
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(10) 

2021-03-17 

 
 

 

  

 

Plats och tid Liljaskolan, Vännäs och digitalt 

Onsdagen den 17 mars 2021, kl 13:00 – 14:55 

  

Beslutande 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Per-Erik Lundmark (S) 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Annelie Moström, ekonomicontroller  

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital signering 2021-03-22  Paragrafer §§ 1-8 

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 2021-03-17 

Anslaget sätts upp 2021-03-23 Anslaget tas ned 2021-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av Kristine Hansson 
 

   

https://sign.visma.net/sv/document-check/a48c0a81-7c84-45d4-9b28-47296914c4ae

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(10) 

2021-03-17 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 
Au § 1 Dnr 2021/000002 001 
Aktuella frågor 3 

Au § 2 Dnr 2021/000004 411 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 4 

Au § 3 Dnr 2021/000019 042 
Ekonomisk uppföljning 2021 5 

Au § 4 Dnr 2021/000015 002 
Delegeringsordning för Liljaskolan 6 

Au § 5 Dnr 2021/000016 041 
Investeringsbudget 2022 - 2023 + plan 2024 7 

Au § 6 Dnr 2021/000017 012 
Remiss: Dnr SI 2021:556 Ansökan från Lärande i Sverige AB 8 

Au § 7 Dnr 2021/000018 012 
Remiss dnr 2021:713 Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Umeå i 
Umeå kommun, Thorengruppen AB 9 

Au § 8 Dnr 2021/000020 
Grundläggande granskning 10 

  

https://sign.visma.net/sv/document-check/a48c0a81-7c84-45d4-9b28-47296914c4ae

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(10) 

2021-03-17 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 1 Dnr 2021/000002  001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten. 
 
Gymnasiechefen har informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om 
aktuella söksiffror. Det är ett högt antal förstahandssökande inför hösten, 
främst till yrkesprogrammen.  
Under andra sökomgången måste styrelsen besluta om att pausa och/eller 
stänga program för sökning. 
 
Rekrytering till tjänst som rektor pågår. Intervjuer har påbörjats.      
                 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 2 Dnr 2021/000004  411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information gällande arbetsmiljö och 
lokalfrågor: 
 

• Tilldelning av entreprenör för byggandet av Freja har skett.  
Vecka 15 kommer arbetet att påbörjas. "Nya Freja" ska stå klart till 
hösten 2022. Som ett första steg kommer byggnaden att stängslas in 
och sedan rivs allt utom service- och spolhallarna. Under veckorna 11-14 
kommer det därför att bli rokader av elever och utbildningar.  

 

• Verksamhetsanpassningar: Alla varselsamtal är genomförda och varsel 
har delats ut (9 st). Inget pensionsförstärkningserbjudande den här 
gången. 

 

• Ingen spridning av Corona i verksamheten. Förhoppning är att kunna 
öka närundervisning efter påsk.            

               
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet      
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/a48c0a81-7c84-45d4-9b28-47296914c4ae

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(10) 

2021-03-17 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 3 Dnr 2021/000019   042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas muntlig preliminär uppföljning per 28 februari 
2021. Kassan stängdes under förmiddagen, djupare analys har inte hunnits 
med.         
                     
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Den preliminära ekonomiska uppföljningen har mottagits och antecknas till 
protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 4 Dnr 2021/000015  002 
 
Delegeringsordning för Liljaskolan 
 
Ärende 
Nu gällande delegeringsordning för Liljaskolan fastställdes av styrelsen den 
25 februari 2016. Vid sammanträdet förs dialog om behov av eventuella 
revideringar.  
Förslag till reviderad delegeringsordning kommer att presenteras för 
styrelsen under våren.  
 
Beslutsunderlag 
Delegeringsordning fastställd 2016-02-25. 
          
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut   
Gymnasiechefen får i uppdrag att arbeta fram förslag till ny 
delegeringsordning för Liljaskolan.       
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 5 Dnr 2021/000016  041 
 
Investeringsbudget 2022 - 2023 + plan 2024 
 
Ärende 
Vid sammanträdet förs dialog om investeringsbudget för Liljaskolan. 
 
Förslag/investeringsbehov ska lämnas för beslut i kommunfullmäktige i 
juni. Liljaskolan ska kunna klara sina egna investeringar då leasing inte 
kommer att kunna ske i samma omfattning som tidigare.        
                   
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut  
Frågan om Liljaskolans investeringsbehov fortsätter att diskuteras på 
styrelsens sammanträde den 25 mars.  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 6 Dnr 2021/000017  012 
 
Remiss: Dnr SI 2021:556 Ansökan från Lärande i Sverige AB 
 
Ärende 
Skolinspektionen har fått in en ansökan om godkännande av nyetablering av 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar.  
Ansökan. 
 
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 Lärande i Sverige AB, erhåller godkännande 
som huvudman för föreslagna gymnasieutbildningar 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 Lärande i Sverige AB, erhåller godkännande 
som huvudman för föreslagna gymnasieutbildningar i Umeå kommun och 
ser betydande negativa effekter för Vännäs kommun om ansökan bifalls.      
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/a48c0a81-7c84-45d4-9b28-47296914c4ae

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

9(10) 

2021-03-17 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 7 Dnr 2021/000018  012 
 
Remiss dnr 2021:713 Ansökan om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
Yrkesgymnasiet Umeå i Umeå kommun, 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. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar. 
Ansökan. 
 
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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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 8 Dnr 2021/000020  007 
 
Grundläggande granskning 
 
Ärende 
KPMG har på uppdrag av Vännäs kommuns revisorer genomfört en 
grundläggande granskning av styrelser och nämnder i Vännäs kommun. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast till revisionsrapport.      
       
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet kommer inte att lämna något yttrande på granskningen 
utan antecknar informationen till protokollet.      
_____ 
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