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Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att följande stipendiater får bidrag på 1000 kronor vardera från
följande samfonder
• Munkagårdsgymnasiet, Oscar Pålsson, Arvid Svensson
• Plönningegymnasiet, Kevin Svensson, Emmy Nilsson, Nicole Christenson, Sara Karlsson

Ärendet
Regionen förvaltar i dagsläget 18 fonder, varav 15 är genom så kalla anknuten förvaltning. Tre
stiftelser har en egen styrelse men den ekonomiska förvaltningen sker via styrelsen eller utsedd
nämnd. Den ekonomiska förvaltningen handhas av extern förvaltare och det ställs varje år ett
utdelningsbart belopp till respektive stiftelses förfogande för att uppfylla stiftelsens syfte. Enligt
regionstyrelsens delegationsordning har tillväxtutskottet delegation på att besluta om utdelning ur
stiftelserna inom utbildningsområdet.
Ansökan och fördelning av medel sker två gånger per år.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att följande stipendiater får bidrag på 1000 kronor vardera från
följande samfonder
• Munkagårdsgymnasiet, Oscar Pålsson, Arvid Svensson
• Plönningegymnasiet, Kevin Svensson, Emmy Nilsson, Nicole Christenson, Sara Karlsson

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse fördelning av medel ur stiftelserna Munkagårdsgymnasiets och
Plönningegymnasiets samfonder

Expedieras till
Regionstyrelsen, Driftnämnden kultur och skola
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Per Stané Persson
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Fördelning av medel ur stiftelserna Munkagårdsgymnasiets
samfond och Plönningegymnasiets samfond
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att följande stipendiater får bidrag på 1000
kronor vardera från följande samfonder
• Munkagårdsgymnasiet, Oscar Pålsson, Arvid Svensson
• Plönningegymnasiet, Kevin Svensson, Emmy Nilsson, Nicole Christenson, Sara
Karlsson

Sammanfattning
Regionen förvaltar i dagsläget 18 fonder, varav 15 är genom så kalla anknuten
förvaltning. Tre stiftelser har en egen styrelse men den ekonomiska förvaltningen
sker via styrelsen eller utsedd nämnd. Den ekonomiska förvaltningen handhas av
extern förvaltare och det ställs varje år ett utdelningsbart belopp till respektive
stiftelses förfogande för att uppfylla stiftelsens syfte. Enligt regionstyrelsens
delegationsordning har tillväxtutskottet delegation på att besluta om utdelning ur
stiftelserna inom utbildningsområdet.
Ansökan och fördelning av medel sker två gånger per år.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2013, § 75, att
anta riktlinjer för stiftelseförvaltningen inom Region Halland. I formell mening är det
regionstyrelsen som är förvaltare av stiftelserna. Styrelsen har i sin tur möjlighet att
överlåta beslutsfattandet till en utsedd styrelse/nämnd att fördela medel.
Även om den ekonomiska förvaltningen sker extern så har regionstyrelsen alltjämt
förvaltningsansvaret för stiftelserna såväl den ekonomiska som den allmänna
förvaltningen.

Då donatorns viljeinriktning att donera medel till det dåvarande landstinget, som är en
politisk nivå och den allmänna rättsäkerheten så delegeras inte beslut om fördelning
av bidrag till tjänstemannanivån, enbart beredningen.
Regionstyrelsen har gett tillväxtutskottet på delegation att besluta om fördelningen av
bidrag ur Munkagårdsgymnasiets-, Plönninges-, Katrinebergs- och Löftadalens
samfonder. Driftnämnden Kultur och skola utgör donationskommitté och bereder
beslut inför fördelning av bidrag från samfonderna inom utbildning.
Munkagårdsgymnasiets samfond
Driftnämnden Kultur och skola som utgör donationskommitté föreslår att följande
elever beviljas stipendium ur Munkagårdsgymnasiets samfond
Oscar Pålsson
Arvid Svensson

1 000 kronor
1 000 kronor

Sammanlagd utdelning vid detta tillfälle är 2 000 kronor. Utdelningsbart under 2017
är 11 006 kronor.
Plönningegymnasiets samfond
Driftnämnden Kultur och skola som utgör donationskommitté föreslår att följande
elever beviljas stipendium ur Plönningegymnasiets samfond
Kevin Svensson
Emmy Nilsson
Nicole Christenson
Sara Karlsson

1 000 kronor
1 000 kronor
1 000 kronor
1 000 kronor

Sammanlagd utdelning vid detta tillfälle är 4 000 kronor. Utdelningsbart under 2017
är 4 286 kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Munkagårdsgymnasiets samfonds sammanlagda utdelning vid detta tillfälle är 2 000
kronor. Plöningegymnasiets samfonds sammanlagda utdelning vid detta tillfälle är
4 000 kronor.

Regionkontoret
Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen, Driftnämnden kultur och skola

