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Au § 9 Dnr 2021/000025  302 
 
Leasing av timmerbil med släp 
 
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 en 
specifik bransch och yrke.  
 
Som en del i att möta olika branschers behov av arbetskraft ser Liljaskolan 
löpande över sina utbildningar. I dialog med skogsbranschen och 
arbetsförmedlingen och inom specifikt timmertransporter har Liljaskolan 
tagit fram en ny utbildning inom ramen för skolans yrkesförarutbildning. 
Detta då det av branschen bedöms som ett yrke som har stora behov av 
utbildad personal. Utbildningen är planerad att starta augusti 2021 och 
medför en utökning av skolans verksamhet inom yrkesförarutbildningen 
med tolv elever per år.  
Behov finns av att införskaffa en ny timmerbil med timmersläp.  
Denna lastbil kommer att nyttjas i timmerbilsutbildningen. Totalt innebär 
detta en utökning av driftbudget för en lastbil med släp.  
 
Vid leasing tar skolan en risk i tre år (avtalets längd) där skolan förbinder sig 
att leasa lastbilarna, att i förtid bryta ett sådant kontrakt är både kostsamt 
och svårt. Vid ett köp tar skolan hela risken under lastbilarnas livslängd 
innefattande värdeminskning, kostnad i tjänst för att sälja lastbilarna samt 
den investering som skall göras, i denna affär 2 709 744:-.      
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Att operationellt leasa timmerbilen ger ett mervärde till skolan utifrån 
ekonomiska, miljömässiga och kvalitetsmässiga aspekter.   
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Om det är möjligt att genomföra operationell leasing av timmerbil kan 
Liljaskolan starta utbildningen.    
_____ 
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Au § 10 Dnr 2021/000002  001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten:  
 

• Klara Vik, Auktionsmäklare sköter försäljningen av de material och 
maskiner som Liljaskolan inte längre har behov av.  

 

• Andra sökperioden öppnade i måndags och visar en marginell 
förändring så här långt. Marknadsföringskampanj pågår i sociala 
medier.  

 

• Nästa fredag kommer den nya rektorn besöka skolan. Gymnasiechefen 
kommer att täcka upp för Anders Öhlund fram till dess att ny rektor 
tillträder tjänsten i augusti.       

                 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.        
 
_____ 
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Au § 11 Dnr 2021/000004  411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information gällande arbetsmiljö och 
lokalfrågor bland annat: 
 

• Genomgång av medarbetarenkät 2020 jämfört med 2018 års resultat. 
 

• Det är nu tömt på Freja både in- och utvändigt.  
 

• Undervisningen utifrån pandemiläget. Åk 3 är på skolan hela tiden fram 
till skolavslutningen för att säkerställa slutbetygen. Varannan vecka har 
åk 1 resp 2 närundervisning på skolan.  

 

• Det kommer att komma en gemensam pressrelease från skolorna i 
regionen avseende skolavslutningen.    

                     
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.       
_____ 
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Au § 12 Dnr 2021/000019  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per 31 
mars 2021. 
Uppföljningen visar + 1 524 tkr. Uppdragsutbildningarna går inte som 
planerat p.g.a. Coronapandemin.   
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning.      
       
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut   
Den mottagna informationen om ekonomisk uppföljning per 31 mars 2021 
antecknas till protokollet.      
_____ 
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Au § 13 Dnr 2021/000016  041 
 
Investeringsbudget 2022 - 2023 + plan 2024 
 
Ärende 
Vid sammanträdet förs dialog om investeringsbudget för Liljaskolan. 
 
Skolledningen har arbetat fram förslag till investeringsbudget efter den 
dialog som styrelsen hade vid sammanträde den 25 mars.  
Investeringsbudget kommer årligen lyftas till styrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget.      
        
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Arbetsutskottet beslutar att informera budgetberedningen om den 
investeringsbudget som utarbetats av skolledningen.    
_____ 
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Au § 14 Dnr 2021/000024  020 
 
Beslut om hantering av program 
 
Ärende 
Liljaskolan har, efter tidigare styrelsebeslut, valt en tydlig riktning för skolan 
och gör en kontinuerlig översyn av samtliga utbildningar och program både 
på gymnasienivå och på vuxenutbildningarna.  
 
Inriktningen är att satsa på program och utbildningar som har möjlighet att 
utvecklas och bestå över tid. 
 
På grund av svikande söksiffror till Hotell- och Turismprogrammet, de 
senaste åren har utbildningen svårigheter att bära sina kostnader och 
föreslås därmed att stängas för sökning under andra sökperioden i april 
2021.   
 
Efter första sökperioden 2021 har 0 elever sökt programmet som 
förstahands val. 
  
Marknadsföring av Vård- och omsorgsprogrammet har inte kunnat 
genomföras som planerat p.g.a. Coronapandemin.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut  
Gymnasiechef föreslår Liljaskolans styrelse att pausa intag till Hotell- och 
Turismprogrammet inför höstterminen 2021.         
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ordförande att den 26 april, när 
sökperioden närmar sig slutet, besluta om att eventuellt pausa sökning till 
intag på Hotell- och Turismprogrammet inför hösten 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutar att fortsätta intag på Vård- och 
omsorgsprogrammet även hösten 2021. 
_____ 
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