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Plats och tid Liljaskolan och digitalt 

Måndagen den 17 maj 2021, kl 13:30 – 16:20 

Ajournering kl 14:55 – 15:05 

Beslutande 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Ola Dahlgren (S) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Magnus Jälmbrant (V) 

Ulf Eriksson (C)  

Henric Jakobsson (S) 

 

Ej tjänstgörande ersättare Sebastian Ögren (M) 

 

Övriga närvarande Jonathan Björklund, kommunikationsstrateg, § 13 

Jesper Westman, rektor, §§ 14 - 15 

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digitalsignering 2021-05-24  Paragrafer §§ 13-22 

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.  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 13 Dnr 2021/000021  020 
 
Marknadsföring av Liljaskolan 
 
Ärende 
Jonathan Björklund, kommunikationsstrateg på Liljaskolan informerar om 
arbetet med: 

• marknadsföring av Liljaskolan  
 

• varumärket 
 

• varumärkesstrategi. 
 

• förändring av marknadsföring från 2018 till idag och framtiden.  
 

• skolans målgrupp  
 

• med mera.    
               
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen antecknar den mottagna informationen till protokollet och 
återkoppling. 
Styrelsen har för avsikt att fortsättningsvis träffa skolans 
kommunikationsstrateg 1-2 ggr/år.   
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 14 Dnr 2021/000002  001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information: 
 

• Endast två av fyra rektorer på plats resten av terminen p.g.a. 
sjukskrivning och vakans till dess att ny rektor tillträder den  
12 augusti.  

 

• Tankar på program med inriktning på naturturism samt att 
komplettera byggprogrammet med en klass med inriktning mot 
bergarbetare. Start hösten 2022.  

 

• Ev start av järnvägsutbildning på vuxennivå men behöver få ett 
godkännande av Trafikverket innan det kan startas. 

 
Ulf Eriksson (C) frågar om planerade utbildningar, efter påtryckning från 
branschen, i Umeå som i framtiden kan påverka Liljaskolan. 
Skolledningen har inte hört något om dessa utbildningar och känner i 
dagsläget inte någon oro för ev. konkurrens.  
 
Ordförande informerar om arbetet med investeringsbudgeten samt arbetet 
med ny organisation för Liljaskolan med förväntad start 2023.       
                   
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 15 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:-. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Om det är möjligt att genomföra operationell leasing av timmerbil kan 
Liljaskolan starta utbildningen.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse ställer sig bakom arbetsutskottets beslut.  
 
Liljaskolans styrelse förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att 
Liljaskolan via operationell leasing får leasa en timmerbil och därmed 
möjliggöra att Liljaskolan kan starta yrkesförarutbildningen.    
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 16 Dnr 2021/000004  411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information gällande arbetsmiljö och 
lokalfrågor bland annat: 
 

• medarbetarenkät 2020 jämfört med 2018 års resultat 
 

• Flytten och iordningställande av lokaler, arbetet flyter på bra. 
 

• Klaravik auktionerar ut de maskiner och verktyg som Liljaskolan inte 
behöver ha kvar.  

 
Corona 

• Arbetar med att hålla distans mellan elever-elever, personal-elever 
samt personal-personal. 

• Ingen smittspridning på skolan. 

• Åk 3 är heltid på skolan för att klara avgångsbetygen. Åk 1 och 2 är på 
skolan varannan vecka. De praktiska momenten löper på efter särskild 
planering. Elever med behov av stöd är på skolan utifrån de 
individuella behoven.      

               
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 17 Dnr 2021/000019  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 
 

• tertialrapport 1/2021, verksamhetsberättelsen inkl den ekonomiska 
uppföljningen.  

 

• redovisning av elevantal utifrån prognos.  
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1. 
Elevantal. 
      
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
 
Den mottagna informationen om elevantal antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 18 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.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen antecknar den mottagna informationen till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 19 Dnr 2021/000027  002 
 
Beslutsattestanter 2021 - 2022 
 
Ärende 
Beslutsattestantförteckningen ska revideras en gång per år eller vid 
förändringar av beslutsattestanter. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförtecknig 
 
Förslag till beslut 
Liljaskolans styrelse fastställer beslutsattestantförteckning för perioden  
16 augusti 2021 - 15 augusti 2022.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse fastställer beslutsattestantförteckning för perioden  
16 augusti 2021 - 15 augusti 2022. 
_____ 
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Ls § 20 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.    
        
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. 
_____   
 
Ordförande har efter arbetsutskottets sammanträde beslutat att pausa 
sökning av intag till Hotell och Turismprogrammet (HT) samt 
Naturprogrammet (NA).  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/228956ac-49ad-4c10-87a2-f6d9919975a4

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

11(12) 

2021-05-17 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Ls § 21 Dnr 2021/000026  002 
 
Delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Ordförandebeslut: pausande av sökning av intag till programmen  
Hotell- och Turism (HT) och Natur (NA). 
                
Liljaskolans styrelses beslut 
Redovisade delegeringsbeslut antecknas till protokollet.      
_____ 
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Ls § 22 Dnr 2021/000006  001 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 
Arbetsmiljöverket: Tillsynsmeddelande gällande Covid-19och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet.  
               
Liljaskolans styrelses beslut 
Redovisat meddelande antecknas till protokollet      
_____ 
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