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§25
Beslut om ny organisation för hantering av utdelning från Region
Hallands stiftelser
RS210073
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


delegera beslut om utdelning ur ett antal av Region Hallands stiftelser till
driftnämnders arbetsutskott samt regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15

Yrkanden
Benny Strandberg (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskottets förslag. I
yrkandet instämmer Kristina Karlsson (C).
Ärendet
Regionstyrelsen föreslås delegera beslut om utdelning ur Region Hallands stiftelser
till driftnämnders arbetsutskott och regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
Syftet med förslaget är att minska antalet inblandade i hanteringen av utdelningar
och som därmed tar del av ansökningarna. Förslaget har tagits fram i samråd med
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


delegera beslut om utdelning ur ett antal av Region Hallands stiftelser till
driftnämnders arbetsutskott samt regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15
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Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-03-08

Diarienummer
RS210073

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Beslut om ny organisation för
hantering av utdelning från Region Hallands stiftelser
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 delegera beslut om utdelning ur ett antal av Region Hallands stiftelser
till driftnämnders arbetsutskott samt regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15

Sammanfattning
Regionstyrelsen föreslås delegera beslut om utdelning ur Region Hallands
stiftelser till driftnämnders arbetsutskott och regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott. Syftet med förslaget är att minska antalet inblandade i
hanteringen av utdelningar och som därmed tar del av ansökningarna.
Förslaget har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bakgrund
Regionstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser och donationsfonder. I egenskap
av stiftelseförvaltare lyder regionstyrelsen under Stiftelselagen (1994:1220).
I egenskap av förvaltare beslutar regionstyrelsen genom sina utskott om
utdelning av medel ur stiftelsen. Handläggningen av ansökningar hanteras i
flera led och i flera organ innan de når regionstyrelsens utskott för beslut.
Hanteringen uppfattas som omständig. Därtill återfinns känsliga
personuppgifter som regel i ansökningarna. Även om personuppgifterna
lämnats frivilligt är den nuvarande hanteringen problematisk då fler personer
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än önskvärt behöver ta del av uppgifterna. För att minimera antalet personer
som tar del av uppgifterna sänds nu ett beslutsunderlag utan känsliga
uppgifter till regionstyrelsen med den konsekvens styrelsen får bristfällig insyn
i de utdelningar de beslutar om.

Möjlighet till förändring
Regionkontoret har i kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland utforskat
möjligheterna att förändra hanteringen. I enlighet med stiftelselagen kan
regionstyrelsen utse ett befintligt eller skapat organ inom sin egen organisation
att besluta om utdelning. Ansvaret för förvaltningen av stiftelsen liksom för
utdelning kvarstår dock hos regionstyrelsen varför regionstyrelsen måste
beredas en god insyn.

Förslag till ny organisation för utdelning
Ett förslag föreligger nu att förändra hanteringen av ansökningar och beslut
om utdelning ur regionens stiftelser. Ett antal stiftelser har egna styrelser och
omfattas därmed inte av föreslagen förändring. Syftet med förändringen är att
minska antalet inblandade i besluten om utdelning för att effektivisera
processen samt att minska kretsen som tar del av personuppgifter. Förslaget
syftar inte till att nå en genomgripande förändring av regionens övergripande
stiftelseförvaltning.
Förslaget innebär att regionstyrelsen utser respektive driftnämnds
arbetsutskott att besluta om utdelning ur stiftelser enligt fördelning nedan.
Skillnaden mot nuvarande ordning är att driftnämnden idag endast bereder
beslutsförslag till styrelsen varefter ärendet sänds till styrelsen för beslut.
Genom att flytta beslutandet till driftnämndens arbetsutskott kommer
driftnämnden inte alls ha del i hanteringen: i egenskap av stiftelseutdelare
ikläder sig driftnämndens arbetsutskott en roll som är helt skild från sin
nämnd. Arbetsutskottet skall därför inte redovisa sina beslut till nämnden och
nämnden har inget rätt att ta del av presidiets stiftelserelaterade beslut. I
egenskap av utdelare av stiftelsemedel finns ingen rätt till insyn då varken
kommunallagen eller offentlighets och sekretesslagen är tillämplig.
Förändringen minskar därmed antalet inblandade till ett minimum. Efter
tjänstemannahandläggning beslutas om utdelning i första led, istället för efter
tre led som nu.
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Driftnämndernas arbetsutskott föreslås besluta om utdelning av medel enligt
följande fördelning (fördelningen utgår från var ansökningar hanteras idag):
Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott
Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjämeskulla fond – org.nr
saknas
Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond – 802425-4438
Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond – 849400-0659
Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond – 849202-3612
Driftnämnden Psykiatris arbetsutskott
Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond – 802479-9150
Driftnämnden Närsjukvårds arbetsutskott
Stiftelsen Ada Anderssons fond - 849400-0030
Stiftelsen Primärvårdsnämnden i Falkenbergs samfond – 802479-7667
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
Stiftelsen Albert och Alma Johanssons donationsfond – 802480-1022
Doktor JS Almers Stiftelse – 849600-3131
Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond – 802448-3390
Stiftelsen Halmstads lasaretts fond för medicinsk forskning – 849202-0527
Stiftelsens Apelvikens samfond för sjuka barn – 849202-3661

Redovisning till regionstyrelsen
Efter beslut sänds en rapport till regionstyrelsen. I rapporten ska framgå vilka
medel som betalats ut och till vilka ändamål. Rapporten ska innehålla en
arbetsutskottet kommentar kring hur stiftelsen genom sitt beslut uppfyller
stiftelsens syfte. I rapporten ska framgå om en mottagare tidigare erhållit
medel från stiftelsen någon gång under de tre senaste åren. Rapporten ska inte
innehålla några personuppgifter.
Rapporten ska sändas till regionstyrelsen efter varje utdelningstillfälle men
minst en gång årligen. Om ingen utdelning sker ett visst år ska en rapport
sändas som redovisar varför utdelning ej skett. Då regionstyrelsen är ytterst
ansvarig äger regionstyrelsen rätt att ändra i beslut om utdelning om så skett
utanför stiftelsens ändamål. Utbetalning av medel ska därför inte ske förrän
styrelsen behandlat rapport och utdelningsbeslut.
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Protokollföring av utdelning
Det möte där arbetsutskottet beslutar om utdelning protokollförs som ett eget
sammanträde. Protokollet anslås ej och publiceras ej offentligt då
kommunallagens bestämmelser ej är tillämpliga. I samband med beslut om
utdelning är det lämpligt att arbetsutskottet beslutar om den rapport som ska
sändas till regionstyrelsen. Om så inte sker skall arbetsutskottet besluta om
rapporten snarast.
Beslutsprotokoll för utdelning samt rapport sänds till regionstyrelsen.
Utbetalning av medel sker först efter att styrelsen behandlat rapporten.

Ansvar och begränsningar
Regionstyrelsen företräder förvaltaren för ovan nämnda stiftelser. Den
föreslagna delegationen uppdrar åt och begränsar utpekade organ till att
besluta om utdelning och att redovisa till styrelsen. Därutöver har
arbetsutskotten varken ansvar eller delegation. Då regionstyrelsen är ytterst
ansvarig äger regionstyrelsen rätt att ändra i beslut om utdelning om så skett
utanför stiftelsens ändamål. Utbetalning av medel ska därför inte ske förrän
styrelsen behandlat rapport och utdelningsbeslut. Regionstyrelsen äger rätt att
när som helst återta beslutsdelegationen från arbetsutskotten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget väntas inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Närsjukvård

