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Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser ledamotsinitiativet besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ om leasing av verktyg väcktes den 19 maj 2021 i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden av Margareta Ekblom (NE) och skickades på 
beredning. Av ledamotsinitiativet framgår följande:   

En praktisk utmaning gällande att bedriva gymnasieutbildningar som 
fordonsprogrammet är det kontinuerligt kommer nya verktyg och utbildningen 
behöver ske mot nyare versioner långt innan de gamla verktygen blivit utslitna. 

 Verktygen omfattar större sakar som exempelvis svarvar som har en icke 
försumbar kostnad. Den senaste utförsäljningen som skedde drog totalt in 180 000 
kr och hur prissättningen sker vid sådana försäljningar har inte varit riktigt tydligt i 
nämnden. 

 Kommunen har ramavtal med Kvarndammen om att hålla auktioner vid avyttring 
av saker, men enligt uppgift från programrektor för Fordons- och 
transportprogrammet så använder utbildningsförvaltningen inte auktioner för 
verktygen eftersom en för stor del av förtjänsten försvinner om man går via 
Kvarndammen.  

Nystart Enköping bedömer det som genuint svårt för personal på 
Utbildningsförvaltningen att ajourhålla den sakkunskap som krävs för att sätta 
marknadsmässiga priser vid försäljning av dylika kapitalvaror och vill se en 
hantering som säkerställer att Fordons- och transportprogrammet inte kostar mer 
att bedriva än nödvändigt.  

I ledamotsinitiativet lämnas avslutningsvis två yrkanden: 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att analysera vilka verktyg som borde leasas
istället för att köpas och sedan säljas under administrativt besvärliga former.
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2. Att nämnden får en presentation om vad det är i ramavtalet med Kvarndammen 
som gör dem för dyra för att anlita.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Vad gäller ledamotsinitiativets första yrkande så är verksamhetens bedömning att 
det är att föredra att köpa in eller låna verktyg till fordons- och 
transportprogrammets än att leasa. Till exempel sker inte en produktutveckling av 
majoriteten av de verktyg som används i den utsträckningen att dessa behöver 
bytas ut kontinuerligt. Verktyg tenderar också att försvinna och gå sönder så det 
gör dem också mindre lämpliga för leasing. För mer avancerade och 
specialiserade verktyg har möjligheten ofta funnits att låna och därför har man inte 
heller av den anledningen sett en anledning att använda sig av leasing.  

Vad gäller ledamotsinitiativets andra yrkande så finns det i kommunen ett ramavtal 
med en leverantör som avser försäljning av begagnade fordon, men det avtalet 
gäller personbilar och lätta lastbilar snarare än de tunga fordon och maskiner som 
används av fordons- och transportprogrammet. Motsvarande tjänst i form av stöd 
och värdering vid försäljning har dock använts när det ansetts lämpligt. Detta 
skedde nyligen vid en försäljning av en större grävmaskin och vid det tillfället 
direktupphandlades tjänsten. Att använda sig av en mellanhand vid försäljning 
motsvarar dock en kostnad och innebär en mer omfattande administrativ process. 
Valet att använda en extern försäljare behöver därför vara motiverat utifrån det 
som ska säljas och omständigheterna kring det. Till exempel vid det 
utförsäljningstillfälle som beskrivs i ledamotsinitiativet bedömdes inte värdet på alla 
de objekt som skulle säljas motivera användandet av en mellanhand. Föremålen 
behövde dessutom säljas och transporteras bort inom en kortare tid för att 
möjliggöra flytt av verksamheten. detta bedömdes svårt att säkerställa vid 
användandet av en extern försäljare.  

Värt att notera är också att det historiskt sett inte funnits ett större behov att sälja 
verktyg och maskiner. Vid de tillfällen på senare tid då det skett en utförsäljning har 
detta varit på grund av en flytt till mindre lokaler. 

Sammantaget är förvaltningens bedömning att ledamotsinitiativet, med anledning 
av det som redovisats ovan, ska anses besvarat.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21  
Bilaga 01 Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping, daterat 2021-05-18 
Bilaga 02 Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 19 maj 2021, paragraf 104  
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Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 

En praktisk utmaning gällande att bedriva gymnasieutbildningar som fordonsprogrammet är det 
kontinuerligt kommer nya verktyg och utbildningen behöver ske mot nyare versioner långt innan de 
gamla verktygen blivit utslitna.  

Verktygen omfattar större sakar som exempelvis svarvar som har en icke försumbar kostnad. Den 
senaste utförsäljningen som skedde drog totalt in 180 000 kr och hur prissättningen sker vid sådana 
försäljningar har inte varit riktigt tydligt i nämnden. 

Kommunen har ramavtal med Kvarndammen om att hålla auktioner vid avyttring av saker, men 
enligt uppgift från programrektor Martina Ericson som är programrektor för Fordons- och 
transportprogrammet så använder Utbildningsförvaltningen inte auktioner för verktygen eftersom en 
för stor del av förtjänsten försvinner om man går via Kvarndammen. 

Nystart Enköping bedömer det som genuint svårt för personal på Utbildningsförvaltningen att 
ajourhålla den sakkunskap som krävs för att sätta marknadsmässiga priser vid försäljning av dylika 
kapitalvaror och vill se en hantering som säkerställer att Fordons- och transportprogrammet inte 
kostar mer att bedriva än nödvändigt. 

Jag yrkar: 

 Att förvaltningen får i uppdrag att analysera vilka verktyg som borde leasas istället för att 
köpas och sedan säljas under administrativt besvärliga former 

 Att nämnden får en presentation om vad det är i ramavtalet med Kvarndammen som gör 
dem för dyra för att anlita. 

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) 

Nystart Enköping 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 104 Ärendenummer UAN2021/486 

Ledamotsinitiativ om leasing av verktyg från Nystart 
Enköping (NE) 

Beslut 
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (NE) Margareta Ekblom har väckts på 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-05-19.  
Ledamotsinitiativet lyder:  

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 

En praktisk utmaning gällande att bedriva gymnasieutbildningar som 
fordonsprogrammet är det kontinuerligt kommer nya verktyg och utbildningen 
behöver ske mot nyare versioner långt innan de gamla verktygen blivit utslitna. 

Verktygen omfattar större sakar som exempelvis svarvar som har en icke 
försumbar kostnad. Den senaste utförsäljningen som skedde drog totalt in 180 000 
kr och hur prissättningen sker vid sådana försäljningar har inte varit riktigt tydligt i 
nämnden. 

Kommunen har ramavtal med Kvarndammen om att hålla auktioner vid avyttring av 
saker, men enligt uppgift från programrektor Martina Ericson som är programrektor 
för Fordons- och transportprogrammet så använder Utbildningsförvaltningen inte 
auktioner för verktygen eftersom en för stor del av förtjänsten försvinner om man 
går via Kvarndammen. 

Nystart Enköping bedömer det som genuint svårt för personal på 
Utbildningsförvaltningen att ajourhålla den sakkunskap som krävs för att sätta 
marknadsmässiga priser vid försäljning av dylika kapitalvaror och vill se en 
hantering som säkerställer att Fordons- och transportprogrammet inte kostar mer 
att bedriva än nödvändigt. 

Jag yrkar: 

 Att förvaltningen får i uppdrag att analysera vilka verktyg som borde leasas 
istället för att köpas och sedan säljas under administrativt besvärliga 
former 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 Att nämnden får en presentation om vad det är i ramavtalet med 
Kvarndammen som gör dem för dyra för att anlita. 

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) Nystart Enköping 

__________
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