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Plats och tid Liljaskolan, Vännäs 

Torsdagen den 16 mars 2023, kl 13:00 – 14:45 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Barbro Lundmark (S) 

Övriga Närvarande Charlie Svedmark, rektor, § 1 

Sofia Stoltz, rektor, §§ 1-2  

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Annelie Moström, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2023-03-21 Paragrafer §§ 1-6 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Tommy Bingebo 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Liljaskolans styrelses arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Anslaget sätts upp 2023-03-22 Anslaget tas ned 2023-04-13 

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: 
 

• Skriftlig återkoppling från arbetskonsulent avseende inomhusmiljön i  
C-huset. Berörda personalgrupper kommer att delges informationen.   

 

• Riksdagen har beslutat att förändra timplanen för yrkesförberedande 
program på gymnasieskolan med start höstterminen 2023. 
Förändringen innebär att gymnasieskolan måste organisera och planera 
för att alla elever på yrkesförberedande program ska läsa svenska och 
engelska så att man har grundläggande högskolebehörighet. Detta 
innebär 300 timmar mer undervisning mer som ska rymmas i schemat. 
Liljaskolan har haft sedan länge en snäv schemaram med relativt korta 
dagar, för att vara en attraktiv skola i regionen. I dag är 75% av våra 
elever pendlande elever som har buss/tåg kort för att ta sig till och från 
sin utbildning.  
 
Utifrån beslut av riksdagen om utökning av kurser samt skollagens krav 
på den garanterade undervisningstiden som en gymnasielev ska ha 
genomfördes en översyn av undervisningstiden på Liljaskolan. 
Slutsatsen i denna översyn är att skoldagen behöver förlängas med 40 
minuter per dag för att uppfylla de lagkrav som en gymnasieskola har 
gällande garanterad undervisningstid (GUT). 

 

• Skolledningen och representanter för Vännäs hockey har träffats och 
förhandlat fram ett nytt och mera detaljstyrt avtal. Avtalet beräknas 
vara klart för att kunna undertecknas inom cirka två veckor. 

 

• En ny kommunikatör har anställts och kommer att tillträda tjänsten i 
augusti.   

 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 2 Dnr 2023/000018 
 
Förändring av inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet 
 
Ärende 
Liljaskolan har idag två inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet; 
Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa. Eleverna söker in på 
Barn- och fritidsprogrammet och väljer sedan inför årskurs 2 inriktning.  
De senaste åren har skolan haft ett lågt söktryck till programmet vilket 
innebär att inriktningarna haft väldigt få elever.  
Att bedriva två inriktningar är inte ekonomiskt hållbart utifrån nuvarande 
elevantal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Att stänga, alternativt pausa, inriktningen Fritid och hälsa på Barn- och 
fritidsprogrammet. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till Liljaskolans 
styrelse 
Att stänga inriktningen Fritid och hälsa på Barn- och fritidsprogrammet.  
_____ 
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LS § 3 Dnr 2023/000013 
 
Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om ekonomisk uppföljningen per den  
28 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 4 Dnr 2023/000017 
 
Omfördelning inom investeringsbudget 2023 
 
Ärende 
Liljaskolan Enhet A och D har ett behov av att förändra 
investeringsbudgeten för 2023. Skolan avser att inte genomföra den tänkta 
investeringen på Bygg- och anläggningsprogrammet/AM VUX om 250 000 
SEK utan inställt lägga samma summa på lastbilsflak till 
Transportinriktningen/YF VUX. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolan föreslår att godkänna omfördelning av investeringsmedel från 
Bygg- och anläggningsprogrammet/AM till 
transportinriktningen/yrkesförarutbildningen för att kunna köpa 
lastväxlarflaken. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning av investeringsmedel 
från Bygg- och anläggningsprogrammet/AM till 
transportinriktningen/yrkesförarutbildningen för att kunna köpa 
lastväxlarflaken. 
 
Styrelsen kommer att informeras om beslutet på kommande sammanträde.  
_____ 
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LS § 5 Dnr 2023/000012 
 
Investeringsbudget 2023 - 2025 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om beslut som ordförande Gösta 
Eklund fattat efter styrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/2d486947-5e9f-473c-a83e-72251ed34d81

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

8(8) 

2023-03-16 

 
 

 

  

 

 
 

LS § 6 Dnr 2023/000019 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om den risk- och sårbarhetsanalys 
som gjorts för Liljaskolan. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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