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LS § 49 Dnr 2022/000003411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Information lämnas på sammanträdet om bl.a. 
 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
o Arbetar efer arbetsmiljöplanen. 
o Arbetsmiljön kartläggs regelbundet. 
o Medarbetarenkät. 
o SAM-enkät, årlig uppföljning. 
o RUS-samtal. 
o Skydds- lokal- och brandronder. 
o Alla medarbetare genomgår HLR-utbildning. 
o Arbetsmiljön i hus C är den stora frågan nu.  
o Återrapport till styrelsen i mars. 

 
Medarbetarenkäten  
Resultaten är bra, bättre än förväntat med tanke på en slimmad 
organisation, pandemi m.m.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
o Årshjulet startar i augusti.  
o Årlig uppföljning.  
o Kvalitetsrapport i september. 
o Utvärdering sker i november och januari i samband med lärarnas 

studiedagar. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 50 Dnr 2022/000021041 
 
Budget och verksamhetsplan 2023 
 
Ärende 
Verksamhetsplanen presenteras vid styrelsens sammanträde. 
 
Ulf Eriksson (C) föreslår en resultatindikator för att mäta antalet Vännäs-
elever som väljer att studera på Liljaskolan samt en beskrivning för hur 
hållbarhetsarbetet inarbetas och utformas under lektionstid. 
Skolledningen tar med sig förslagen inför arbetet med verksamhetsplan 
2024.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse antar verksamhetsplan 2023 utifrån upprättat förslag. 
 
Budget 2023 fastställs av styrelsen vid sammanträde den 15 december. 
_____ 
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LS § 51 Dnr 2022/000002001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Medarbetarenkäten är genomförd och vid nästa sammanträde lämnas 
information om resultatet. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 52 Dnr 2022/000028 
 
Granskning av resor och representation 
 
Ärende 
Under våren 2018 genomförde KPMG en granskning av resor och 
representation inom Vännäs kommun. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderas kommunen att:  
* Säkerställa att berörd personal inom organisationen har tillräcklig formell 
kompetens avseende gällande regler för resor och representation, hur 
kostnaderna ska bokföras och vilka underlag som krävs.  
* Upprätta riktlinjer för hantering och kontering av elevers och anställdas 
kostnader i samband med resor och aktiviteter i barn- och 
utbildningsverksamheten.  
* Säkerställa att kommunens policy, riktlinjer och rutiner samt gällande 
lagstiftning efterlevs inom området resor och representation både vad gäller 
genomförande och redovisning.  
Granskning och slutsats 
Under 2022 har Liljaskolan haft fyra avvikelser avseende resor. 
Avvikelserna handlar om okunskap samt kommunikationsmiss hos 
medarbetarna. I och med bokningarna och i samband med 
granskningsatteststillfället har detta uppmärksammats och därmed 
åtgärdats genom att informera medarbetarna om kommunens resepolicy. 
 
Även de avvikelser som avser representation handlar om okunskap och bör 
åtgärdas genom att informera samtliga medarbetare om dessa rutiner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 53 Dnr 2022/000011042 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information. 
 
Budgetuppföljning per den 31 oktober visar resultatet +1,6 milj. 
 
Ny helårsprognos +2,1 milj. Med anledning av färre elever än prognostiserat 
samt ökade drivmedelskostnader är det en lägre prognos än tidigare under 
året. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning. 
Elevantal. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 54 Dnr 2022/000027 
 
Sammanträdestider 2023 
 
Ärende 
Förslag till sammanträdesplan med årshjul för 2023 har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut 
Styrelsen fastställer sammanträdesplan med årshjul 2023 enligt upprättat 
förslag. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen fastställer sammanträdesplan med årshjul 2023 enligt upprättat 
förslag. 
_____ 
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LS § 55 Dnr 2021/000029002 
 
Liljaskolans framtida organisationsform 
 
Ärende 
Kort information från ekonomernas möten. De kommer att träffas vid 
ytterligare ett tillfälle därefter kommer deras förslag och synpunkter lämnas 
till referensgruppen.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 56 Dnr 2022/000004001 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-17, § 76. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-1-21, § 21. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Meddelandena antecknas till protokollet. 
_____ 
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