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Plats och tid Liljaskolan, Medborgarhuset, Vännäs 

Torsdagen den 9 februari 2023, kl 08:30 – 12:45 

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Barbro Lundmark (S) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Olof Johnson (S) 

Magnus Jälmbrant (V) 

Ulf Eriksson (C) 

  

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

Dagmar Schröder (S) 

Ewa Vennberg (S) 

Agneta Nilsson (M) 

Erik Fastevik (C) 

Hans-Inge Smetana (KD) 

 

Övriga Jesper Westman, rektor, §§ 7 - 9 

Charlie Svedmark, rektor, §§ 7, 11 

Sofia Stoltz, rektor, §§ 7, 10 

Pat Friberg, rektor, § 7 

Annelie Moström, ekonomicontroller 

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2023-02-16 Paragrafer §§ 1-11 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Tommy Bingebo 
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Sammanträdesdatum 2023-02-09 

Anslaget sätts upp 2023-02-17 Anslaget tas ned 2023-03-11 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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LS § 1 Dnr 2023/000001 
 
Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från skolledningen: 
 

• Första sökomgången stängs vid midnatt, söksiffrorna ser i dagsläget 
bra ut. 

 

• Det har anlitats en arbetsmiljöingenjör för at göra en utredning kring 
inomhusmiljön i hus C. 

 

• Från Skolverket har det kommit ett krav om att utöka yrkesprogram 
med ett hundratal poäng. Det medför dilemman för Liljaskolan som 
har ett tajt schema/skoldagar utan inga håltimmar. Det nya kravet 
innebär förändringar av schemat i form av 45 minuter längre 
skoldagar. Det kommer även att innebära problem med skolskjutsar. 

 

• Fordonshus 2 kommer att renoveras och skolan kommer därför att 
hyra delar av byggnaden, inflytt hösten -23, då det inte finns något 
bygglov för det tält som skolan nyttjar i dagsläget. 

 

• Dialog om skolans organisationsform.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 2 Dnr 2023/000013 
 
Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Information lämnas på sammanträdet. Antalet elever på skolan per den  
6 februari är högre än prognosen.  
 
Beslutsunderlag 
Elevantal. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 3 Dnr 2023/000012 
 
Investeringsbudget 2023 - 2025 
 
Ärende 
Information lämnas på sammanträdet. 
Förändring av investering 2023 och 2024 utifrån förändrade behov. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse antecknar information om investeringsbudgeten till 
protokollet. 
 
Om beslut i ärendet behöver fattas innan nästa styrelsemöte så uppdras till 
arbetsutskottet alternativt styrelsens ordförande att fastställa 
investeringsbudgeten. 
_____ 
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LS § 4 Dnr 2023/000003 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse beslutade den 3 oktober 2016 att inrätta ett 
arbetsutskott, detta efter att KPMG genomfört en granskning av skolans 
ledning och styrning. Den sammanfattande bedömningen av 
genomlysningen var att det fanns risk för att styrelsens arbete med styrning, 
uppföljning och kontroll inte var tillräcklig. 
En uppföljning och utvärdering av arbetsutskottets arbete gjordes efter ett 
år och då beslutades att arbetsutskottet skulle fortsätta tills dess att annat 
beslut fattas. 
Arbetsutskottet har nu varit verksam i ytterligare fem år och det kan därmed 
vara lämpligt med en ny uppföljning och utvärdering av arbetet. 
 
Liljaskolans styrelse ska vid dagens sammanträde utse ett arbetsutskott för 
år 2023 bestående av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Till arbetsutskott för år 2023 väljs: 
Gösta Eklund (M), ordförande 
Tommy Bingebo (C), vice ordförande 
Per-Erik Lundmark (S) 
 
Ersättare: 
Barbro Lundmark (S) 
Ulf Eriksson (C) 
Magnus Jälmbrant (V) 
 
Liljaskolans styrelse beslutar att en ny uppföljning och utvärdering av 
arbetsutskottets arbete ska genomföras under innevarande år. 
_____ 
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LS § 5 Dnr 2023/000004 
 
Ordförandes tjänstgöringsdag 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse ska fastställa ordförande Gösta Eklunds 
tjänstgöringsdag. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse fastställer ordförande Gösta Eklunds tjänstgöringsdag 
till måndag med möjlighet att vid behov byta dag. 
_____ 
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LS § 6 Dnr 2023/000014 
 
Val till Folkhälsorådet 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-20, § 19 att ett folkhälsoråd skulle 
inrättas från och med 2007-01-01. 
 
Folkhälsorådets arbete handlar om att informera och på olika sätt stimulera 
aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt. Folkhälsorådet 
i Vännäs ska i vidaste mening genom information och andra åtgärder 
stimulera olika aktörer inom kommunen till ett folkhälsobefrämjande 
synsätt.  
 
Liljaskolans styrelse ska välja en ordinarie ledamot och en ersättare till 
Folkhälsorådet. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Till folkhälsorådet väljs Ulf Eriksson (C) som ordinarie och Dagmar 
Schröder (S) som ersättare. 
_____ 
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LS § 7 Dnr 2023/000015 
 
Information från rektorerna 
 
Ärende 
Vid styrelsens sammanträde informerar skolans rektorer om de olika 
programmen som finns under respektive enhet, antalet elever, utmaningar 
och visioner.  
Styrelsen får dessutom en rundtur och visning av skolans lokaler. 
 
_____ 
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LS § 8 Dnr 2023/000006 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet presenteras bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslut och verksamhetsberättelse. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
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LS § 9 Dnr 2023/000009 
 
Inköp av lastbil 
 
Ärende 
Under december 2022 skedde en olycka där en hjullastare och en äldre 
lastbil kolliderade med varandra på skolans övningsområde. Lastbilen 
kommer att lösas in av skolans försäkringsbolag. Liljaskolan har därför ett 
behov av att köpa in en lastbil som kan levereras till verksamheten inom 
någon vecka. Skolan ser en möjlighet att köpa in en nyare bättre begagnad 
lastbil som möter dagens Euro 6-klassning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps/ arbetsutskotts förslag till beslut 
Liljaskolan föreslår bifall att köpa en lastbil för 800-900 000 SEK under 
Q1/Q2 2023. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att köpa en lastbil för 800-900 000 SEK under 
Q1/Q2 2023. 
_____ 
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LS § 10 Dnr 2023/000011 
 
NIU-elever på Barn- och fritidsprogrammet 
 
Ärende 
På Liljaskolan kan eleverna idag kombinera sina elitsatsningar i Snowboard, 
Freeski och Ridning med studier på Enhet C. Eleverna går NIU, nationell 
idrottsutbildning, med koppling till den valda sporten. I Liljaskolans 
tillstånd som har sitt sista intag höstterminen 2023 kan man kombinera 
dessa utbildningar med studier på Barn- och fritidsprogrammet, 
Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet och 
Naturvetenskapsprogrammet. Det går att göra ett nollintag men för detta 
krävs ett huvudmannabeslut.  
 
Till höstterminen 2023 måste Liljaskolan göra om sin schemaram till följd 
av att eleverna på yrkesprogrammen ska i grunden ha 200-300 timmar mer 
under sina tre år på grund av att högskolebehörighet ska ingå för alla elever 
(som man sedan kan välja bort). Det ställer stora krav på schemaläggningen 
och där vi hamnat i en situation där Barn- och fritidsprogrammet har många 
låsningar. Skälet är framförallt det vikande elevunderlaget. Klasserna på 
Barn- och fritidsprogrammet är mycket små och behöver därför samläsa så 
mycket som möjligt med Vård- och omsorgsprogrammet samt över 
årskurserna. Detta gör att utrymmet i schemat för att kunna lägga in NIU 
(som samläses med de högskoleförberedande programmen) är väldigt få. 
Kraven för NIU är hårda och det fungerar inte att lägga all NIU utanför 
skoltid. Förslaget från rektor är därmed att inte göra ett intag på NIU för 
Barn- och fritidsprogrammet HT2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Att inte göra ett intag på Nationell idrottsutbildning för Barn- och 
fritidsprogrammet HT2023. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att inte göra ett intag på Nationell 
idrottsutbildning för Barn- och fritidsprogrammet höstterminen 2023. 
_____ 
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LS § 11 Dnr 2023/000010 
 
Huvudmannaplan för introduktionsprogrammen i Vännäs 
Kommun 
 
Ärende 
Skolledningen har reviderat huvudmannaplanen för 
introduktionsprogrammen. Styrelsen ska fastställa den reviderade planen. 
 
Beslutsunderlag 
Huvudmannaplan. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa reviderad huvudmannaplan för 
introduktionsprogrammen enligt upprättat förslag. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa reviderad huvudmannaplan för 
introduktionsprogrammen i enlighet med upprättat förslag. 
_____ 
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