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LS § 16 Dnr 2022/000002 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från skolledningen bland 
annat: 
 
Övergripande 
Planering pågår för invigning av Freja. Det planeras även för en branschdag. 
 
Antalet elever på skolan är för tillfället 541, i budgeten är det prognosticerat 
för 552 elever.   
 
Vuxenutbildning 
Det är färre sökande till utbildningen yrkesförare buss jämfört med tidigare. 
Fler har svårigheter att genomföra utbildningen p.g.a.  språksvårigheter. 
Skolledningen överväger att språkintegrerad yrkesförarutbildning.  
 
Det är svårigheter att få praktikplatser till timmerbilsförarna. 
 
Utbildning i vårdsvenska har startats som en uppdragsutbildning från Vård- 
och omsorgsförvaltningen. I dagsläget är det 14 st som läser svenska på 
arbetstid.  
 
Enhet C 
Det är lågt söktryck till barn- och fritidsprogrammet (BF), just nu endast 8 
elever i åk 1. Kommer att marknadsföra BF mer för att förhindra minskning 
kommande år. 
 
Det var ett ökat söktryck till samhällsprogrammet (SA) inför hösten, 16 
elever i dagsläget. Skolan erbjuder i dag möjlighet att välja inriktning fr.o.m. 
åk 2, skolledningen funderar över om man ska fortsätta med detta eller 
enbart ha en inriktning.  
   
Naturvetenskap (NA) startade i höst men tyvärr har tre elever slutat och nu 
är det endast 4 elever på programmet. 
 
Det var få sökande till NIU ridning inför terminsstarten. 
 
Enhet A 
Enhet en har 204 elever på 216 platser, åk 1 är fullt. Det var ett högt söktryck 
till fordonsprogrammet, varav många förstahandssökande. 
 
Upphandlingar som är på gång under tidig höst:  
3 st Grävlastaren (huddik) – leasingperioden går ut VT23 
1 st hjullastare (volvo) – leasingperioden går ut VT23 
 
Information om läget i processen gällande skogsvård på NB och bergteknik 
på BA. 
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Enhet B 
Ev. framtida inriktningar med yrkesutgång som maskinmekaniker. 
Tänkbart med ett samarbete med branschen om detta. 
 
IMY fordon. Liljaskolan är störst i Västerbotten, 12 elever. Det är kö för att 
få börja.  
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 17 Dnr 2022/000017 
 
Inköp av sorteringsskopa till maskinförarutbildningen på 
byggprogrammet, Liljaskolan 
 
Ärende 
Liljaskolan bedriver idag utbildning inom gymnasieskolans bygg och 
anläggningsprogram. Redskapsparken behöver ständigt uppdateras och 
förnyas.  
Skolans hydarulfräs nyttjas i dagsläget i låg grad då denna inte kan leverera 
det skolan behöver. Detta då sortering med hydraulfräsen bara kan krossa 
material, inte sortera. En sorteringsskopa kan i viss utsträckning både 
krossa och sortera material.  
 
Liljaskolan har för avsikt att införskaffa en sorteringsskopa för i 
storleksordningen 350 000 SEK där skolan byter in en hydraulfräs som 
medför en mellanskillnad på ca 165 000 SEK.  
 
Ett inköp av en sorteringsskopa skulle ökat flexibiliteten i utbildningen och 
ge eleverna ökade möjligheter att återanvända mer material i utbildningen. 
Det skulle också ge eleverna möjlighet att lära sig hantera en sådan skopa 
vilket ökar elevernas kompetens innan de går ut i arbetslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Att ett inköp av sorteringsskopa genomförs. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till  
Liljaskolans styrelse 
Arbetsutskottet föreslår att ett inköp av sorteringsskopa genomförs. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5b438131-54e6-4d59-bb84-d51bf3b5a9f1

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(9) 

2022-08-30 

 
 

 

  

 

 
 

LS § 18 Dnr 2022/000003 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Aktuell information lämnas på sammanträdet bland annat om:  
 

• Om-/nybyggnation av Freja är klart.  Tidsramarna hölls och 
undervisning pågår där. 

 

• "Byggtältet", används av byggelever, på Frejaområdet. Det var ett 
tillfälligt bygglov, som har gått ut, och tältet ska därmed tömmas. 
Dialog förs om att bygga nytt tält eller hyra lokal i fordonshus 2.  
Risk- och konsekvensanalyser har gjorts för att säkerställa miljön för 
eleverna om man hyr lokaler i fordonshus 2.  

 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till Liljaskolans 
styrelse 
Arbetsutskottet antecknar den mottagna informationen till protokollet. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta att hyra delar av fordonshus 2, 
om det går att säkerställa miljön för eleverna. 
_____ 
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LS § 19 Dnr 2021/000029 
 
Liljaskolans framtida organisationsform 
 
Ärende 
Information och dialog på sammanträdet. 
 
Utredningen bör vara klar i början av 2023 för att budgetberedningen ska 
kunna lägga förslag till budget. 
 
Dialog i ärendet bör även föras mellan Liljaskolans och barn- och 
utbildningsnämndens respektive arbetsutskott, förvaltningschefer och 
ekonomer 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Ordförande bjuder in respektive arbetsutskott, förvaltningschefer och 
ekonomer till ett gemensamt möte. 
_____ 
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LS § 20 Dnr 2022/000011 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Muntlig information lämnas om det ekonomiska läget per 31 juli:  
+1,7 milj varav vuxenutbildningen bidrar till merparten av överskottet.   
 
Tertialrapport 2 med ny prognos presenteras vid styrelsens sammanträde.  
 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 21 Dnr 2022/000006 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Styrelsen träffas i Sessionssalen vid sammanträdet den 15 september. 
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