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Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesdatum

Sida
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1

Kommunhuset, kl 17.30 – 17.50
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S)
Birgitta Jönsson (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström, tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Ann Pettersson, tjg ers för Olof Röstin (M), § 215, Olof Röstin (M), § 216

Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)
Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Adm.chef Michael Andersson

Forts. sid 2)
Utses att justera

Torbjörn Ekelund

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, 2011-12-06, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Torbjörn Ekelund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

215 - 216

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-19

Ej tjänstgörande ersättare:
Torsten Vigre (M)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M), § 216
Ann Pettersson (M)
Anette Halberg (S)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Insynsplatser, ersättare:
Patrik Wilhelmsson (KD)
Övriga:
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Lena Hansson, rektor/verksamhetschef
Britt Tullberg, verksamhetschef
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§ 215

Dnr 76-2008, 766-2010

Hyresavtal för truckhall, Svalöfs gymnasium
Sammanfattning
Transportutbildningen vid Svalöfs gymnasium är en attraktiv utbildning som idag
saknar fullt ut ändamålsenliga lokaler.
Gymnasieskolan har tidigare har tidigare hyrt in sig externt i Landskrona för
utbildning av truck samt hjullastare. Utbildningen har sedan en tid flyttats till
Svalöv, av såväl pedagogiska som ekonomiska skäl. Skolan har tillsammans med
Svalövslokaler tagit fram ett förslag på truckhall vid Felestad, där planen varit att
ny truckhall skulle stå klar vid terminsstart ht 2011. Av olika anledningar har så
inte blivit fallet. Truckutbildningen sker idag akut i icke ändamålsenliga lokaler
eftersom truckhallen är försenad.
Nu föreligger ett förslag till hyresavtal med AB SvalövsLokaler. Avtalet omfattar
tiden 2012-06-01 – 2031-12-31, d v s 19 år och sju månader och årshyran är 350
000 kr. I 2012 års priser är avtalets totala omfattning 6 854 000 kronor. Det innebär
att avtalet måste godkännas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-12-13.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 157.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av rektor/verksamhetschef Lena
Hansson.
Yrkanden
Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och
Torbjörn Ekelund (FP): Hyresavtalet, omfattande 19 år och sju månader, och med
en hyresnivå år 2012 om 350 000 kronor godkännes. Verksamhetschef/Rektor Lena
Hansson bemyndigas underteckna avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Hyresavtalet, omfattande 19 år och sju månader, och med en hyresnivå år
2012 om 350 000 kronor godkännes.

•

Verksamhetschef/Rektor Lena Hansson bemyndigas underteckna avtalet.
Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Verksamhetschef/Rektor Lena Hansson
AB SvalövsLokaler
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§ 216

Dnr 534-2011

Prislista för Svalöfs gymnasium 2012
Sammanfattning
Då Svalövs kommun övertog huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium 2011-0701 ska kommunen inför varje nytt kalenderår besluta om bidragsbelopp och
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna
skolan.
Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan kommunal huvudman ersätts
huvudmannen motsvarande dennes budgeterade självkostnader, interkommunal
ersättning. För elev som läser ett gymnasieprogram hos en fristående huvudman
som inte hemkommunen erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets
riksprislista.
Bidraget för de program som Svalövs kommun erbjuder i den egna verksamheten
beslutas i enlighet med skollag (2010:800) 16 kap 52-55 §§ och 17 kap 31-36 §§
samt rekommendationer från Skolverket. Bidragsbeloppen samt den
interkommunala ersättningen innefattar gymnasieskola om 3 500 gymnasiepoäng
(3 år) och inrymmer både de nya gymnasieprogrammen och de tidigare
programmen. Bidraget och den interkommunala ersättningen grundas på
huvudmannens budgeterade självkostnader.
Beslutsunderlag
Reviderade bilagor 1) och 2), daterade 2011-12-19
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-15
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef
Kerstin Lingebrant.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S):
Kommunstyrelsen fastslår bidragsbelopp, interkommunalersättning samt tillägg för
3 500 gymnasiepoäng år 2012 enligt bilaga 1), version 2), till tjänsteskrivelsen.
Gymnasieutskottet uppdras att inom tre år anpassa verksamheten så att priserna för
fordonsprogrammet och fordonsprogrammet transport kommer i nivå till
riksprislistans priser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen fastslår bidragsbelopp, interkommunalersättning samt
tillägg för 3 500 gymnasiepoäng år 2012 enligt bilaga 1), version 2), till
tjänsteskrivelsen.

•

Gymnasieutskottet uppdras att inom tre år anpassa verksamheten så att
priserna för fordonsprogrammet och fordonsprogrammet transport kommer
i nivå till riksprislistans priser.

Expediering:
Svalöfs gymnasium
Kommunförvaltningen (KET, JBN, JEGN)
Fristående skolor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

