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Plats och tid Liljaskolan, Vännäs och digitalt 

Torsdagen den 25 mars 2021, kl 13:30 – 15:45 

Ajournering kl 14:25 – 14:30 

Beslutande 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Ola Dahlgren (S) 

Henric Jakobsson (S) 

Ewa Vennberg (S) 

Fredrik Sandin (C) 

  

Övriga närvarande Annelie Moström, ekonomicontroller 

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital signering 2021-03-30  Paragrafer §§ 6-12 

Signerat av Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Tommy Bingebo 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Liljaskolans styrelse har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Anslaget sätts upp 2021-03-31 Anslaget tas ned 2021-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av Kristine Hansson 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 6 Dnr 2021/000002  001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten: 
 
Det är ett högt antal förstahandssökande inför hösten, främst till 
yrkesprogrammen. Det är frågetecken om hur många 
språkintroduktionslever som kommer till hösten.  
Oro kring antalet sökande till vård och omsorg samt hotell och turism.  
 
Verksamhetsanpassningar: Varselsamtal är genomförda och varsel har 
delats ut. Inget pensionsförstärkningserbjudande den här gången. 
 
Ny rektor tillträder tjänst i mitten av augusti.   
              
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse antecknar den mottagna informationen till protokollet. 
 
Styrelsen beslutar att uppdra till arbetsutskottet besluta om att eventuellt 
pausa sökning eller stängning av programmen hotell och turism samt vård 
och omsorg.    
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 7 Dnr 2021/000004  411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information gällande arbetsmiljö och 
lokalfrågor. 
 
Rivning av Freja påbörjas vecka 15.  "Nya Freja" ska stå klart till hösten 
2022. Som ett första steg kommer byggnaden att inhägnas och sedan rivs 
allt utom service- och spolhallarna. 
Kommer att behöva ha en träff med hyresvärden för att diskutera framtida 
hyra.   
 
Bra resultat i medarbetarenkäten, bästa resultatet någonsin.  
 
Corona: En hanterbar situation, igen större spridning. Bra jobbat av alla 
medarbetare.   
               
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 8 Dnr 2021/000019  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per 28 
februari 2021. Resultatet visar + 1,8 mkr.  
Prognos kommer i tertialrapport 1 under maj månad.  
 
Information lämnas även om elevantal utifrån prognos per den 22 januari.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport. 
Elevantal.      
       
Liljaskolans styrelses beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 9 Dnr 2021/000016  041 
 
Investeringsbudget 2022 - 2023 + plan 2024 
 
Ärende 
Vid sammanträdet förs dialog om investeringsbudget för Liljaskolan. 
 
Liljaskolans investeringsbehov ska lämnas för beslut i kommunfullmäktige i  
juni. Liljaskolan ska kunna klara sina egna investeringar då leasing inte  
kommer att kunna ske i samma omfattning som tidigare. 
 
Vid styrelsens sammanträde redogörs för investeringsbehoven för åren 
2022 – 2023 samt plan 2024.     
               
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse har tagit del av utkast till förslag för 
investeringsbudget.  
Styrelsen uppdrar till gymnasiechefen att fortsätta arbetet med att ta fram 
förslag till investeringsbudget. Beslut i ärendet kommer att tas av 
arbetsutskottet eller som ett ordförandebeslut. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 10 Dnr 2021/000017  012 
 
Remiss: Dnr SI 2021:556 Ansökan från Lärande i Sverige AB 
 
Ärende 
Skolinspektionen har fått in en ansökan om godkännande av nyetablering av 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar. 
Ansökan. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Liljaskolans styrelse ställer sig bakom upprättat 
remissvar och insänder det till Skolinspektionen med förslaget att 
Skolinspektionen avstyrker att Lärande i Sverige AB, erhåller godkännande 
som huvudman för föreslagna gymnasieutbildningar 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 
Lärande i Sverige AB, erhåller godkännande som huvudman för föreslagna 
gymnasieutbildningar i Umeå kommun och ser betydande negativa effekter 
för Vännäs kommun om ansökan bifalls. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 11 Dnr 2021/000018  012 
 
Remiss dnr 2021:713 Ansökan om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
Yrkesgymnasiet Umeå i Umeå kommun, 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. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar. 
Ansökan. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskottets 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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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 12 Dnr 2021/000022  406 
 
Utvärdering kostpolicy  
 
Ärende 
Kostchefen har som uppdrag att varje år, tillsammans med representanter 
från berörda förvaltningar, utvärdera kommunens kostpolicy. 
Utvärderingen genomförs under februari månad och ska redovisas för 
kommunstyrelsen. Övriga berörda förvaltningar får ta del av utvärderingen 
skriftligt.         
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering.           
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse har tagit del av utvärderingen. 
_____ 
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