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LS § 19 Dnr 2022/000002 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information. 
 
Den andra sökomgången är klar men de som har specialidrott tas in löpande 
och av den anledningen är inga siffror klara men det ser bra ut. Det har 
aldrig tidigare varit så många förstahandssökande till skolan, vissa kommer 
inte att få plats på det sökta programmet.  
Hotell- och turismprogrammet har stängts p.g.a. för få sökande. 
Barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har få 
sökande men det finns inget förslag på att pausa dom programmen än.  
 
Vännäs Hockey har varit i kontakt med Liljaskolan med anledning av 
klubben har dålig ekonomi och hur det kan komma att påverka 
hockeygymnasiet. Det har hållits en träff med klubben, representanter från 
Liljaskolan, sponsorer, kommunchefer m.fl. Hockeylärarna har gått med på 
att gå in och träna J18-laget igen. Det innebär en ökad kostnad för 
Liljaskolan men en minskad kostnad för Vännäs Hockey. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 20 Dnr 2022/000003 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Aktuell information lämnas på sammanträdet. 
 
Byggnad C har dålig ventilation/dålig luft. Fastighetsägaren ser av den 
anledningen övar ventilationen i alla rum på storskolan.  
 
Byggnationen av huset Freja följer tidplanen och inflyttning kommer att ske 
enligt plan. Det är dock ett bekymmer att det kommer att bli minskad 
övningsyta när det kommer ny hyresgäst till fordonshus 2. 
 
Det behövs ett nytt bygglov för tälten där bygg- och anläggning har 
undervisning.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Det mottagna informationen antecknas till protokollet 
_____ 
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LS § 21 Dnr 2022/000011 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om budgetuppföljning per 30 april 
2022 samt tertialrapport 1/22. 
 
Elevboendet avslutas vid den här terminens slut, då flyttar sista eleverna ut 
från elevboendet.  
 
Elevantal per den 18 maj: 542 st. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport. 
Ekonomisk uppföljning. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen godkänner tertialrapport 1/22 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
_____ 
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LS § 22 Dnr 2022/000014 
 
Arbetsmiljöplan 2022 
 
Ärende 
Genomgång av reviderad arbetsmiljöplan för 2022 med uppföljning 2021. 
 
Årshjulet i arbetsmiljöplanen följer numera kalenderåret i likhet med hur 
övriga förvaltningar i kommunen arbetar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöplan. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen godkänner och fastställer arbetsmiljöplan 2022. 
_____ 
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LS § 23 Dnr 2022/000016 
 
Utbyte av arbetsmaskin på Liljaskolan 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om att ett operationellt leasingavtal 
avseende en spårgående grävmaskin (rail) med tillhörande redskap går ut 
januari -23.  
En ny upphandling kommer att behöva göras det är ett en mot en byte, 
ingen utökning eller neddragning i den totala maskinparken. 
 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att uppdra till ordförande att besluta om 
operationell leasing av ny grävmaskin när ordförande erhållit 
tjänsteskrivelse från rektor Jesper Westman. Tjänsteskrivelse krävs som 
underlag för att beslut ska kunna fattas. 
_____ 
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LS § 24 Dnr 2021/000020 
 
Grundläggande granskning 
 
Ärende 
Kommunrevisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
Liljaskolans styrelse. Granskningen delges som information vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Information om genomförd grundläggande granskning antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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LS § 25 Dnr 2022/000015 
 
Internkontrollplan 2022 
 
Ärende 
Kommunens nämnder och styrelser är enligt kommunallagen 6 kap 6 § 
ansvariga för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges 
beslut och bestämmelser i lagar. Intern kontroll är ett verktyg för att 
kontrollera detta. Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll så ska 
Liljaskolans styrelse upprätta en plan för intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Internkontrollplan. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolans styrelse antar förslag till internkontrollplan 2022. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse fastställer internkontrollplan 2022 enligt upprättat 
förslag. 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/16c4d462-e04b-4361-925a-f1d5f4f22648

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

10(13) 

2022-05-19 

 
 

 

  

 

 
 

LS § 26 Dnr 2022/000009 
 
Inriktningsplan för Liljaskolan 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om den revidering som gjorts av skolans 
inriktningsplan. Planen har reviderats utifrån de synpunkter som framkom 
vid styrelsens sammanträde i mars. 
 
Beslutsunderlag 
Inriktningsplan. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen fastställer inriktningsplan för Liljaskolan enligt upprättat förslag. 
_____ 
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LS § 27 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 
Svar. 
Motion. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse uppdrar till gymnasiechefen att komplettera 
remissvaret med ett förtydligande om hur skolan arbetar med 
omvärldsanalys. Därefter skickas remissvaret till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
_____ 
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LS § 28 Dnr 2022/000004 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 § 42:  
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2022. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Delgivet meddelande antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 29 Dnr 2022/000006 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Magnus Jälmbrant (V) ställer fråga om hur styrelsens möten framöver ska 
genomföras, digitalt eller fysiskt.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Till hösten kommer styrelsemötena att ske fysiskt på skolan, om inte 
pandemin blossar upp igen. 
_____ 
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