
  
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 KS 80/2022-109 

Försäljning av inventarier och material i lokalerna på 
Vasagymnasiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Socialförvaltningen och Arboga Kommunalteknik AB får ta 

över de inventarier de ser behov av.  

2. Om inventarier ska säljas utanför Arboga kommuns 

förvaltningar och helägda bolag ska en värdering göras och 

redovisas under kommunstyrelsens finans. 

3. Övertagande och värdering samordnas av teknisk chef. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran att 

avyttra inventarier och material i svetslokalerna på Vasagymnasiet.  

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med 

anledning av för få sökanden till programmet. Tidigare hade även 

beslut fattats om att avveckla CNC-utgången på samma program. De 

sista eleverna på industriprogrammet på Vasagymnasiet avslutade 

sina studier våren 2020.  Hösten 2020 genomfördes en utbildning för 

vuxna i CNC i lokalerna men därefter har lokalerna inte nyttjats. 

All försäljning av kommunens tillgångar bokförs under 

kommunstyrelsen finans.  

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2022 att Innan avyttring av 

inventarier och material sker remittera förslaget till socialnämnden 

och Arboga Kommunalteknik AB för utredning av möjligheten att 

använda dessa vid arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildningen 

eller i annan verksamhet 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2022 som svar på remissen att 

de är intresserade av att köpa vissa inventarier och material till ett 

skäligt pris men inte ta över själva utbildningen.  
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Från Arboga Kommunalteknik AB finns också ett intresse av att köpa 

vissa inventarier. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de inventarier som 

socialförvaltningen och Arboga Kommunalteknik AB ser behov av 

får tas över.  

Om inventarier ska säljas utanför Arboga kommuns förvaltningar 

och helägda bolag ska en värdering göras och bokföring ske under 

kommunstyrelsen finans. 

Övertagandet och värdering samordnas av teknisk chef. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


