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Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Ola Dahlgren (S) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Magnus Jälmbrant (V) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S) 

Ewa Vennberg (S) 

Ulf Eriksson (C) 

  

  

Övriga Jesper Westman, rektor, §§ 1 – 4  

Charlie Svedmark, rektor §2  

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Ulf Eriksson §§ 1–4   Per-Erik Lundmark §§ 5-7 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-02-10 Paragrafer §§ 1-7 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Ulf Eriksson, Per-Erik Lundmark 
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LS § 1 Dnr 2022/000002 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor: 
 

• Mitt i första sökperioden inför ht-22. I dagsläget följer sökningen 
tidigare år det är högt tryck på sökning till vissa program och inga 
sökande till några program. 

 

• Elev- och personalcafeterian är stängd. Ny arrendator söks.  
 

• Corona: Smittan har eskalerat under senaste veckorna med hög 
frånvaro bland personal och elever. Skolledningen har regelbunda 
samtal med skyddsombuden. Målet är så få inställda lektioner som 
möjligt. 

 

• Det har blivit lugnare med klotter och skadegörelse i lokalerna. 
 

• Organisationsutredningen:  
Förvaltningscheferna hr haft några träffar.  
Ekonomicontrollerna har fått i uppdrag att titta på vilka delar som 
man kan börja jobba med. Behov finns att få klarhet i hur mycket tid 
det tar för tjänsteperson att jobba med gymnasieelever från Vännäs, 
som går i Vännäs eller andra kommuner avseende 
gymnasiehantering och det kommunala aktivitetsansvaret.  
 

• rektor redogör för vad som framkommit i dialog med berörda lärare 
gällande missnöje över att elever inte får den utbildning som utlovats 
inom skogsmaskisförarutbildningen. Det har visat sig att någon har 
lämnat information som därefter har lett till missförstånd och 
felaktig förväntan. Frågan har retts ut med berörda parter. 

 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 2 Dnr 2022/000003 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om:  
 

• Arbetet med Freja flyter på.  
 

• Systematiskt kvalitetsarbete. Skolans prioriterade mål 2020/2021 
och måluppfyllelse. 

 

• Systematiska arbetsmiljöarbetet. Ny arbetsmiljöplan presenteras vid  
styrelsens nästa sammanträde. 

 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 3 Dnr 2022/000001 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet presenteras bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2021. Liljaskolans styrelse redovisade ett överskott på 4,2 mkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse inkl bokslut. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
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LS § 4 Dnr 2022/000007 
 
Inköp av lastbil 
 
Ärende 
Liljaskolan är en förvaltning i förändring och en skola i konstant behov av 
att förnya, förbättra och förändra sin fordonspark för att bibehålla och höja 
nivån på utbildningens kvalitet, attraktivitet och relevans gentemot olika 
branscher och yrken.  
 
De senaste åren har reparationskostnaderna på transportinriktningen ökat 
år för år då befintlig fordonspark är gammal. I dagsläget ser skolan ingen 
minskning av reparationer utan snarare förväntas kostnaden för att laga 
fordonsparken öka kommande år. Vidare är det idag endast 3 av 13 lastbilar 
som möter den senaste miljöklassningen, Euro 6.  
 
För att möta branschens behov, minska fordonsrelaterade utsläpp och 
minska skolans reparationskostnader är det viktigt att skolan kontinuerligt 
införskaffar nya fordon som ersätter de allra äldsta i fordonsparken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolan föreslår bifall att köpa en lastbil med godsskåp till kalenderåret 
2023. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolan bifaller inköp av en lastbil med godsskåp till kalenderåret 2023, 
till en kostnad om 2500 tkr. 
_____ 
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LS § 5 Dnr 2022/000008 
 
Investeringsbudget 2023 - 2024 + plan 2025 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om de förändringar som skett i 
investeringsbudget avseende åren 2021 och 2022.  
Information lämnas även om  plan 2025. Styrelsen fortsätter arbetet med 
plan 2025 vid sammanträdet den 23 mars. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att fastställa presenterade förändringar 
avseende åren 2021 och 2022. 
_____ 
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LS § 6 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. 
KSAU § 121, 2021-10-19, 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse kommer att svara på motionen i samband med att 
skolans inriktningsplan behandlas vid styrelsens nästa sammanträde. 
_____ 
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LS § 7 Dnr 2022/000004 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige 2021-12-06, § 102: Beslut om fördelning av buffert på 
finansen med anledning av fastighetsövergången 2022. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Delgivet meddelande antecknas till protokollet. 
_____ 
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