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LS § 8 Dnr 2022/000002 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid styrelsens sammanträde lämnas information om bland annat:  
 

• Ordföranden informerade från kommunstyrelsens sammanträde 
gällande fordonshus 2 framtid.  

 

• Skolans rektorer redogjorde för uppföljning av studieresultaten, 
aktuellt läge för samtliga enheter och program samt preliminära 
söksiffror.  

 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 9 Dnr 2022/000010 
 
Aktuellt sökläge 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuell sökbild samt de 
frågetecken som handlar om programmen Hotell och turism (HT), vård och 
omsorg (VO) samt Naturvetenskap (NA).  
 
Liljaskolan har aldrig tidigare haft så många förstahandssökande som den 
här sökomgången. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 10 Dnr 2022/000003 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information: 
 

• Tidplanen följs när det gäller byggandet av Freja. Nu planeras för 
lokalernas inredning. 

 

• Personal har till och från upplevt problem med inomhusluften i vissa 
byggnader. 

 
Ulf Eriksson (C) ställer fråga till gymnasiechefen om skolans syn på 
försäljning kontra uthyrning av fordonhus 2. Gymnasiechefen meddelar att 
det inte har någon betydelse om det hyrs ut eller säljs men att skolans  
område måste inhängnas för att särskiljas från tomten för fordonshus 2. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 11 Dnr 2022/000011 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 
 
* budgetuppföljning per 28 februari 2022. Resultatet visar +47 000 kr. 
 
* antal elever utifrån prognos VT-22. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen konstaterar att resultatet är nära det budgeterade resultatet och 
antecknar därefter den mottagna informationen om den ekonomiska 
uppföljningen samt antalet elever till protokollet. 
_____ 
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LS § 12 Dnr 2022/000009 
 
Inriktningsplan för Liljaskolan 
 
Ärende 
Gällande inriktningsplan för Liljaskolan antogs av styrelsen 27 februari 
2020.  Vid dagens sammanträde görs en genomgång och förslag till 
justeringar framförs.  
 
Beslutsunderlag 
Gällande inriktningsplan. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Reviderad inriktningsplan kommer att behandlas av arbetsutskottet i april 
och därefter av styrelsen vid maj månads sammanträde. 
_____ 
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LS § 13 Dnr 2022/000012 
 
Remiss: Dnr: SI 2022:941 Ansökan från Thorengruppen AB 
 
Ärende 
Skolinspektionen har fått in en ansökan om godkännande av utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola i Umeå kommun. 
 
Vännäs kommun, som närliggande kommun, har fått möjlighet att yttra sig 
över ansökan. Skolinspektionen önskar erhålla en konsekvensbeskrivning 
där ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser belyses på 
fem- sex år sikt. Skolinspektionen hänvisar därtill att förarbeten pekar på att 
bedömning ska göras av påverkan på om nationella program kan erbjudas i 
kommunal regi, eller om nationella program i kommunal regi försvinner, 
samt ekonomiska konsekvenser för kommunalt skolväsende som uppstår. 
 
Översänt underlag anger att Thoréngruppen AB, avser att utöka befintlig 
skolenhet med det nationella gymnasieprogrammet Vård- och 
omsorgsprogrammet. Planerat antal elever per år vid fyllda elevplatser på är 
6 elever på respektive årskurs.  Totalt 18 elever årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss. 
Remissvar 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Liljaskolans styrelse ställer sig bakom upprättat 
remissvar och insänder det till Skolinspektionen med förslaget att 
Skolinspektionen avstyrker att Thoréngruppen AB, erhåller godkännande 
som huvudman för föreslagen gymnasieutbildning i Umeå kommun och ser 
betydande negativa effekter för Vännäs kommun om ansökan bifalls. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse ställer sig bakom upprättat remissvar och insänder det 
till Skolinspektionen med förslaget att Skolinspektionen avstyrker att 
Thoréngruppen AB, erhåller godkännande som huvudman för föreslagen 
gymnasieutbildning i Umeå kommun och ser betydande negativa effekter 
för Vännäs kommun om ansökan bifalls. 
_____ 
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LS § 14 Dnr 2021/000029 
 
Liljaskolans framtida organisationsform 
 
Ärende 
Vid sammanträdet förs dialog om arbetet. Dialogen handlar om tidsram, 
budget och omställningsprocessen. Styrelsen diskuterade särskilt 
budgetprocessen för den nya gymnasienämnden och konstaterar att den är 
komplex och innehåller oklarheter som måste utredas. Det behövs dialoger 
med berörda tjänstepersoner och politiker. Ordförande och gymnasiechef 
kommer att planera för ett sådant möte. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Dialog avseende Liljaskolans framtida organisation antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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LS § 15 Dnr 2022/000008 
 
Investeringsbudget 2023 - 2024 + plan 2025 
 
Ärende 
Vid styrelsens sammanträde den 3 februari behandlade styrelsen 
investeringsbudgeten och fastställde förändringar som skett avseende åren 
2021 och 2022. Information lämnades även om plan 2025 och ärendet 
planerades att tas upp på nytt vid dagens sammanträde.  
 
Skolledningen har sett över investeringsbehoven för åren 2022 till och med 
2025. Då nya behov har framkommit gällande bland annat lokalen Freja har 
justeringar av åren 2022 och 2023 gjorts.  
 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse fastställer investeringsbudget enligt upprättat förslag. 
_____ 
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LS § 16 Dnr 2021/000049 
 
Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande 
elevunderlag 
 
Ärende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2021 att 
remittera motion från Fredrik Sandin (C) till Liljaskolans styrelse för en 
redogörelse för hur styrelsen arbetar angående nya utbildningar för att öka 
sitt elevantal. 
 
Beslutsunderlag 
Motion. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Ärendet kommer att behandlas vid styrelsens sammanträde i maj. 
_____ 
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LS § 17 Dnr 2022/000005 
 
Delegeringsbeslut 2022 
 
Ärende 
Avstängning av elev.  
 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Delgivet beslut antecknas titill protokollet 
_____ 
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LS § 18 Dnr 2022/000006 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Arbetsutskottets sammanträde den 27 april flyttas till den 20 april. 
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