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LS § 41 Dnr 2021/000002001 
 
Aktuella frågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från skolan:  
 
Det har förekommit skadegörelse på skolan sedan start av höstterminen. 
Skolledningen har polisanmält alla skador och utredning pågår. Det har 
även förekommit hets mot folkgrupp i form av ritade hakkors på skolans 
område. 
Ledamot Ulf Eriksson (C) ställer fråga om det är tillåtet med 
kameraövervakning på skolan?  
Det är tillåtet men medför stora kostnader. Från och med 15 november finns 
en elevvärd på skolan som är ute hos eleverna för att förhindra att 
skadegörelser sker.  
 
Två elever som går NIU snowboard och freeskii har fått nationella 
stipendier.  
Elever som går NIU ridning elever har vunnit SM.  
- - - - - - 
Frågor från föregående styrelsemöte som besvaras vid dagens 
sammanträde: 
Styrelsens representant i programråd för hotell och turism? 
Per-Erik Lundmark (S) föreslås att ingå. 
 
Att Liljaskolan fortsätter med Agnäsbacken handlar om ekonomi. Det är 
dubbelt så dyrt med Middagsberget, totalt 400 tkr jämfört med 
Agnäsbacken 200 tkr.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
 
Styrelsen beslutar att utse Per-Erik Lundmark (S) att representera 
Liljaskolans styrelse i programråd för hotell och turism. 
_____ 
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LS § 42 Dnr 2021/000004411 
 
Arbetsmiljö- och lokalfrågor 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om aktuella arbetsmiljö- och lokalfrågor. 
 
Byggnationen av huset Freja löper på och kommer att vara färdig sommaren 
2022 om det fortsätter att gå enligt plan.   
 
Körgården används även kvällstid av vux-utbildningar det är därför viktigt 
att belysning finns annars fungerar inte utbildningarna. 
 
Det finne en oro hos skolledningen om ökad sjukfrånvaro hos medarbetarna 
utifrån den slimmade organisation som var under vårterminen. Det är flera 
medarbetare som sjukskrivna på grund av att det blivit för hög 
arbetsbelastning.  
 
En ny RUS-mall  (Resultat- och utvecklingssamtal) håller på att arbetas 
fram centralt tillsammans med i det här fallet Liljaskolans ledning.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 43 Dnr 2021/000043401 
 
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). 
 
I tjänsteskrivelsen föreslås en förändring där järnvägsteknik flyttas från 
inriktningen anläggningsfordon till inriktningen mark och anläggning 
(BAMAR). 
 
Administrativt skapas en ny poängplan för utbildningen järnvägsteknik. 
Liljaskolan meddelar UHR att eleverna går inriktningen mark och 
anläggning istället för anläggningsfordon.   Organisatoriskt sker mindre 
förändringar då utbildningen inte kommer att innefatta övningskörning 
med B-körkort under lektionstid.  
 
Fördelarna med att genomföra denna övergång för järnvägsprogrammet 
handlar om att på ett mer strukturerat, rättvist och rättssäkert sätt anta 
eleverna till utbildningen inom järnvägsteknik. Fördelen är också att 
utbildningen kan marknadsföras på en större geografisk yta då utbildningen 
blir sökbar direkt i gymnasievalet, det i sig ger fler elever möjligheten att 
konkurrera om platserna. Liljaskolans järnvägsutbildning är unik nationellt 
där Liljaskolan är enda aktören i Norrland att anordna utbildningen på 
gymnasienivå. Vidare ges eleverna som går på utbildningen möjlighet att 
genomföra ett individuellt val inom ramen för de 2 500p som skall utgöra 
heltidsstudier. 
 
Nackdelen som övergången leder till är att eleverna inte längre kan 
övningsköra B-körkort inom lektionstid.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att utbildningen till järnvägstekniker byter 
inriktning inom Bygg- och anläggningsprogrammet från anläggningsfordon 
till mark och anläggning. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att utbildningen till järnvägstekniker byter 
inriktning inom Bygg- och anläggningsprogrammet från anläggningsfordon 
till mark och anläggning. 
_____ 
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LS § 44 Dnr 2021/000044 
 
Köp av 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 allt 
eftersom operationell och/eller finansiell leasing löper ut samt även 
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 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 innebär optimalt nyttjande av släpet eftersom gymnasiets 
transportprogram använder släpet på dagtid och vuxenutbildningen på 
kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att köpa in timmersläpet 
enligt tjänsteskrivelsen och att kostnaden förs på årets budget. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att köpa in timmersläpet enligt 
tjänsteskrivelsen och att kostnaden om 275 000 kr förs på årets budget. 
_____ 
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LS § 45 Dnr 2021/000048302 
 
Inköp av Dolly släpvagn  
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs muntligen för ärendet om behovet av att köpa 
ett dollysläp för att öka flexibiliteten i utbildningen. En dolly ökar elevernas 
möjlighet att övningsköra med bil och släp och därmed ökar kvalitén på 
utbildningen.   
 
Vid sammanträdet förs diskussion om det är möjligt att fatta beslut i ärendet 
vid avsaknaden av tjänsteskrivelse. Utifrån att ärendet är brådskande då det 
finns ett lämpligt släp ute för försäljning för en summa om 75 tkr bör beslut 
fattas i närtid.  
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att uppdra till ordförande att besluta i ärendet 
när ordförande erhållit tjänsteskrivelse från rektor Jesper Westman. 
Tjänsteskrivelse krävs som underlag för att beslut ska kunna fattas. 
_____ 
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LS § 46 Dnr 2021/000019042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per den 
31 oktober 2021 samt utifrån september månads uppföljning lämnas 
information om förändringar som skett. Information lämnas även om 
elevantal. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Elevantal. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Information om ekonomisk uppföljning antecknas till protokollet. 
Sammanställning över elevantal gällande vux-utbildningar kommer att 
finnas med i redovisningen i fortsättningen. 
_____ 
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LS § 47 Dnr 2021/000039041 
 
Budget och verksamhetsplan 2022 
 
Ärende 
Vid styrelsens 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. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen beslutar att överlämna upprättat budgetförslag till 
samverkansförhandling. Budgetförslaget innebär bl.a. en höjning av 
elevavgifterna för 2022 med 2% under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om den av kommunstyrelsen föreslagna hyresrabatten. 
 
Budget och verksamhetsplan fastställs vid extra styrelsemöte den 10 
december. 
_____ 
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LS § 48 Dnr 2021/000045020 
 
Huvudmannaplan för introduktionsprogrammen i Vännäs 
Kommun 
 
Ärende 
Skolledningen har reviderat huvudmannaplanen så att det är rätt program 
som har IMV och IMY utifrån de elever vi har i dag. 
Styrelsen ska fastställa den reviderade planen. 
 
Beslutsunderlag 
Huvudmannaplan. 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa reviderad huvudmannaplan för 
introduktionsprogrammen enligt upprättat förslag. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen beslutar fastställa reviderad huvudmannaplan för 
introduktionsprogrammen enligt upprättat förslag. 
_____ 
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LS § 49 Dnr 2021/000046411 
 
Förändringar av årshjul för Liljaskolans systematiska 
arbetsmiljöarbete, SAM  
 
Ärende 
Skolledningen föreslår förändringar gällande det årshjul som finns för 
Liljaskolans systematiska arbetsmiljö, SAM från att genomföras på 
läsårsbasis till kalenderår i likhet med kommunens övriga verksamheter.  
 
Arbetet på Liljaskolan skulle fortlöpa som tidigare med justeringar i 
årshjulet när saker ska göra, inspekteras, följas upp, osv. Det innebär även 
en jämnare arbetsbelastning för de skyddsombud som är med i arbetet 
eftersom de även arbetar som lärare vid Liljaskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut 
Liljaskolans styrelse föreslår ändring av årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet från att gälla för läsår till kalenderår. Nuvarande 
arbetsmiljöplan förlängs till februari 2022 och nytt underlag för 
arbetsmiljöplan presenteras för styrelsen under februari månad. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar om ändring av årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet från att gälla för läsår till kalenderår.  
Nuvarande arbetsmiljöplan förlängs till februari 2022 och nytt underlag för 
arbetsmiljöplan presenteras för styrelsen under februari månad. 
_____ 
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LS § 50 Dnr 2021/000047006 
 
Valärende - val till arbetsutskott för 2022 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse ska förrätta val till arbetsutskottet för 2022,  
tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Till arbetsutskott för 2022 väljs som ordinarie 

Gösta Eklund (M), ordförande 

Tommy Bingebo (C), vice ordförande 

Per-Erik Lundmark (S)  

 

Ersättare 

Ola Dahlgren, (S) 

Ulf Eriksson (C) 

Magnus Jälmbrant (V) 
_____ 
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LS § 51 Dnr 2021/000042006 
 
Sammanträdestider 2021 
 
Ärende 
Förslag till sammanträdesplan för år 2021 har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 
 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer upprättat förslag till 
sammanträdesplan för år 2022. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Då några av de föreslagna sammanträdesdatumen sammanfaller med andra 
möten kommer nytt förslag till sammanträdesplan att presenteras vid 
styrelsens sammanträde den 10 december. 
_____ 
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LS § 52 Dnr 2021/000006001 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelses arbetsutskotts beslut 2021-11-11 om inköp av 
belysning till körgården. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Delgivet beslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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