de nationella 

programmen Barn- och fritid, Bygg och anläggning, El- och energi, 

Försäljnings- och service, Hotell- och service samt Vvs- och fastighet. VBU ges 

möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Remisstid till och med den 6 maj 2022.  

I yttrandet från förbundet redogörs att en etablering av den sökta utbildningen 

skulle innebära negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska följder 

för VBU. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan ökar med ökande risker för 

att antalet elever inte räcker för vare sig programutbud eller inriktningar. Detta 

kan komma att påverka utbildningskvaliteten i negativ riktning och ytterst leda 

till att program och/eller inriktningar måste läggas ner. I dagsläget, med en 

konstaterad och nationell lärarbrist, kommer en nyetablering att ytterligare 

försvåra kompetensförsörjningen till befintliga skolor. Ett mindre elevunderlag 

på varje skola minskar förutsättningar för ett bättre ekonomiskt underlag för att 

bedriva den pedagogiska verksamheten med god kvalitet.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-09 

2. Remiss, SI dnr 2022-986 

3. Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola SI dnr 2022-986 

  

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 

Akten  
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§ 32 Dnr 2022/51   61 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 

Hagströmska gymnasiets ansökan om nationellt 

godkänd idrottsutbildning för idrotten cykel (SI dnr 

2022:805)  

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022 som sitt yttrande 

till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 

Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nationellt 

godkänd idrottsutbildning inom idrotten cykel vid den fristående 

gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet i Falun från och med läsåret 

2023/2024. VBU ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 

5 § skollagen (2010:800). Remisstid till och med den 6 maj 2022. 

I yttrandet från förbundet redogörs att en etablering av den sökta utbildningen 

inte skulle innebära några negativa ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska följder för VBU. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-09 

2. Remiss, SI dnr 2022-805 

3. Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning, SI dnr 2022-805 

  

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 

Akten 
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§ 33 Dnr 2022/50   61 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 

Hagströmska gymnasiets ansökan om nationellt 

godkänd idrottsutbildning för idrotten 

längdskidåkning (SI dnr 2022:806)  

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022 som sitt yttrande 

till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 

Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nationellt 

godkänd idrottsutbildning inom idrotten längdskidåkning vid den fristående 

gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet i Falun från och med läsåret 

2023/2024. VBU ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 

5 § skollagen (2010:800). Remisstid till och med den 6 maj 2022. 

I yttrandet från förbundet redogörs att en etablering av den sökta utbildningen 

inte skulle innebära några negativa ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska följder för VBU. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-09 

2. Remiss, SI dnr 2022-806 

3. Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning, SI dnr 2022-806 

  

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 

Akten 
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§ 34 Dnr 2022/52   61 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 

Hagströmska gymnasiets ansökan om 

riksrekryterande utbildning för idrotten cykel (SI dnr 

2022:807)  

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022 som sitt yttrande 

till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 

Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

för riksrekryterande utbildning för idrotten cykel vid den fristående 

gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet i Falun från och med läsåret 

2023/2024. VBU ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 

5 § skollagen (2010:800). Remisstid till och med den 6 maj 2022. 

I yttrandet från förbundet redogörs att en etablering av den sökta utbildningen 

inte skulle innebära några negativa ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska följder för VBU. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-09 

2. Remiss, SI dnr 2022-807 

3. Ansökan om riksrekryterande utbildning, SI dnr 2022-807 

  

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 

Akten 
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§ 35 Dnr 2022/58   00 

Yttrande över remiss från Ludvika kommun, införande 

av fria mensskydd 

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022 som sitt yttrande 

till Ludvika kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Ludvika kommun har utrett möjligheten att införa fria mensskydd på 

kommunala toaletter och har bland annat remitterat utredningen till VBU för 

synpunkter.  

I yttrande från förbundschef och verksamhetschef för elevhälsan framgår att 

VBU ställer sig positiva till införande av fria mensskydd. VBU, som är ett 

kommunalförbund mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner, vill erbjuda 

en så likvärdig skola som möjligt på de olika utbildningsorterna. Utifrån att 

Smedjebackens kommun redan infört fria mensskydd på Smedenskolan har 

VBU därför redan påbörjat arbetet för att kunna erbjuda eleverna på 

Högbergsskolan och Malmenskolan detsamma.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-03-11  

2. Beslut KSAU 2021-09-21 

3. Uppdrag att utreda möjligheten att införa fria mensskydd 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Ludvika kommun  

Akten 
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§ 36 Dnr 2022/73   61 

Yttrande över remiss (dnr 2021-2293) från Skolverket 

avseende förslag till föreskrifter (SKOLFS 2021:28) 

om fjärrundervisning 

Beslut 

Direktionen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 5 april 2022 som sitt yttrande 

till Skolverket.  

Beskrivning av ärendet 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att meddela föreskrifter om 

begräsning av elevgruppernas storlek vid fjärrundervisning. Skolverket har 

lämnat förslag till föreskrifter som innebär att elevgrupperna vid 

fjärrundervisning ska ha lämplig storlek och att ett antal faktorer ska beaktas vid 

denna bedömning. VBU har som en remissinstans möjlighet att yttra sig över 

förslagen, remisstiden är till och med den 22 april 2022.  

I yttrandet från förbundet redogörs bland annat att ett förtydligande i 

föreskrifterna om fjärr undervisning välkomnas och att det är positivt att de 

faktorer som räknas upp som beaktningsvärda vid bedömningen är satta som 

ska-krav. VBU föreslår att faktorerna ska kompletteras med ett elevperspektiv, 

att föreskrifterna bör tydliggöra elevgruppens storlek genom ett ska-krav samt 

ett införande att det är rektor som ska fatta beslut om gruppstorlek utifrån de 

givna kriterierna.  

Utifrån diskussion i direktionen görs ett förtydligande i yttrandet gällande att 

särskilda skäl för att bedriva fjärrundervisning för barn i de yngre åldrarna kan 

vara stort geografiskt avstånd mellan behörig lärare och elevernas 

skolförläggning.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förbundet, daterad 2022-04-07  

2. Skolverkets missiv och konsekvensutredning avseende förslag till 

föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) 

om fjärrundervisning samt allmäns råd till föreskrifterna 

  

Beslut skickas till 
Skolverket 

Akten  
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§ 37 Dnr 2022/60   00 

Hantering och arkivering av digitalt inkomna 

handlingar 

Beslut 

1. Direktionen beslutar att sluta skriva ut digitalt inkomna eller upprättade 

handlingar för arkivering. Arkivering sker digitalt. Beslutet gäller inte 

handlingar som enligt lag, föreskrift eller annat beslut måste arkiveras på 

papper. 

2. Beslutet gäller retroaktivt för handlingar som inkommit eller upprättats 

digitalt från och med 2022-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Grundprincipen i svensk lagstiftning säger att allmänna handlingar ska bevaras i 

sitt ursprungliga skick. Att skriva ut en digitalt skapad handling innebär i 

praktiken en form av gallring eftersom t.ex. vissa sökmöjligheter försvinner i 

samband med övergången från digitalt till analogt. Digitalt upprättade eller 

inkomna handlingar bör därför bevaras i sitt ursprungliga format för framtiden.  

VBU arkiverar idag allt bevarandematerial i pappersform, vilket är tidskrävande. 

En digital arbetskedja för momentet skulle effektivisera arbetet.  

Det är viktigt att säkerställa att den digitala lagringen är lika säker som förvaring 

av pappershandlingar i ett fysiskt arkiv. Eftersom arkivering sker först efter ett 

ärendets avslutande måste handlingarna ligga säkert fram till dess att de förs 

över till ett digitalt mellanarkiv eller slutarkiv. Dokument- och ärendehantering 

Evolution fungerar som ett digitalt mellanarkiv. Från och med 2023 kommer 

ärendena att börja slutarkvieras i Ludvika kommuns e-arkiv. Endast användare 

med systembehörighet kan radera lagrade filer i systemet, vilket säkerställer att 

handlingar inte ska kunna förvanskas eller raderas av misstag. Backup av 

systemservrarna görs, enligt kommunens IT-enhet, varje dygn och backuperna 

förvaras på en åtskild server som återfinns på en annan fysisk plats.  

Dokumenthanteringsplanen uppdateras i enlighet med dessa bestämmelser efter 

att beslut har fattats. 

Samråd har skett med Ludvika kommuns kommunarkivarie, som inte har 

någon erinran mot detta förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 
Registrator 

Akten  
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§ 38 Dnr 2022/61   00 

Gallring av diarieförda pappershandlingar efter 

skanning till ärendehanteringssystem   

Beslut 

1. Direktionen beslutar att allmänna handlingar i pappersform som 

diarieförts samt skannats till ärendehanteringssystem gallras vid 

inaktualitet, det vill säga efter kontroll av att den skannade versionen är 

likalydande med ursprungshandlingen. Arkivering sker digitalt.  

2. Beslutet gäller retroaktiv för handlingar som inkommit eller upprättats 

från och med 2022-01-01.  

3. Beslutet gäller inte handlingar som enligt lag, föreskrift eller annat beslut 

måste arkiveras på papper. 

Beskrivning av ärendet 

VBU arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten, vilket bland 

annat innebär en digitalisering av arbetsprocesser för att öka effektiviteten. Att 

gallra inkomna pappershandlingar och istället bevara dem digitalt i de fall det är 

möjligt är ett naturligt steg i den processen. En helt digital akt underlättar även i 

återsökningen av allmänna handlingar och förenklar utlämnanden vid 

förfrågningar från allmänheten. 

För att få en fungerande hantering inom ramen för ett digitalt arbetssätt och för 

att kunna göra sig av med pappershandlingen, som utgör originalet, och endast 

bevara det digitala, inskannade exemplaret krävs ett beslut om gallring 

(Arkivlagen 10 §). För att möjliggöra helt digitala processer inom verksamheten 

behöver därför ett beslut om gallring av pappersoriginalen fattas.  

Pappershandlingar ersättningsskannas i ett godkänt långtidsformat som 

uppfyller arkivlagstiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet, för närvarande 

formatet PDF/A ia eller b med en upplösning på minst 300 dpi. Skanning i 

högre upplösning kan krävas om pappersoriginalet är av sämre kvalitet eller 

t.ex. innehåller detaljerade bilder. Skanningen ska ske i färg.  

Skanning får frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket 

omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. För att få 

den digitala akten så komplett som möjligt bör i dessa fall den inkomna 

skrivelsen samt de första sidorna av materialet skannas. Originalet bevaras i den 

fysiska akten. 
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Fram tills att ärendet avslutas och arkiveras kommer handlingarna endast att 

ligga i VBU:s ärendehanteringssystem Evolution. Endast användare med 

systembehörighet kan radera lagrade filer i systemet, vilket säkerställer att 

handlingar inte ska kunna förvanskas eller raderas av misstag. Backup av 

systemservrarna görs, enligt kommunens IT-enhet, varje dygn och backuperna 

förvaras på en åtskild server som återfinns på en annan fysisk plats. 

Dokumenthanteringsplanen uppdateras i enlighet med dessa bestämmelser efter 

att beslut har fattats. 

Handlingar och ärenden som kan behöva bevaras i pappersform för alltid eller 

efter en viss tid efter skanning är exempelvis; 

- Justerade protokoll 

- Avtal och kontrakt 

- Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

- Handlingar som behövs för bevisvärde 

- Handlingar som pga. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte 

tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil. 

Samråd har skett med Ludvika kommuns kommunarkivarie, som inte har 

någon erinran mot detta förslag till beslut. 

  

Beslut skickas till 
Registrator 

Akten 
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§ 39 Dnr 2022/14 61 

Utredning av internationell skola - återrapport 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.   

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef återrapporterar gällande uppdraget att utreda införande av 

internationell skola.  

Inledande dialog har förts med KPMG som gjort en grundstruktur för 

uppdraget. En utredningsgrupp har tillsatts som består av två rektorer som 

arbetar med uppdraget på halvtid, med stöd gällande ekonomi och 

administration från andra funktioner inom VBU. Ambitionen att direktionen 

ska kunna fatta beslut gällande de alternativa lösningar som kommer att 

presenteras i utredningsunderlaget vid sammanträdet den 1 juni.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 40 Dnr 2022/65   61 

Information utifrån krisen i Ukraina 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef informerar om situationen utifrån krisen i Ukraina. VBU deltar i 

regelbundna möten med SKR. Beslutet att aktivera massflyktsdirektivet innebär 

bland annat att flyktingar från Ukraina har rätt att söka sig till vilket land de vill 

för tillfälligt uppehållstillstånd (maximalt i 3 år) och att de erhåller LMA-

behörighethet. De flyktingar som anländer från Ukraina har rätt till utbildning 

upp till 18-års ålder och VBU har således en skyldighet att inom en månad 

ordna skolform för 16-17 åringar. Utbildningsplaneringen föregås av ett 

kartläggningssamtal som sker med stöd av material från Skolverket. Vuxna 

flyktingar har inte rätt till SFI.  

VBU ingår i Ludvika kommuns organisation för krisarbete och har utsett 

representanter för de olika grupperna i organisationen (samordningsgrupp, 

central arbetsgrupp, säkerhetsgrupp, mottagningsgrupp samt 

kommunikationsgrupp. I nuläget är antalet flyktingar som anländer till Dalarna 

mycket lågt.  

Eventuella kostnader som kan härröras till krisen kommer att bokföras på en 

specifik projektkod. Ärendet kommer fortlöpande följas upp i arbetsutskott och 

direktion.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 41 Dnr 2021/59   61 

Lokalstrategi inkl. rapport från fastighetsberedningen 

Beslut 

Direktionen noterar i informationen 

Beskrivning av ärendet 

Information om lokalsituationen och rapport från den senaste 

fastighetsberedningen. Arbetet med att kunna uppföra modulbyggnader på 

Malmenskolan fortgår. Beroende av vad utredningen gällande internationell 

skola visar kan det komma att uppstå lokalbehov gällande detta.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten   
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§ 42 Dnr 2021/25   61 

Information från lokala programråd 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Information om genomförda lokala program- och yrkesråd. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från respektive råd. 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 43 Dnr 2022/81   61 

Val av representanter till lokalt program-/yrkesråd - 

Fastighetsskötarutbildningen 

Beslut 

Direktionen utser Anna-Lena Andersson och Yvonne Persson som 

representanter till lokalt yrkesråd för fastighetsskötarutbildningen.  

Beskrivning av ärendet 

Val av två representanter från direktionen för yrkesråd 

fasighetsskötarutbildningen.  

   

 

Beslut skickas till 

Verksamhetschef för vuxenutbildningen 
Rektorer för vuxenutbildningen 
Anna-Lena Andersson 
Yvonne Persson 
Akten  
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§ 44 Dnr 2020/184 

Avstängda elever och kränkningsärenden 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Rapport avseende avstängda elever och kränkningsärenden redovisas löpande.  

Verksamhetschef för gymnasiet rapporterar om kränkningsärenden och 

avstängningar som inkommit sedan förra redovisningen: 

1 st IM – kränkningsärende  Dnr 2022/65   02 

1 st HÖ1 – kränkningsärende  Dnr 2022/86   64 

 

Utöver ovanstående har det inkommit en begäran om yttrande från barn- och 

elevombudet (dnr 2022/71  64), som inlett ett ärende i anledning av inkomna 

uppgifter gällande kränkande behandling på HÖ1.   

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 45  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärende 

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

tjänstemän enligt en av direktionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut 

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

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

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla 

lämnad delegering.  

VBU:s kulturskoleutskott  

2022-02-24 § 1-9 

VBU:s arbetsutskott  

2022-03-17 § 8, 11, 21 

VBU:s personalutskott  

2022-03-17 § 1  

Förbundschef 

Nr 7/2022 Ställföreträdande rektor för vuxenutbildningen  

 3 – 4 mars 2022 Karin Pihlström 

Dnr 2022/71   64 

Beslut att avge yttrande till barn- och elevombudsmannen (beo) 

Rektor 

Dnr 2022/56   61 

Beslut om extra studiedag för gymnasiesärskolan 

Undertecknade avtal 

Dnr 2022/53   00 

Kunduppdrag Postnord – vidaresändning av post 

Dnr 2022/55   05 

Direktupphandling hjullastare 
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Dnr 2022/64 

Uppsägelse av avtal Sambruk 

  

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 46  

Information 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Information ges om;  

- Inträffad personuppgiftsincident. 

- Att EMI (elevhälsans medicinska insats) har upprättat 

patientsäkerhetsberättelse för 2021. 

- Budgetförutsättningar och beräkning av rambehov utifrån 

uppräkningsfaktorer från Ludvika kommun samt VBU:s behov utöver 

uppräkning. 

- Ordförande har deltagit i en workshop som bland annat behandlat de 

negativa konsekvenser som omläggningen i kollektivtrafiken medfört 

för skolungdomar.  

  


