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Plats och tid Liljaskolan, Vännäs 

Torsdagen den 4 februari 2021, kl 13:30 – 16:05 

Ajournering kl 14:45 - 15:00 

Beslutande 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Ola Dahlgren (S) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Henric Jakobsson (S) 

Fredrik Sandin (C) 

 

Ej tjänstgörande ersättare Ewa Vennberg (S) 

Sebastian Ögren (M), närv §§ 1 - 4 

Övriga närvarande Pat Friberg, rektor § 1 

Jesper Westman, rektor § 2 

Annelie Moström, ekonomicontroller 

Maria Öhgren, gymnasiechef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Fredrik Sandin 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital signering 2021-02-11  Paragrafer §§ 1-5 

Signerat av Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Fredrik Sandin 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Liljaskolans styrelse har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-02-04 

Anslaget sätts upp 2021-02-12 Anslaget tas ned 2021-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av 
Kristine Hansson 
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Ls § 1 Dnr 2021/000002  001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid styrelsens sammanträde lämnas aktuell information. 
 
Ordförande informerar om: 

  möte med kommunstyrelsens arbetsutskott där han och 
gymnasiechefen redogjorde för Liljaskolans budget 

 med anledning av pågående pandemi är arbetet med skolans framtida 
organisation av lägre prioritet.  

 dialog har förts med ekonomichefen avseende skolans leasingavtal  
och investeringar. 

 Fredrik Sandin har lämnat en motion i fullmäktige om Liljaskolans 
utbud av linjer. Kommunstyrelsen kommer troligen remittera ärendet 
till Liljaskolans styrelse. 

 
Rektor Pat Friberg informerar om vuxenutbildningarna bl.a.: 

 språkintegrerade vårdutbildningen, det går bra för eleverna som nu 
är ute på praktik  

 trafiklärarutbildning kommer att starta ny kurs till hösten  

 det är kö till SFI, ny grupp kommer att startas upp  

 denna vecka startade skogsmaskinförarutbildning, det var drygt 100 
sökande till 10 platser.  

 
Gymnasiechef Maria Öhgren informerade om bl.a.: 

 Inne i första sökperioden som pågår till 11 februari.   

 Coronaläget.  
Undervisning sker både via distans och på skolan. Var tredje vecka är 
respektive årskurs på skolan.  Alla praktiska moment och kurser har 
genomförts/genomförs. Mellan 20-80% undervisning inne på 
skolan.  
För medarbetarna innebär det att all tid som att man inte måste vara 
på skolan för att utföra undervisning utförs arbetet hemifrån. Det 
gäller att glesa ut och hålla avstånd.  
Endast elever får vistas i matsalen.  
Munskydd i fordon och hytter, då man sitter nära varandra.  

 Fackliga förhandlingar pågår, för många medarbetare utifrån lagd 
budget. 9,4 åa = 2,2 milj. Enighet har nåtts med samtliga parter 
utom med Kommunal. 

 Elevantal 210122 utifrån prognos budget.    
              
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.       
_____       
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Ls § 2 Dnr 2020/000033  401 
 
Transportinriktningens fordonspark 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 19 november 2020 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott följande  
"besluta att via operationellt leasingavtal leasa:   
• två stycken lastbilar varav en med fordonsmonterad kran,    
• ett lastbilssläp 
• en grävmaskin (bandgrävare) p.g.a. utgående operationellt 

leasingavtal 
• utbyte av en grävmaskin (bandgrävare) p.g.a. hög ålder på nuvarande 

grävmaskin med stora behov av reparationer 
• tre stycken hjullastare p.g.a. utgående operationellt leasingavtal.  

 
Det ger ett mervärde till skolan utifrån ekonomiska, miljömässiga och 
kvalitetsmässiga aspekter.   
 
Liljaskolans styrelse beslutar att via finansiell leasing fortsätta att leasa tre 
skotare av märket Vimek, modell 610 för att nå en rimlig totalkostnad i 
relation till den totala kostnad som är alternativet vid att lämna maskinerna 
åter vid leasingavtalets slut."                     
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 19 januari 2021 
beslutat  
"Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar att Liljaskolan finansierar 
hjullastare, bandgrävare och lastbilssläp via operationell leasing enligt 
bifogade underlag. Skotare och lastbilar som köps in som investering ska 
finansieras via Liljaskolans investeringsutrymme enligt bifogad 
specifikation vilket betyder att prioritering behöver göras eftersom det inte 
finns tillräckligt utrymme." 
 
Vid dagens sammanträde förs dialog över prioriteringsordning avseende 
investering av fordon.   
                
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att investera en lastbil och tre skogsmaskiner.  
_____ 
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Ls § 3 Dnr 2021/000004  411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid styrelsens sammanträde lämnas information om aktuella arbetsmiljö- 
och lokalfrågor. 
 
Byggnationerna på Freja är planerade att börja under våren. Under 
byggtiden kommer viss omflyttning av utbildning att ske för att bäst nyttja 
tillgängliga lokaler.  
 
Ombyggnation av den lokal som ska användas som omklädningsrum har 
inte färdigställts ännu. 
 
Resultatet av 2020 års medarbetarenkät kommer att delges styrelsen vid 
nästa sammanträde.  
                 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
_____ 
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Ls § 4 Dnr 2021/000003  043 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för verksamhetsberättelse och bokslut för år 
2020. 
 
Liljaskolan redovisade ett resultat på 1,3 mkr, 0,3 mkr mindre än 
resultatkravet och budgeten på 1,6 mkr. 
Resultatet för gymnasieskolan blev 0,3 mkr mindre än budgeterat. 
Underskottet berodde främst på högre verksamhetskostnader än 
budgeterat. Underskottet handlar i huvudsak om kostnader för anläggnings- 
och underhållsmaterial, självriskkostnader i samband med APL samt 
personalkostnader i samband med det varsel som genomfördes under året.    
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse.  
      
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
_____ 
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Ls § 5 Dnr 2021/000006  001 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 

1. Beslut KSAU § 164, 2020-12-15 angående Liljaskolans 
transportinriktnings fordonspark. 

2. Beslut KSAU § 8, 2021-01-19 angående Liljaskolans 
transportinriktnings fordonspark.  

                 
Liljaskolans styrelses beslut 
Delgivna meddelanden antecknas till protokollet.  
_____ 
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