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Sammanträdesdatum

2018-05-29
Regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott

§172
Fördelning av medel ur Anni, Ernst och Hilda Österbergs från
Hjälmkulla fond (Beslut enligt delegation)
RS180088
Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
 notera informationen att inga ansökningar har inkommit till Stiftelsen Anni,
Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
Ärendet
Regionstyrelsen har beslutat (§167/2014) att beredning av beslutsunderlag för
utdelning från Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond sker
av Driftnämnden Hallands sjukhus. Driftnämnden har sedan delegerat detta vidare till
arbetsutskottet. Fördelning av bidrag ur Region Hallands stiftelser sker enligt
regionstyrelsens beslut två gånger per år. Regionkontoret har tagit fram uppgifter om
hur mycket utdelningsbara medel det finns för fonden för hela 2018 och har delgett
förvaltningen ansökningar för årets utdelning.
Till Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond har inga
ansökningar inkommit.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
 notera informationen att inga ansökningar har inkommit till Stiftelsen Anni,
Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Fördelning av medel ur Anni, Ernst och Hilda Österbergs från
Hjälmkulla fond
 Protokoll DN HS AU 2018 stiftelser
 Region Hallands donationsfonder
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2018-05-07

Diarienummer
RS180088

Regionstyrelsen

Fördelning av medel ur Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs
från Hjälmkulla fond
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att notera informationen att
inga ansökningar har inkommit till Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs från
Hjälmkulla fond

Sammanfattning
Regionstyrelsen har beslutat (§167/2017) att beredning av beslutsunderlag för
utdelning från Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond sker
av Driftnämnden Hallands sjukhus. Driftnämnden har sedan delegerat detta vidare till
arbetsutskottet. Fördelning av bidrag ur Region Hallands stiftelser sker enligt
regionstyrelsens beslut två gånger per år. Regionkontoret har tagit fram uppgifter om
hur mycket utdelningsbara medel det finns för fonden för hela 2018 och har delgett
förvaltningen ansökningar för årets utdelning. Till Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda
Österbergs från Hjälmkull fond har inga ansökningar inkommit.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Inger Svensson
Ordförande

Beslutet ska skickas till
Driftnämnden Hallands sjukhus

Martin Engström
Sjukhuschef
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Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelsen Ada Anderssons fond
Org nr: 849400-0030
Ändamål
Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt
ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.
Enligt kammarkollegiets beslut om generell permutation 1973-02-12 får medlen
användas för nedsättning av vårdavgifter, för eftervård, ortopediska hjälpmedel,
andra personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor.
Kontaktperson:
Caroline Svensson
Närsjukvården Halland
Box 1243
432 17 Varberg
caroline.c.svensson@regionhalland.se

Stiftelsen Albert och Alma Johanssons donationsfond
Ändamål
Lämna bidrag till i Hallands län bosatta människor med funktionsnedsättning
t ex kostnader för medhjälpare vid rekreationsresor och kurser.

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Karin Nordstrand
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
karin.nordstrand@regionhalland.se
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Doktor JS Almers stiftelse
Org nr: 849600-3131
Ändamål
Efter att minst 1/10 lagts till kapitalet får avkastningen användas som
resestipendier till svenska läkare för studium av skelettinfektioner eller som
bidrag till utgivande av skrifter rörande sådana infektioner.
Kontaktperson:
Karin Nordstrand
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
karin.nordstrand@regionhalland.se

Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmeskulla
fond
Org nr 849202-2671
Ändamål
Avkastningen från fonden ska användas till extraförplägnad en gång om året till
samtlig vid Kustsanatoriet Apelviken anställd personal.
Ej möjligt att helt i enlighet med innebörden av testamentet uppfylla givarens
önskemål.
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Sabine Hansson
Hallands sjukhus
Träslövsvägen 68
432 81 Varberg
sabine.hansson@regionhalland.se
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Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn
Ändamål
Till behövande svårt sjuka eller handikappade barn under 18 år.
Användningsområdet är ej begränsat till Hallands län.
Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas med allmänna
medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna
försäkringskassan.
Kontaktperson:
Karin Nordstrand
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
karin.nordstrand@regionhalland.se

Stiftelsen Primärvårdsnämnden i Falkenbergs samfond
Ändamål
Ge bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av
sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av
sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för
eftervård och rekreationsresor som patient bedöms vara i behov av, men av
ekonomiska skäl ej har råd att bekosta, till bekostande av öppenvårdsavgifter
och tandvårdsavgifter för patienter som med anledning av sjukhusvistelse eller
på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska
ställning försämrad, eller till bekostnad av ortopedtekniska och andra personliga
hjälpmedel, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms
vara i behov av. Ansökan till stiftelsen kan enbart göras av person bosatt i
Falkenbergs kommun. Utdelning får inte ske för sådana ändamål som ska
tillgodoses av allmänna medel.
Kontaktperson:
Caroline Svensson
Närsjukvården Halland
Box 1243
432 17 Varberg
caroline.c.svensson@regionhalland.se
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Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond
Ändamål
Bidrag till i Hallands län bosatta nervsjuka konvalescenters efterbehandling.
Om fondens avkastning ej kan användas för avsett ändamål ska den användas
för andra sjukdomars hämmande.
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Psykiatrin Halland
Roger Orlinge
Träslövsvägen
432 81 Varberg
roger.orlinge@regionhalland.se

Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond
Ändamål
Rehabiliteringsinsatser med syfte att underlätta återgång i arbete för i Hallands
län bosatta, sjukskrivna personer.
”Till i Hallands län bosatta, sjukskrivna personer. Fondens medel ska användas
till rehabiliteringsinsatser som på annat sätt inte kan tillgodoses av den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården och i syfte att underlätta
återgång i arbete. Sökande med låg disponibel inkomst prioriteras. Bidrag till
tandvårdskostnader utgår ej.”
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Karin Nordstrand
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
karin.nordstrand@regionhalland.se
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Stiftelsen Halmstads Lasaretts fond för medicinsk forskning
Org nr: 849202-0527
Ändamål
Främja de vid lasarettets verksamma läkares vetenskapliga och praktiska
verksamhet genom ekonomiska bidrag ur stiftelsens avkastning.
-

För möjliggörande av vetenskapliga och praktiskt medicinskt arbete

-

För publicering av medicinska arbeten

-

Till stipendier för studieresor

-

För annat ändamål, jämförligt med de här nämnda.

Kontaktperson:
Karin Nordstrand
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
karin.nordstrand@regionhalland.se

Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond
Ändamål
Delar ut premier/stipendier till elever vid skolan enligt villkor angivna i stiftelsens
stadgar.
Kontaktperson:
Anders Hallberg
Skolförvaltningen
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
anders.hallberg@regionhalland.se
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Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
Org nr: 802425-4438
Ändamål
Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av 10 stiftelser. Permutation
2006-09-29. Medlen används för nedsättning av vårdavgifter, rekreationsresor,
ortopedtekniska hjälpmedel samt andra personliga hjälpmedel.
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Sabine Hansson
Hallands sjukhus
Träslövsvägen 68
432 81 Varberg
sabine.hansson@regionhalland.se

Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond
Org nr: 64325
Ändamål
Att som stipendier utdela medel:
-

Som belöning och uppmuntran för berömvärt flit

-

Som belöning för gott kamratskap

-

Som hjälp till fortsatta studier

-

Som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands

Kontaktperson:
Anders Hallberg
Skolförvaltningen
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
anders.hallberg@regionhalland.se
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Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond
Org nr: 849200-0659
Ändamål
Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt
ekonomiskt behövande personer bosatta i Kungsbacka kommun och Lindome
församling.
Enligt kammarkollegiets beslut om generell permutation 1973-02-12 får medlen
användas för nedsättning av vårdavgifter, för eftervård, ortopediska hjälpmedel,
andra personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor.
Kontaktperson:
Sabine Hansson
Hallands sjukhus
Träslövsvägen 68
432 81 Varberg
sabine.hansson@regionhalland.se

Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond
Ändamål
Att som stipendier utdela medel till elever vid gymnasiet:
-

Som belöning och uppmuntran för berömvärt flit
Som belöning för gott kamratskap
Som uppmuntran av intresse för miljöfrågor och miljövård
För fortsatt utbildning efter genomgången utbildning
Som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands

Vid utdelning ur stiftelsen ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i
stiftelsen ingående donationerna. Utdelning får inte ske för sådana ändamål
som ska tillgodoses med allmänna medel.
Kontaktperson:
Anders Hallberg
Skolförvaltningen
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
anders.hallberg@regionhalland.se
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Stiftelsen Plönningegymnasiets Samfond
Org nr: 802424-0239
Ändamål
Dela ut premier till elever vid gymnasiet







Som belöning och uppmuntran till elever som visat berömvärt flit
Som belöning för gott kamratskap
Som uppmuntran av intresse för miljöfrågor och miljövård
För fortsatt utbildning efter genomgående utbildning
Som hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- och utomlands
För gemensamt ändamål för eleverna som främjar förståelsen för miljö
och kretslopp samt social samverkan

Vid utdelningen ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i
stiftelsen ingående donationerna. Utdelningen får inte ske för sådana ändamål
som ska tillgodoses med allmänna medel.
Kontaktperson:
Anders Hallberg
Skolförvaltningen
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
anders.hallberg@regionhalland.se
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Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
Org nr: 849202-3612
Ändamål
Hjälp åt behövande patienter från Hallands län som vårdas eller vårdats vid
sjukhuset i Varberg, huvudsakligen i form av befrielse från eller nedsättning av
vårdavgifter – frisäng.
I den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av
ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum får den användas:
-

såsom bidrag under eller efter sjukhusvårdtill patient, som i anledning av
sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga,
orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad

-

till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl
eljest inte har möjlighet att bekosta

-

till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel

-

till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än
ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt
bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon

-

till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor,
som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas med allmänna
medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän
försäkringskassa.
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Kontaktperson:
Sabine Hansson
Hallands sjukhus
Träslövsvägen 68
432 81 Varberg
sabine.hansson@regionhalland.se
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Fonder med egna styrelser

Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond
Org nr: 849600-1192
Ändamål
Att företrädesvis i Halland underlätta rörelsehindrades situation genom att i form
av understöd utöva hjälpverksamhet avseende bland annat
boendeförhållanden, arbetsmöjligheter, rekreationsresor och fritidsaktiviteter.
Understöd kan lämnas såväl till organisationer, verksamma inom ifrågavarande
arbetsfält, som till enskilda personer däribland inräknat även vårdare för de
rörelsehindrade.
Enligt stiftelsens stadgar får stiftelsens tillgångar endast användas till främjande
av stiftelsens ändamål. Detta innebär att stiftelsens eget kapital kan användas
för främjande av stiftelsens ändamål i sin helhet.
Styrelse:
En styrelse med säte i Varberg utsedda av regionfullmäktige.
Kontaktperson:
Stefan Norberg
Brunnsäpplet väg 4
432 46 Varberg
Mobil 070-389 79 39
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Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Org nr: 849202-3661
Ändamål
Fondens ändamål är att underlätta rörelsehindrades situation genom att i form av
understöd utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden,
arbetsmöjligheter, rekreationsresor och fritidsaktiviteter samt att främja forskningsoch utvecklingsarbete inom ifrågavarande område. Understöd kan lämnas såväl till
organisationer, verksamma inom ifrågavarande arbetsfält, som till enskilda personer,
däribland inräknat även vårdare för de rörelsehindrade.
Styrelse:
En styrelse med säte i Varberg utsedda av regionfullmäktige.
Kontaktperson:
Stefan Norberg
Brunnsäpplet väg 4
432 46 Varberg
Mobil 070-389 79 39

Bergerska stiftelsen
Ändamål
Från avkastningen på stiftelsens förmögenhet årligen lämna bidrag till personer,
bosatta inom Hallands län, som är i behov av sådan rehabiliterings- och
klimatvård som ligger utanför regionens ordinarie åtaganden.
OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller
motsvarande bifogas stiftelsen.
Styrelse:
En styrelse med säte i Halmstad utsedda av regionfullmäktige.
Kontaktperson:
Rebecca Steen
Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
rebecca.steen@regionhalland.se

