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LS § 18 Dnr 2021/000002 001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Arbetet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen att se över 
förutsättningarna för Liljaskolan att övergå till en nämnd fortsätter. 
Förvaltningscheferna kommer att träffas igen i december, till dess fortsätter 
ekonomerna arbetet.   
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 19 Dnr 2021/000004 411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Möte har hållits med Vännäs Fastigheters VD för att klargöra 
hyressättningarna av skolas lokaler och vad som ingår i hyran.  
 
Bygget av fastigheten Freja fortlöper enligt planerna.  
 
Vännäs kommun anlitar, fr.o.m. 1 november, Parkster för hantering och 
administrering av personalparkeringar. Snöröjning och sandning av 
parkeringarna ska förbättras via den finansiering som blir genom den  
höjning av parkeringsavgifterna som detta har medfört.  
 
Det är mycket frånvaro bland personalen nu på grund av förkylning, 
influensa samt vård av barn. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/08f6a7e5-4c0c-4f3e-ad5c-f43c400908ac

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(11) 

2021-11-11 

 
 

 

  

 

 
 

LS § 20 Dnr 2021/000019 042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas muntlig information om ekonomisk uppföljning 
per den 31 oktober 2021. Prognosen är inte analyserad och klar, den 
kommer att presenteras för styrelsen den 18 november.  
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 21 Dnr 2021/000041 
 
Investeringsbehov - belysning körgården 
 
Ärende 
Liljaskolan är en förvaltning i förändring och en skola i konstant behov av 
att förnya, förbättra och förändra vår utbildning för att bibehålla och höja 
nivån på utbildningens kvalitet, attraktivitet och relevans gentemot en 
specifik bransch och yrke.  
 
Tjänsteskrivelsen avser att investera i belysning på körgården så att 
yrkesförare Gods och yrkesförare timmerbil ska kunna bedriva 
körundervisning mellan 15:00-20:30 även under perioden oktober-mars. 
Skolan har i dagsläget 24 elever i gång på körgården kvällstid. 
 
Som det är idag innebär det en säkerhetsrisk att köra tunga fordon med släp 
utan en godtagbar belysning. Vissa av utbildningens moment till exempel 
backning med släp går inte att genomföra enligt planering utifrån att det är 
för mörkt på körgården. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolans ledningsgrupp föreslår att investering av belysning genomförs. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Liljaskolans arbetsutskott beslutar att köpa in belysning till körgården. 
Kostnaden för belysningen ska belasta årets budget. 
_____ 
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LS § 22 Dnr 2021/000044 
 
Investeringsbehov - timmersläp 
 
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 leasing löper ut samt utökning av 
fordonsparken. Arbetet med att förnya fordonsparken föregås av ett arbete 
via offentlig direktupphandling eller central offentlig upphandling.  
 
Ca 5-10 arbetsmaskiner och lastbilar byts ut varje år. 
 
Tjänsteskrivelsen avser köp av ett begagnat timmerbilssläp. Släpet ska 
nyttjas i den timmerbilsutbildning som pågår detta läsår och kommande 
läsår. Med vår nya utbildning av timmerbilsförare är det en utökning av 
verksamheten inom yrkesförarutbildningen med tolv elever per år. Köpet av 
timmersläpet skulle innebära att nyttjande av släpet blir maximalt då även 
gymnasieutbildningen på transport kommer att använda släpet på dagtid 
och vuxenstuderande på kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolans ledningsgrupp föreslår att beslutet att köpa timmersläpet ger 
ett mervärde till skolan utifrån ekonomiska, miljömässiga och 
kvalitetsmässiga aspekter. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till  
Liljaskolans styrelse 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att köpa in timmersläpet 
enligt tjänsteskrivelsen och att kostnaden förs på årets budget.  
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/08f6a7e5-4c0c-4f3e-ad5c-f43c400908ac

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

www.vismasign.com



 
Liljaskolans styrelses arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

8(11) 

2021-11-11 

 
 

 

  

 

 
 

LS § 23 Dnr 2021/000043 401 
 
Byte av inriktning för järnvägsteknik på Bygg- och 
anläggningsprogrammet 
 
Ärende 
Liljaskolan bedriver idag utbildning inom gymnasieskolans bygg- och 
anläggningsprogram med yrkesutgångarna anläggningsförare och 
järnvägstekniker. Båda yrkesutgångarna har sedan 2011 legat inom 
inriktningen anläggningsfordon (BAANL). 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till Liljaskolans 
styrelse 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att utbildningen till järnvägstekniker byter 
inriktning inom Bygg- och anläggningsprogrammet från anläggningsfordon 
till mark och anläggning.   
_____ 
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LS § 24 Dnr 2021/000039 041 
 
Budget och verksamhetsplan 2022 
 
Ärende 
Vid arbetsutskottets sammanträde fortsätter arbetet med budget och 
verksamhetsplan 2022. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att budget och verksamhetsplan 2022 fastställs vid 
ett extrainsatt styrelsesammanträde den 10 december. 
_____ 
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LS § 25 Dnr 2021/000042 006 
 
Sammanträdestider 2021 
 
Ärende 
Förslag till sammanträdesplan för år 2021 har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer upprättat förslag till 
sammanträdesplan för år 2022. 
_____ 
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LS § 26 Dnr 2021/000005001 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Ledamot Tommy Bingebo (C) ställer fråga om Liljaskolan har något material 
och/eller verktyg över som kan skänkas till fritidsgården Ikaros nyöppnade  
motorgård. 
 
Gymnasiechefen tar med sig frågan och kommer att lämna besked till 
Ikaros. 
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