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§128
Fördelning av medel ur stiftelsen Munkagårdsgymnasiets-,
Plönninges-, Katrinebergs- och Löftadalens samfonder (Beslut
enligt delegation)
RS190041
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 tilldela tre stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftnämnden Kultur
och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Munkagårdsgymnasiets samfond utifrån ändamåls kriterierna
 tilldela fyra stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftnämnden Kultur
och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Plönningegymnasiets samfond utifrån ändamåls kriterierna
 tilldela två stipendiater från Katrinebergs folkhögskola, enligt Driftnämnden
Kultur och skolas förslag, ett bidrag på vardera 500 kr från Katrinebergs
folkhögskolas samfond utifrån ändamåls kriterierna
 tilldela 13 stipendiater från Löftadalens folkhögskola, enligt Driftnämnden
Kultur och skolas förslag, bidrag enligt följande: 1 stipendium á 500 kr, 10
stipendium á 1000 kr och 2 stipendium á 1500 kr, från Löftadalens
folkhögskolas samfond utifrån ändamåls kriterierna.
Ärendet
Regionen förvaltar i dagsläget 18 fonder, varav 15 är genom så kallad 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. Driftnämnden Kultur och skola, som utgör
donationskommitté, har överlämnat förslag till beslut. Rektorerna på respektive skola
har deltagit i beredningen av förslagen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 tilldela tre stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftnämnden Kultur
och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Munkagårdsgymnasiets samfond utifrån ändamåls kriterierna
 tilldela fyra stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftnämnden Kultur
och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Plönningegymnasiets samfond utifrån ändamåls kriterierna
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tilldela två stipendiater från Katrinebergs folkhögskola, enligt Driftnämnden
Kultur och skolas förslag, ett bidrag på vardera 500 kr från Katrinebergs
folkhögskolas samfond utifrån ändamåls kriterierna
tilldela 13 stipendiater från Löftadalens folkhögskola, enligt Driftnämnden
Kultur och skolas förslag, bidrag enligt följande: 1 stipendium á 500 kr, 10
stipendium á 1000 kr och 2 stipendium á 1500 kr, från Löftadalens
folkhögskolas samfond utifrån ändamåls kriterierna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av medel ur stiftelsen Munkagårdsgymnasiets-,
Plönninges-, Katrinebergs- och Löftadalens samfonder
Expedieras till
Driftnämnden Kultur och skola
Vid protokollet
Helge Scharf Wramling
Justerat 2019-05-15
Helene Andersson

Per Stané Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2019-05-15
Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-05-14

Diarienummer
RS190041

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Regionstyrelsen

Fördelning av medel ur stiftelsen Munkagårdsgymnasiets-, Plönninges-,
Katrinebergs- och Löftadalens samfonder
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
- tilldela tre stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftsnämnden Kultur
och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Munkagårdsgymnasiets samfond utifrån ändamålskriterierna
-

tilldela fyra stipendiater från Munkagårdsgymnasiet, enligt Driftsnämnden
Kultur och skolas förslag, ett bidrag på vardera 1000 kronor från
Plönningegymnasiets samfond utifrån ändamålskriterierna

-

tilldela två stipendiater från Katrinebergs folkhögskola, enligt Driftsnämnden
Kultur och skolas förslag, ett bidrag på vardera 500 kr från Katrinebergs
folkhögskolas samfond utifrån ändamålskriterierna

-

tilldela 13 stipendiater från Löftadalens folkhögskola, enligt Driftsnämnden
Kultur och skolas förslag, bidrag enligt följande: 1 stipendium á 500 kr, 10
stipendium á 1000 kr och 2 stipendium á 1500 kr, från Löftadalens
folkhögskolas samfond utifrån ändamålskriterierna.

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. Driftnämnden Kultur och skola, som utgör
donationskommitté, har överlämnat förslag till beslut. Rektorerna på respektive skola
har deltagit i beredningen av förslagen.
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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
medel ur Munkagårdsgymnasiets-, Plönninges-, Katrinebergs- och Löftadalens
samfonder. Driftnämnden Kultur och skola utgör donationskommitté och bereder
beslut, utifrån nedan fastställda ändamål, inför fördelning av medel från samfonderna
inom utbildning.
Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets (inkl. Plönninges) 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
Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond
Ändamål
Att utdela premier/stipendier till elever vid Katrinebergs folkhögskola:
- som belöning och uppmuntran för berömvärd flit
- som belöning för gott kamratskap
- för fortsatt utbildning efter genomgången utbildning
- som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands
Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond
Ändamål
Att som stipendier utdela medel till elever vid Löftadalens folkhögskola:
- 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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utdelningsbara medel 2019:

Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfonds: 3 039 kr
Stiftelsen Plönningegymnasiets Samfond: 7267 kr
Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond: 21 093 kr
Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond: 1742 kr

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Kultur och skola

Henrik Lundahl
Kanslichef

