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Plats och tid Digitalt via teams, Medborgarhuset, Vännäs 
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Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Gösta Eklund (M), Ordförande 

Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 

Ola Dahlgren (S) 

Magnus Jälmbrant (V) §§ 53-54 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S) 

Ewa Vennberg (S) 

Ulf Eriksson (C) 

  

  

Övriga Maria Öhgren, gymnasiechef 

Annelie Moström, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Tommy Bingebo 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-12-17 Paragrafer §§ 53-57 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Gösta Eklund 

 

   

Justerare 

 

Tommy Bingebo 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

Sammanträdesdatum 2021-12-10 

Anslaget sätts upp 2021-12-17 Anslaget tas ned 2022-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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LS § 53 Dnr 2021/000039 
 
Budget och verksamhetsplan 2022 
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse beslutade vid sammanträde den 18 november att 
överlämna upprättat budgetförslag till samverkansförhandling samt att 
styrelsen vid december månads sammanträde kan besluta om fastställande 
av budget och verksamhetsplan 2022.  
 
Budgetförslaget innebär bl.a. en höjning av elevavgifterna för 2022 med 2% 
och med resultatkravet om 1,6 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2022. 
Verksamhetsplan. 
 
Ärendets behandling 
Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11 med fackliga organisationer, 
förhandlingarna slutade i enighet. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Liljaskolans styrelse beslutar att fastställa budget 2022 med en höjning av 
elevavgifterna för 2022 med 2%. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2022 enligt upprättat 
förslag. 
_____ 
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LS § 54 Dnr 2021/000019 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per den 
30 november 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 55 Dnr 2021/000042 
 
Sammanträdestider 2022 
 
Ärende 
Ärendet behandlades vid styrelsens sammanträde den 18 november därefter 
har förslag till sammanträdesplan för 2022 reviderats. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2022 enligt det 
reviderade förslag som presenterats vid dagens sammanträde. 
_____ 
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LS § 56 Dnr 2021/000026 
 
Delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Ordförandebeslut inköp av dollysläp. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Redovisat ordförandebeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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LS § 57 Dnr 2021/000005 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Ledamot Ulf Eriksson (C) lyfter tre frågor:  
 

• parkering för eleverna vid Liljaskolan och undervisning om alternativa 
drivmedel, miljövänliga fordon o.dyl.  

 

• föräldrar till elever vid skogsmaskinförarutbildningen har reagerat då 
eleverna anser att de inte får den utbildning de blivit lovade, det gäller 
främst antalet timmar man får köra.  

 

• motion från Fredrik Sandin (C) som styrelsen ännu inte har behandlat.  
 
Gymnasiechefen informerar om att det är mycket utbildning kring grön 
energi i undervisningen.  
Gymnasiechefen kommer att lyfta synpunkterna avseende 
skogsmaskinförarutbildningen med berörd rektor. 
 
Liljaskolans styrelses beslut 
Gymnasiechefen ska vid nästa sammanträde återrapportera i frågan 
gällande skogsmaskinförarutbildningen. 
 
Styrelsen kommer att behandla motionen från Fredrik Sandin (C) vid nästa 
sammanträde. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/77b19fd9-9fa7-4481-bd16-88ae5e667836

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

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/77b19fd9-9fa7-4481-bd16-88ae5e667836

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

www.vismasign.com


		2021-12-17T07:21:27+0000
	Visma Solutions Oy 100587b8f7ee8d3605cd96a276cd0f1185d7d7ca


		2021-12-17T12:17:10+0000
	Visma Solutions Oy d5e8e2e9687a84bcf80ecd47809edeae688d1abc


		2021-12-17T15:33:52+0000
	Visma Solutions Oy 31999b212821b0e1368e45db5a5dc00cdc974aa9




