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Regionstyrelsen

§214
Internatkostnader Munkagårdsgymnasiet
RS170654
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 avsätta 760,0 tkr till Kultur och skola för att täcka Munkagårdsgymnasiets
internatverksamhets underskott 2018
 finansiering tas ur regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader
Ärendet
Internatverksamheten, inklusive vuxennärvaro, vid Munkagårdsgymnasiet har till och
med vårterminen 2015 finansierats av hyresintäkter från vårdnadshavare,
regionbidrag och ersättning från hallandskommunerna. Från och med höstterminen
2015 har beslutats att förvaltningen inte ska fakturera de halländska kommunerna för
de elever som bor på internatet.
Regionbidraget i 2018 års budget är 780,0 tkr. Finansieringsbehovet 2018 har
beräknats till 1 540,0 tkr och förslaget är att omdisponera 760,0 tkr av
regionstyrelsens oförutsedda medel till Munkagårdsgymnasiets internatverksamhet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att
 avsätta 760,0 tkr till Kultur och skola för att täcka Munkagårdsgymnasiets
internatverksamhets underskott 2018
 finansiering tas ur regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader
Beslutsunderlag
 Internatkostnader Munkagårdsgymnasiet
Expedieras till
Driftnämnd Kultur och skola

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-11-14

Diarienummer
RS170654

Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Regionstyrelsen

Internatkostnader Munkagårdsgymnasiet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
-avsätta ytterligare 760,0 tkr till Kultur och skola för att täcka Munkagårdsgymnasiets
internatverksamhets underskott 2018
- finansiering tas ur regionstyrelsens oförutsedda medel

Sammanfattning
Internatverksamheten, inklusive vuxennärvaro, vid Munkagårdsgymnasiet har till och
med vårterminen 2015 finansierats av hyresintäkter från vårdnadshavare,
regionbidrag och ersättning från hallandskommunerna. Från och med höstterminen
2015 har beslutats att förvaltningen inte ska fakturera de halländska kommunerna för
de elever som bor på internatet.
Regionbidraget i 2018 års budget är 780,0 tkr. Finansieringsbehovet 2018 har
beräknats till 1 540,0 tkr och förslaget är att omdisponera 760,0 tkr av
regionstyrelsens oförutsedda medel till Munkagårdsgymnasiets internatverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den ekonomiska konsekvensen på 760 tkr för 2018 kommer att finansieras genom
en omdisponering av Regionstyrelsens oförutsedda medel.
Regionkontoret

Kultur och skola

Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Driftnämnd Kultur och skola

