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§ 69  

Ändringar i föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 

Inga ändringar i föredragningslistan.  
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§ 70  

Presentation av VBU:s verksamheter – Nya 

förutsättningar för vuxenutbildningen 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Jessica Mattsson och Kristina Beyerl Karlsson, rektorer för vuxenutbildningen, 

informerar om nya förutsättningar för vuxenutbildningar utifrån förändringar i 

lagstiftningen.  

En lagändring som började gälla den 1 augusti 2022 gör gällande att 

kommunerna är skyldiga att erbjuda vissa nyanlända som tar del av insatser 

inom det så kallade etableringsprogrammet en sammanhållen utbildning inom 

komvux. Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge deltagarna sådana 

kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 

arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i 

veckan i genomsnitt och följa en plan som är beslutad av hemkommunen. 

Utmaningar i samband med detta innefattar bland annat samordning med andra 

aktörer, anpassade orienteringskurser, personalresurser och schemakrockar.  

Ytterligare förändringar i skollagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2023 

gällande validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Detta 

kommer innebära en skyldighet för hemkommunen att se till att den som vill 

ska kunna få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom 

komvux samt att en elev som behöver validering erbjuds det. Inför 

lagändringarna arbetar vuxenutbildning på VBU bland annat med att kartlägga 

vilka rutiner som behöver finnas på plats och vilka möjligheter som finns för 

samverkan inom Dalawux och genom ev. statsbidrag som kan sökas.  

  

 

  



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2022/146   61 

Antagande av utbildningsplan för en sammanhållen 

utbildning – vuxenutbildning 

Beslut 

Direktionen antar utbildningsplan för en sammanhållen utbildning – 

vuxenutbildningen.  

Beskrivning av ärendet 

Den sammanhållna utbildningen för vuxna ska följa en utbildningsplan som 

beslutas av elevens hemkommun. Syftet med den sammanhållna utbildningen är 

att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare 

eller etablera sig på arbetsmarknaden. I utbildningsplanen från förbundet 

framgår utbildningens organisation och huvudsakliga innehåll.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsplan – sammanhållen utbildning, daterad 2022-08-01 

  

Beslut skickas till 

Rektor för vuxenutbildningen 

Akten  
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§ 72 Dnr 2022/145   61 

Antagningar till vux vt 2022 

Beslut 

Direktionen noterar redovisningen.  

Beskrivning av ärendet 

Rektor har delegation på att ta in elever kontinuerligt på utbildningar, så länge 

det hålls inom ekonomisk ram. Nedan redovisas en sammanfattning av antal 

elever i vuxenutbildning (antal årsstudieplatser samt antal personer i utbildning) 

på respektive utbildning fram till våren 2022.  
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SFI har en kölista som omfattar 217 personer, varav 80 bör prioriteras. Av 

dessa 80 är det 40 som vill läsa på distans och som jobbar på Hitachi eller andra 

företag.  
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Under vårterminen 2022 startade även utbildningen utemiljö/SFI, där sex 

personer från vardera kommun varit i utbildning.  

 

 

   

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 73 Dnr 2022/30   04 

Budgetuppföljning 2022 

Beslut 

Direktionen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen redovisar budgetuppföljning för augusti 2022 inklusive prognos 

för helår samt preliminärt delårsbokslut och kommenterar identifierade 

avvikelser.  

Avvikelse för intäkter på Vux avser i huvudsak statsbidrag för yrkesvux som 

betalats ut för vårterminen men uppgår till mindre än halva årsbudgeten. 

Avvikelse för Administration centralt avser engångsposter i samband med 

delårsbokslutet som kommer att återföras i september. 

Prognosen för helåret bedöms vara osäker men indikerar i nuläget på ett visst 

överskott. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2022-08 (bilaga 1) 

Preliminärt delårsbokslut 2022  

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 74 Dnr 2022/94   29 

Återrapport indexeffekter hyreskontrakt 

Beslut 

Direktionen noterar återrapporteringen och lägger därmed ärendet till 

handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Direktionen har vid sammanträdet den 1 juni 2022, § 49, gett kanslichefen i 

uppdrag att utreda utformningen av VBU:s hyresavtal samt ta fram en 

jämförelse mot våra ägarkommuners lokalkostnader för skola/offentliga lokaler 

och kanslichefen återrapporterar i uppdraget. 

Den jämförelse som tagits fram visar att VBU ligger någonstans i mitten i 

jämförelse med andra kommunala skolors kostnad per kvadratmeter. Skolornas 

skick och ålder gör dock att kostnadsspridningen varierar kraftigt, vilket också 

gör det svårt att dra några reella slutsatser.   

Beslutsunderlag 

Indexeffekter hyreskontrakt, beslut i direktionen 2022-06-01, § 49 

   

 

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 75 Dnr 2022/142   61 

Antagningsstatistik år 1 

Beslut 

Direktionen noterar rapporten.  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetschef gymnasiet presenterar antagningsstatistik för år 1.  

Program 
Platser lå   
2022/23 

Prel. antagna 
2022 

Antagna 2022 

Bygg 20 16 20 

Barn- och fritid 0 3 0 

El- energi 32 27 30 

Fordon lärling 2 0 2 

Fordon transport 16 16 16 

Försäljning- och service 32 20 24 

Restaurang 32 5 6 

Industri 24 14 24 

Introduktion 100  74 

Vård- omsorg 32 9 17 

Ekonomi 32 32 31 

Estetiska 15 6 9 

Naturvetenskap 32 17 17 

Samhällsvetensk. 50 25 32 

Teknik 32 17 20 

Summa: 451 211 322 

 

Årets kull av årskurs 9-elever är något färre än tidigare, antalet elever var i år 

417 medan gruppen föregående år var 459. Totalt har VBU antagit 322 elever. 

Av dessa har 239 blivit antagna till sitt 1:a handsval, vilket motsvarar 74 %. Av 

det totala antalet antagna elever kommer 308 kommer från Ludvika och 
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Smedjebacken samt 14 från andra kommuner. Gruppen elever som söker sig 

utanför VBUs är något större än tidigare år. Orsaker till detta är bland annat att 

Hitachi har utökat sina platser, att ett ökat antal elever går NIU-utbildningar 

och naturbruk samt nyetablering av friskolor.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 76 Dnr 2022/136   60 

Lupp 2021 – rapport och analys 

Beslut 

Direktionen noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och är en enkät som ska 

ge kommuner kunskap om ungas situation. Undersökningen genomfördes i 

Ludvikas högstadium och gymnasium under hösten 2021.  

VBU:s verksamhetschef för gymnasiet har analyserat resultatet för gymnasiets 

del och ser bland annat att;  

- Pojkar upplever att de är mer nöjda med utbildningen än flickor, men 

det är en marginell skillnad. En del i upplevd nöjdhet kan vara att pojkar 

inte vill påverkar och bestämma lika mycket som flickor (C5b). Flickor 

vill ha större inflytande på vad som händer i skolan och i klassrummet, 

vilket kan ha en påverkan på nöjdhet och känslan av trivsel. 

- Upplevd nöjdhet kring trivsel och stämning på skolan har minskat något 

(C3), vilket vi också lagt märke till på våra skolenheter och arbetat aktivt 

för ökad trivsel i skolan allmänna ytor. Inför läsåret har också 

skolenheterna satt extra fokus på värdegrund i vårt systematiska 

kvalitetsarbete. I och med att skolverket förändrar läroplanens 

inledande delar kommer VBU sätta extra fokus på jämställdhet och 

trivsel under kommande läsår.  

- Kränkningar, våld och sexuella trakasserier finns men andelen som 

upplever att det förekommer är låg (C3c). Detta är något väldigt positivt 

för VBU men samtidigt något vi fortsätter att arbete aktivt med att 

förebygga. 

Beslutsunderlag 

Lupp 2021 – Rapport sammanställd av Enkätfabriken, mars 2022 

 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 77 Dnr 2022/137   60 

Inför direktionens träff med elever, HT 2022  

Beslut 

Direktionen godkänner förslag till planering inför direktionens träff med elever 

den 27 oktober 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Direktionen har årligen genomfört en träff med elever från VBU, i syfte att 

skapa delaktighet och diskussion utifrån ett i förväg fastställt frågeunderlag. 

Träffen med elever har blivit inställd under de senaste två åren till följd av 

pandemin covid-19.  

Regionen befinner sig nu i ett läge där det åter är möjligt att genomföra träffen 

på ett säkert sätt. Förbundsledningen föreslår att direktionens ledamöter träffar 

elever från elevrådet för en paneldebatt, och att diskussionen utgår från den 

rapport och analys som tagits fram utifrån resultatet av Lupp-undersökningen 

gällande bland annat temat elevinflytande och demokrati. Diskussionen föreslås 

innefatta de skillnader som identifieras mellan könens uppfattning om trivsel 

samt hur mycket eleverna får påverka jämfört med hur mycket de vill påverka, 

fråga om i vilka forum elever får påverka idag och vilka forum som saknas, etc. 

Diskussionen föreslås även beröra det avsnitt som handlar om elevernas 

framtid och deras förtroende för vuxna och politiker. Ordförande och 

förbundschef ges i uppdrag att sätta ihop ett fråge-/diskussionsunderlag som 

sänds till elevråd och ledamöter innan träffen.  

  

Beslut skickas till 
Verksamhetschefer 

Rektorer 

Akten 
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§ 78 Dnr 2022/131   60 

Information om kommande inspektion 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Under höstterminen 2022 kommer Skolinspektionen att göra regelbunden 

tillsyn och kvalitetsgranskning av VBU:s verksamhet. 

Skolinspektionen kommer att besöka Smedenskolan för en tillsyn gällande ur 

väl skolenheten uppfyller nationella mål och krav.  

Skolinspektionen kommer göra kvalitetsgranskning dels på huvmannanivå, där 

de två områdena Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt 

Huvudmannens kompensatoriska arbete granskas, samt på Malmenskolan där de fyra 

områdena Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och 

betygssättning granskas. Syftet med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja 

utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg 

miljö för alla elever. 

Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten inom ett 

område kommer utvecklingsområden föreslås. Syftet är att utvecklingsområdet 

ska stödja skolan där det största behovet av utveckling finns. 

Beslutsunderlag 

Informationsbrev till huvudman inför inspektion, daterat 2022-06-27 

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 79 Dnr 2022/14  61 

Återrapport internationell skola 

Beslut 

Direktionen noterar informationen  

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef och förbundsordförande ger information om nuläget i processen 

för den internationella skolan.  

Kommunstyrelsen i Ludvika har lagt ett annat förslag till beslut till 

kommunfullmäktige än det som fattats av direktionen, innebärande att 

kommunstyrelsen föreslår att grundskolan ska ansvara för grundskoledelen av 

den internationella skolan. Då förslaget till beslut strider mot det beslut som 

direktionen som beslutande församling i kommunalförbundet enhällig fattat har 

kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för utredning av 

beslutsgången. Ett ledningsmöte som innefattar både politiker och tjänstemän 

planeras att genomföras för att konkretisera uppdraget, ansvaret och tidsplanen. 

Direktionens beslut från i juni gäller tills vidare och VBU arbetar vidare vad 

gäller IB-delen på gymnasiet.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 80 Dnr 2022/138   29 

Hyra av externa lokaler  

Beslut 

Direktionen bordlägger ärendet.   

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av den planerade uppstarten av internationell skola hösten 2023 

finns ett utökat lokalbehov för verksamheten. Då det inte finns några lediga 

kommunala lokaler med lämpligt läge och utformning har externa lokaler 

undersökts varav en visat sig lämplig. Hyresavtalet omfattar 1 305 kvm med en 

indikerad årshyra om 1 625 000 kr. Avtalstiden är 36 månader med förlängning 

36 månader åt gången om inte uppsägning skett 12 månader innan ny 

hyresperiod påbörjas. Hyresindikationen har stämts av med LKFAB som anser 

att hyresnivån är rimlig och arbetsutskottet föreslår att hyra av externa lokaler 

ska godkännas.  

Behandling 

Med anledning av de delvis oklara förutsättningarna för en uppstart av 

internationell skola (direktionen 2022-09-14, § 79) yrkar ordförande att ärendet 

ska bordläggas.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 81 Dnr 2020/45   60 

Information utifrån Covid-19 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschefen informerar om aktuell situation utifrån Covid-19. Inga 

nationella eller lokala restriktioner gäller och VBU har inte kännedom om 

någon konstaterad smitta. Då läget gällande Covid-19 varit stabilt över längre 

tid tas informationen gällande pandemin bort som stående punkt från 

direktionens sammanträden.   

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 82 Dnr 2022/68   61 

Information utifrån krisen i Ukraina 

Beslut 

Direktionen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundschef informerar om situationen utifrån krisen i Ukraina. VBU har inte 

fått några tilldelade elever, de fåtal som börjat på VBU har flyttat till regionen 

genom privata lösningar.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 83 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.  

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över 

nyttjandet av Folkets hus över tid och hur de interna verksamheterna inom 

förvaltningen kan samlokaliseras. I uppdraget ingår även att se över om delar av 

Folkets hus kan övertas av Kulturskolan under tiden som processen pågår.   

Den modullösning som varit under utredning för att täcka Malmens behov av 

bland annat matsal och arbetsrum har visat sig ogörlig då det handlar om 

industrimark där man inte får föra upp denna typ av byggnader. Gruvkontoret 

har lagts fram som ett alternativt förslag och för att kunna ta ställning till detta 

behöver husets skick utredas och mätas för att ge status över lokalernas 

nyttjandebarhet.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten   
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§ 84 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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§ 85 Dnr 2020/184 

Elevärenden (avstängda elever och 

kränkningsärenden mm.) 

Beslut 

Direktionen noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 

Rapport avseende avstängda elever och kränkningsärenden redovisas löpande.  

- Två elever vid IN har stängts av tillfälligt (en dag) i samband med 

utredning av en incident.  

- Förbundschef och verksamhetschef för gymnasiet informerar om två 

elevolyckor som har inträffat. Arbetsmiljöverket kommer att göra en 

utredning med anledning av de inträffade olyckorna.  

   

 

Beslut skickas till 

Akten  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86  

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 arbetsutskott  

2022-08-25 § 34-44 

Förbundsordförande 

Nr 4/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 11 – 15 juli 2022 Niklas Sjödin 

Nr 5/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 18 juli – 5 aug 2022 Susanne Axelsson 

Nr 6/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 8 – 12 aug 2022 Karin Pihlström 

Nr 7/2022 Ställföreträdande förbundschef  

 20 – 23 juni 2022 Niklas Sjödin 

Förbundschef 

Nr 10/2022 Ställföreträdande rektor för HÖ1 

 10 juni 2022  Niklas Sjödin  

Nr 11/2022 Ställföreträdande rektor för HÖ2 

 10 juni 2022  Anni Staack 

Nr 12/2022 Ställföreträdande rektor för vuxenutbildningen 

 27 juni – 1 juli 2022 Karin Pihlström 

 



Västerbergslagens 

 utbildningsförbund 

 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nr 14/2022 Ställföreträdande rektor för Smeden/IM 

 6 – 8 sep 2022 Kim Lindberg 

Nr 15/2022 Ställföreträdande rektor för HÖ2 

 6 – 9 sep 2022 Anni Staack 

Dnr 2022/113-114  64  

Beslut gällande ansökan om ersättning för fortsatta studier vid 

friskolan Viljan 

Dnr 2022/139   64 

Beslut om reservplacering på IN utifrån särskilda skäl 

Dnr 2022/140   64 

 Beslut om antagning till IMV, läsåret 2022/23    

Undertecknade avtal 

Dnr 2022/107   04 

Underhålls-/serviceavtal Nippon Gases 

Dnr 2022/111   02 

Avtal gällande undervisning inom estetisk verksamhet, gymnasiesärskolan 

Dnr 2022/115  04 

Avtal Swedbank, elektroniska fakturor  

Dnr 2022/123-124   64 

Avtal med Ljungbergsgymnasiet avseende elevassistent 

Dnr 2022/144   04 

Avtal Swedbank pay (kortterminal och kortinlösen cafeterian) 

  

Beslut skickas till 

Akten 
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§ 87  

Information 

Beslut 

Direktionen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Information om;  

- Skolverket har beslutat om godkänd slutredovisning för riktade insatser  

- Beslut från KF Smedjebacken; revidering av förbundsordning samt 

budget 2023 

- Beslut från KF Ludvika; beviljande av ansvarsfrihet för direktionen 

- Elevhälsans medicinska insats (EMI) har upprättat 

verksamhetsberättelse för läsåret 2021/22 

Beslutsunderlag 

1. Beslut från Skolverket, daterat 2022-06-09 

2. Beslut KF Smedjebacken (§ 28 och § 33), daterat 2022-06-20 

3. Beslut KF Ludvika (§ 47), daterat 2022-06-27 

4. Verksamhetsberättelse EMI läsåret 2021/22 
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§ 88  

Övrigt 

Beskrivning av ärendet 

Inget övrigt att föra till protokollet.  
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§ 89  

Kommunikation/pressinformation 

Beslut 

Direktionen godkänner planering gällande pressinformation enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Planering gällande ärenden från föredragningslistan som är aktuella för 

kommunikation/pressinformation; 

- Redovisning av resultatet i LUPP och på vilket sätt direktionen har 

tänkt gå vidare med svaren tillsammans med eleverna, ev. kan press 

bjudas in i samband med direktionens träff med elever. Ärendet 

behandlas och planeras vid kommande ordförandeberedning.  

- Kulturskolans förläggning till Folkets hus kommer att vara aktuellt för 

pressinformation den dag som inflyttning kommer att vara möjlig 

  

 

 

 

 


