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LS § 1 Dnr 2022/000002 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor: 
 

• Vid styrelsens sammanträde kommer rektorerna att lämna information 
om uppföljning av studieresultaten.  

 

• Resultat- och utvecklingssamtal (RUS) med medarbetarna pågår. 
Tidsperioden för att genomföra dessa har förlängts med en månad med 
anledning av det varit svårt att genomföra alla samtal kopplat till den 
höga frånvaron orsakad av pandemin.  

 

• På måndag, den 14 mars, öppnar skolans kafeteria igen. Till att börja 
med kommer den att vara öppen terminen ut.  

 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sammanträde den 8 
mars ärende om Liljaskolans hyresrabatt. Kommande beslut i ärendet 
kommer inte att påverka Liljaskolans budget för innevarande år. 
 

• Flyktingar från Ukraina har börjat anlända till Vännäs. Det är vid 
dagens sammanträde osäkert om rätten till sfi-undervisning för dessa. 
Det kommer att komma ett förtydligande angående detta. 

 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 2 Dnr 2022/000003 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information:  
 

• Revisorerna har bokat tid för att se bygget av Freja. Ett sådant besök 
kan kanske även styrelsen genomföra under våren.  
 

• Utifrån nollvisionsprojektet, för att främja trygghet på skolan, märks 
alla lokaler och utrymmen upp med nya och tydligare benämningar.   
  

• Det är en logistisk utmaning att nyttja lokaler på bästa sätt för att 
undvika att lokaler står outnyttjade eller dubbelbokas samtidigt som det 
ska passa ihop med scheman. 

 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 3 Dnr 2022/000011 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om budgetuppföljning per 28 
februari 2022. Resultatet visar +47 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet konstaterar att resultatet är nära det budgeterade resultatet 
och antecknar därefter den mottagna informationen till protokollet. 
_____ 
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LS § 4 Dnr 2022/000010 
 
Aktuellt sökläge 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuellt sökläge. Det är många 
förstahandssökanden till skolan vilket innebär att konkurrensen är högre, 
meritvärdena blir högre och de som söker har höjd studiemotivation. 
 
I dagsläget är det endast totalt fem sökande till vård- och 
omsorgsprogrammet likaså hotell- och turismprogrammet. Till 
naturprogrammet är det endast tre förstahandssökande men det är fler på 
väg in, önskvärt är 5-8 sökande. 
 
Till bygg- och anläggningsprogrammet är det 48 st förstahandssökande till 
34 platser. Även fordonsutbildningarna har fler sökande än antalet platser.  
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
Information lämnas vid styrelsens sammanträde. 
_____ 
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LS § 5 Dnr 2022/000012012 
 
Remiss: Dnr: SI 2022:941 Ansökan från 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. Skolinspektionen hänvisar därtill att förarbeten pekar på att 
bedömning ska göras av påverkan på om nationella program kan erbjudas i 
kommunal regi, eller om nationella program i kommunal regi försvinner, 
samt ekonomiska konsekvenser för kommunalt skolväsende som uppstår. 
 
Översänt underlag anger att Thoréngruppen AB, avser att utöka befintlig 
skolenhet med det nationella gymnasieprogrammet Vård- och 
omsorgsprogrammet. Planerat antal elever per år vid fyllda elevplatser på är 
6 elever på respektive årskurs.  Totalt 18 elever årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande 
 
Liljaskolans ledningsgrupps 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 arbetsutskotts förslag till Liljaskolans 
styrelse 
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. 
_____ 
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LS § 6 Dnr 2021/000029002 
 
Liljaskolans framtida organisationsform 
 
Ärende 
Vid sammanträdet förs dialog om arbetet. 
Det har inte framkommit några nya uppgifter om procentuellt hur stor 
tjänst det renderar för att utföra de arbetsuppgifter som överförs från barn- 
och utbildningskontoret. 
 
Tidplanen för omställningen är ett frågetecken då kommunens 
budgetprocess har påbörjats. Det är stora svårigheter att fastställa en budget 
för en organisation som inte är klarlagd.  
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Dialogen fortsätter på styrelsens sammanträde. 
_____ 
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LS § 7 Dnr 2022/000006 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Styrelsens sammanträde den 23 mars kommer eventuellt att flyttas till 
måndag den 28 mars, kl 8:30.  
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