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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-17

1

Svalöfs gymnasium, kl. 14.30 – 15.40
Krister Olsson (S), ordförande
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Annie Carlsson (S)
Torsten Vigre (M)

Insynsplats

Torbjörn Ekelund (FP)

Övriga deltagare

Lena Hansson, verksamhetschef/rektor Svalöfs gymnasium
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Tord Martinsson, ekonom
Anders Westerlund, biträdande rektor
Pia Alkefelt, biträdande rektor
Karin Stiernblad, kommunikatör
Claes Johansson, vuxensamordnare

Utses att justera

Charlotte Wachtmeister

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, 2012-10-22, kl. 09.00
Paragrafer

Sekreterare

Camilla Knobblock

Ordförande

Krister Olsson

Justerande

Charlotte Wachtmeister

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Gymnasieutskottet

Sammanträdesdatum

2012-10-17

Anslaget under tiden

2012-10-23 – 2012-11-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Justerandes sign

...................................................................................

Camilla Knobblock

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Justering och godkännande av dagordningen
Gymnasieutskottets beslut
•

Justerandes sign

Charlotte Wachtmeister utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 870-2012

Förvaltningsåtagande av stiftelsen Evy och Ernst Johanssons
stipendiefond
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har fått in en anmälan om att det saknas
förvaltningsåtagande för en stiftelse under bildande, stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond, på grund av att den institution som stiftaren har angett
som förvaltare inte är villig att åta sig uppdraget. I och med detta är det
Länsstyrelsens uppgift att verka för att ett förvaltningsåtagande kommer till stånd.
Länsstyrelsen har sedan tidigare sänt förfrågan om förvaltningsåtagande till Ekeby
Sparbank, LRF Skåne och LRF Ungdomen Skåne samt Hushållningssällskapet,
vilka har tackat nej till uppdraget. Länsstyrelsen undrar nu om Svalöfs Gymnasium
är villigt att åta sig uppdraget som förvaltare för den aktuella stiftelsen. Skälet till
att Svalövs kommun tillfrågats i ärendet, och inte Helsingborgs kommun, är att de
utbildningar som är aktuella arrangeras vid Svalöfs gymnasium.
Stiftelsens ändamål är enligt testamentesförordnande att den årliga
nettoavkastningen ska utges som ett stipendium till en ungdom under 25 år bosatt i
Kropps pastorat, d.v.s. numera Kropps församling (8 403 invånare 2011), och som
utbildar sig inom jordbruksyrket på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Det årliga
stipendiet ska vara av en storlek att det täcker terminsavgiften vid
utbildningsanstalten, innefattande kursavgift, boende och skäligt uppehälle.
Enligt Rosenberg Advokatbyrå HB kan grundkapitalet för stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond beräknas till något över en miljon kronor.
Bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) tillämpas vid kommunens förvaltning
av stiftelser. När åtagandet görs av en juridisk person, såsom Svalövs kommun,
föreligger anknuten förvaltning (2 kap. 2 § stiftelselagen). Den juridiska personen
är stiftelsens förvaltare och svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs.
I en kommun är det kommunstyrelsen som i egenskap av förvaltarens högsta
verkställande organ (enligt lagstiftarens mening) är stiftelsens förvaltare.
En styrelseledamot eller förvaltare har enligt 2 kap. 15 och 22 §§ stiftelselagen rätt
till skäligt arvode. En kommun anses ha rätt att debitera en förvaltningsavgift
motsvarande självkostnaden. Kommunfullmäktige beslutade 1997-12-22 § 174 att
förvaltningsavgifter, enligt tabell, antas att gälla från och med 1998-01-01
(bilaga 1).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-17
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad den 1 oktober 2012
Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad den 29 augusti 2012
Bilaga till testamente, daterad den 16 maj 2007
Kommunfullmäktiges beslut, 1997-12-22 § 174, inklusive bilaga 1.
Yrkanden
Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C):
Svalövs kommun åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Evy och Ernst Johanssons
stipendiefond som en anknuten stiftelse,
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser uppdras svara för
förvaltningen av stiftelsen och medges fatta nödvändiga kompletterande beslut,
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser medges delegera
beslutanderätt om utdelning till lämplig befattningshavare/organ.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olsson (S) m.fl. yrkanden och finner att
utskottet antar dem.
Gymnasieutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige:
•
•
•

Svalövs kommun åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond som en anknuten stiftelse
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser uppdras svara för
förvaltningen av stiftelsen och medges fatta nödvändiga kompletterande beslut
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser medges delegera
beslutanderätt om utdelning till lämplig befattningshavare/organ.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 33

Dnr 899-2012

Information, skolverkets beslut om ansökan särskild variant av
fordons- och transportprogrammet vid Svalöfs gymnasium
Verksamhetschef/rektor Lena Hansson och biträdande rektor Anders Westerlund
informerar om:
Skolverket har den den 31 augusti 2012 beslutat att avslå ansökan om särskild
variant av fordons- och transportprogrammet vid Svalöfs gymnasium.
Beslutsunderlag
Skolverkets beslut, daterat 2012-08-31.
Gymnasieutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information, ekonomi
Verksamhetschef/rektor Lena Hansson och ekonom Tord Martinsson informerar
om:
a)
b)

Redogörelse av investeringar till och med den sista september 2012
Ekonomisk uppföljning till och med den sista september 2012
(Dnr 145-2012).

Gymnasieutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 35

Information, Svalöfs gymnasiums verksamhet
Verksamhetschef/rektor Lena Hansson informerar om Svalöfs gymnasiums
verksamheter och utbildningar:
a)
b)
c)

Läraravtalet 2012 är på totalt 4,2 %, vilket innebär 600 000 kronor i ökade
lönekostnader för Svalöfs gymnasium
Antagning av elever
Tidigare driftschef har slutat

Biträdande rektor Anders Westerlund informerar om;
d)
Två ansökningar om yrkeshögskola (lantbruk och djursjukvård)
Biträdande rektor Pia Alkefelt informerar om;
e)
Ny gymnasiesärskola fr.o.m. juli 2013
Vuxensamordnare Claes Johansson informerar om:
f)
Vuxenutbildning och SFI-undervisning
Kommunikatör Karin Stiernblad informerar om:
g)
Marknadsföring av Svalöfs gymnasium och en ny broschyr som har tagits
fram
Verksamhetschef/rektor Lena Hansson och kommunikatör Karin Stiernblad
informerar om:
h)
Öppet hus i oktober 2012.
Gymnasieutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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SVALÖVS KOMMUN
Gymnasieutskottet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (9)

Sammanträdesdatum

2012-10-17
§ 36

Övrigt
Nämndsekreterare Camilla Knobblock redogör för Synpunkten Återrapportering
2012 där nämndsadministrationen för varje kvartal ska redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. För gymnasieutskottets del finns inga
synpunkter att redovisa för perioden januari – september 2012.
Ordförande Krister Olsson meddelar att utskottets möte den 14 november 2012 är
inställt, vilket innebär att nästa möte är den 5 december 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

