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LS § 23 Dnr 2021/000002001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information om bland annat:  
 

• Förändring av verksamheten för Gymnasieantagningen. 
 

• Antalet elever på skolan överstiger prognosen.  
 

• Kontakt med CoSafe angående larm vid ev. skolattack.  

 

• Sofia Stoltz, ny rektor för enhet C, började den 12 augusti. 

 

• Information om vision till förändring av utbildningar inom enhet A. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 24 Dnr 2021/000028502 
 
Information om vuxenutbildningar 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om:  
 

• pausande av bussförarutbildning under hösten p.g.a. lärarbrist. 
Kommer att starta upp januari 2022.  
 

• yrkesförarutbildning, timmerbil, har startat med 12 elever.  
 

• Undersköterskeutbildningen tar emot cirka 20/år. I höst har 22 
antagits varav 17 Vännäsbor.  
 

• Det är sista terminen för språkintegrerad vårdutbildning. 
Utbildningen kommer att pausas p.g.a. bristande elevunderlag. 

 

• Trafiklärarutbildningen har 40 elever igång samtidigt. 
 

• Resursstöd på skolan för vuxenstuderande. 
 

• SFI 74 elever under 2020/21. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 25 Dnr 2021/000031401 
 
Liljaskolans fordonspark 
 
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.  
 
Löpande jobbar Liljaskolan med att upphandla maskiner och fordon då 
operationell och/eller finansiell leasingar löper ut. Arbetet med att förnya 
leasingar eller köp föregås av ett arbete där ett flertal intressenter tillfrågas 
genom offentlig direktupphandling eller offentlig upphandling via E-avrop. 
Upphandlingsvärdet styrs av tröskelvärdet för det aktuella året.  
 
Antalet arbetsmaskiner, lastbilar, skogsmaskiner och andra fordon och 
maskiner som byts ut varje år är ca 5-10 st.  
 
Det som skall upphandlas inför höstterminen 2022 är: 
Nytt avtal för 6 st hjullastare – op leasing – avtal på 3 år. 
Nytt avtal för 5-6 st skogsmaskiner – op leasing – avtal på 2 el 3år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolans styrelse föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att:  
 

• Hjullastare 1 st fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing 
framför köp.   

• Hjullastare, 5 st, fortsättningsvis införskaffas genom operationell 
leasing framför köp.  

• Två skotare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing 
framför köp.  

• En skotare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing 
framför köp.  

• Två skördare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing 
framför köp.  

• En skördare införskaffas och att det sker genom operationell leasing 
framför köp. Denna maskin är en utökning av den totala maskinparken 
med en maskin i sju månader jämfört med läsåret 2021-2022. 

 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta  
enligt skolledningens förslag. 
_____ 
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LS § 26 Dnr 2021/000019042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet behandlas tertialrapport 2/2021, delårsbokslut inkl den 
ekonomiska uppföljningen. Det görs även en redovisning av elevantalet per 
den 14 september utifrån prognos budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport. 
Elevantal. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
 
Den mottagna informationen om elevantal antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 27 Dnr 2021/000004411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om aktuella arbetsmiljö- och lokalfrågor: 
 

• Liljaskolan lämnar fordonshus 2. nästa höst 
 

• Tidsplanen för byggnationerna på Freja planeringen håller så här 
långt. 
  

• Försäljning av verktyg och maskiner har hittills medfört en intäkt med 
745 000 kronor. 

 

• I går genomfördes en uppföljning av skyddsrond där det finns saker 
som återkommit flera år utan åtgärd från hyresvärden.  

 

• Det är ännu ovisst vilka kostnader det kommer att bli för städ och 
fastighetsskötsel 2022.  

 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 28 Dnr 2021/000029002 
 
Liljaskolans framtida organisationsform 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om arbetet. 
 
Gymnasiechef och verksamhetschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
har påbörjat arbetet och inser att tidsplanen för uppdraget känns orealistisk. 
1 jan 2023 inleds ny mandatperiod och då är det lämpligt att bilda en 
gymnasienämnd. Det är det som styrt tidsschemat. 
 
Ekonomicontroller på respektive förvaltning kommer att arbeta med utifrån 
direktivet och återkoppla sitt arbete innan jul. Därefter kan nästa steg i 
processen inledas när parterna vet vad som är genomförbart i närtid och vad 
sin inte är genomförbart. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 29 Dnr 2021/000026002 
 
Delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Ordförande har skrivit ett intyg om teckningsrätt. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Redovisat beslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 30 Dnr 2021/000006001 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 
Kränkningsärenden 2021. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Redovisat meddelande antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 31 Dnr 2021/000005001 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Nästa styrelsemöte den 27 oktober är ett heldags sammanträde.  
Det kommer att hålls i en lokal där alla kan träffas men hålla distans.  
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