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Datum

2021-05-31

Utskottet för lärande

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Orust gymnasieskola och vuxenutbildning,
2021-06-07 klockan 08:30-12:00
OBS! Under rådande omständigheter genomförs verksamhetsbesöket digitalt!
Endast ordförande och vice ordförande deltar.
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-06-07, klockan 13:00OBS! Under rådande omständigheter deltar samtliga digitalt förutom presidiet,
sektorchef, sekreterare och utvecklingschef.

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L)
Martin Reteike (Mp)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson, (C)
Alexander Hutter (S)

Ersättare
Michael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)

Övriga

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digital justering, torsdag den 10 juni klockan 16:00

Ärende
Arbetsmiljö- och personalbokslut
2020 - Sektor Lärande
Avyttring av lös egendom inom
Hantverksprogrammet, Orust
gymnasieskola
Utvärdering och beslut kring
sammanträden via distans för
utskottet för lärande
Information om lokaler - Sektor
Lärande
Återkoppling: Verksamhetsbesöket
vid Vuxenutbildningen och
gymnasieskolan
Sektorns information 2021 (Lärande)
Politikens information 2021 (Lärande)

Diarienummer
KS/2021:226
KS/2021:655
KS/2021:30
KS/2019:22
KS/2020:1079
KS/2021:26
KS/2021:27

Föredragande
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8.

Ärende
Diarienummer
Information: Rapportering av anmälan LVS/2021:1
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)

ORUST KOMMUN

Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

Datum

2021-05-31
Utskottet för lärande

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 - Sektor Lärande
KS/2021:226
Sektorchef ger information kring upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 avseende
Sektor Lärande.
__________
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Avyttring av lös egendom inom Hantverksprogrammet, Orust gymnasieskola
KS/2021:655
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avyttra den lösa egendomen som använts i hantverksutbildningen inom gymnasiet och
vuxenutbildningen, enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Hantverksutbildningen som bedrivits under många år inom kommunen, är nu avslutad. De sista
eleverna tig studenten under våren. Lokalen där maskiner och redskap finns, ska rivas och
behöver tömmas.
Utredning
Orust kommuns hantverksutbildning, som bedrivits på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, är nu
avslutad. Sista kullen gymnasieelever slutade under våren. Hantverkslärarna har avslutat sin
anställning och lokalen är enligt detaljplan aktuell för rivning.
År 2015 köpte Orust kommun lokal och verksamhetsinventarier från Orust Båtbyggarutbildning.
Verksamhetsinventarierna köptes då för 587 000 kronor. Denna investering är avskriven. För tre
år sedan investerades i tre begagnade maskiner för 111 000 kronor. Bokfört värde för dessa tre
maskiner är per sista maj 2021, 81 000 kronor.
Uppskattat värde idag för lösöre samt förbrukningsmaterial i verksamheten, uppgår till cirka
500 000 kronor. Av dessa bedöms cirka 400 000 kronor vara lösöre och handlar främst om
maskiner och verktyg i prisklassen ett par tusenlappar upp till 50 000 kronor för enskild
maskin/verktyg. Förbrukningsmaterial är till största delen trä- och skivmaterial till ett värde av
70 000 kronor.
Principerna för avyttring av kommunal egendom har sin grund i kommunallagens kapitel om
ekonomisk förvaltning, där det bland annat sägs att ”kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet”. En försäljning av kommunens egendom bör därför ske på
affärsmässiga grunder, vilket jämställs med att försäljning ska ske till marknadspris.
En avyttring av lös egendom bör ske när organisationen själv inte längre har behov av
egendomen. En avyttring kan ske genom att sälja, skänka eller skrota egendomen. Med lös
egendom avses maskiner och inventarier: till exempel möbler, handverktyg och husgeråd.
Kommunstyrelsen beslutar om avyttring av lös egendom. Endast försäljning av lös egendom
under ½ prisbasbelopp kan ske av förvaltningen som en ren verkställighet.
Riktlinjer för avyttring av lös egendom är under framtagande av ekonomienheten. I förslaget står
det att läsa följande:
• Avyttring ska i första hand ske till enheter inom den kommunala förvaltningen. Extern
försäljning av inventarier och maskiner får endast ske om det inte finns något behov av
egendomen inom kommunen.
• Vid avyttring av egendom ska en extern försäljning prövas om det samlade värdet överstiger
kostnaderna för en eventuell försäljning, till exempel annonskostnad. Har egendomen ett
större ekonomiskt värde ska ett anbudsförfarande eftersträvas.
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•
•

Egendom av ringa värde kan erbjudas ideella organisationer eller skänkas till annan
välgörenhet.
Eventuella restvärde i bokföringen och momshantering ska undersökas före avyttring med
ekonomienheten.

Bedömning
Sektorn har gjort bedömningen att inventarierna bör avyttras i samband med att vi lämnar lokalen
då utbildningen är avslutad.
Niklas Olsson som sålde Orust Båtbyggarutbildning och inventarier år 2015 till Orust kommun,
har visat intresse att köpa tillbaka tre av de maskinerna, totalt värderat värde 37 500 kronor. Då
Niklas Olsson har varit en bidragande orsak till att utbildningen har kunnat bedrivas med hög
kvalitet och stort engagemang, så anser vi att han bör få köpa tillbaka maskinerna. Vinst efter
försäljning tillfaller Sektor Lärande.
Sektorn förslag är att avyttringen sker enligt följande ordning:
1. Niklas Olsson erbjuds köpa tillbaka de maskiner som han sålde till kommunen.
2. Sektorns verksamheter undersöker om det finns något som kan användas inom deras
verksamheter.
3. Övriga kommunala sektorer undersöker om det finns något som kan användas inom deras
verksamheter.
4. Öppen försäljning som anslås via annonsering.
5. Ideella organisationer erbjuds hämta om det finns något de kan använda inom sin
verksamhet.
6. Resterande körs till återvinningscentralen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________
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Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
KS/2021:30
Utskottets ordförande fattade beslut under våren 2021 beslut om att samtliga ledamöter och
ersättare, förutom ordförande och vice ordförande, ska delta vid utskottets sammanträden via
distans. Anledningen var den ökade smittspridningen av Covid-19. Nuvarande beslut gäller till
och med 2021-06-30.
Ordföranden gör en utvärdering av formen för deltagandet vid utskottets sammanträden under
våren, för beslut om ett eventuellt fortsatt deltagande via distans.
__________
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Information om lokaler - Sektor Lärande
KS/2019:22
Sektorchef ger information om sektorns framtida lokalbehov.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Vuxenutbildningen och gymnasieskolan
KS/2020:1079
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid
vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
__________
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Sektorns information 2021 (Lärande)
KS/2021:26
Sektorchef ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2021 (Lärande)
KS/2021:27
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
LVS/2021:1
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2021)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 12 rapporter: 2 rapporter
avser Henåns skola, 1 rapport avser Ellös skola och 9 rapporter avser Ängås skola.
__________
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