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Regler för gåvor och donationer
De här reglerna reglerar Region Jämtland Härjedalens bestämmelser om hur gåvor och
donationer ska hanteras.

Gåvor från privatpersoner, föreningar etcetera
Inom Region Jämtland Härjedalen finns inte någon undre gräns för mottagande av gåvor.
Det under förutsättning att gåvan inte är förenad med krav på motprestationer eller andra
särskilda villkor från givarens sida. Sådana gåvor kan tas emot efter beslut av
regionstyrelsen. Intäkter och kostnader som kan föras till mottagen gåva tillfaller/belastar i
sin helhet det område som tagit emot gåvan. I enlighet med landstingsstyrelsens beslut
1997-03-20, § 40, ska Region Jämtland Härjedalen inom ett år från det att en gåva kommit
in till regionen ge en återrapportering om gåvans användning till givaren.
Gåvor från privatpersoner, föreningar med flera bokförs på konto 3910 Övriga intäkter med
ett särskilt objekt och diarieförs. Medel som kommit till regionen från någon extern
finansiär är att se som en betalning för ett arbete som ska utföras om inget annat
uttryckligen sägs. Om arbetet inte är slutfört har regionen en skuld till den externe
finansiären och ej förbrukad del av medlen hanteras därför som en skuld i bokslutet.
Om det vid slutfört arbete skulle finnas medel som inte är förbrukade kan de hanteras på två
sätt:
 Om finansiären har föreskrivit att ej förbrukade medel ska återgå återbetalas
överskottet.
 Om inga särskilda föreskrifter finns går eventuellt överskott till landstinget och
förstärker det egna kapitalet.

Bestämmelser för mottagande av donationer/stiftelser
Beslut att ta emot eller avstå från att ta emot en donation tas av regionstyrelsen om kapitalet
uppgår till högst 500 tkr. Donationer därutöver prövas av regionfullmäktige. Erbjudande om
mottagande av fast egendom, oavsett form för överlåtelsen, ska alltid prövas av
regionfullmäktige.
Mottagandet av en donation kan medföra förpliktelser för regionen. Därför ska det i
samband med beslut om eventuellt mottagande av donation klargöras vilka villkor som är
förknippade med donationen och vilka kostnader mottagandet medför. Om olägenheterna
överstiger den nytta donationen kan komma att medföra för regionen ska inte regionen ta
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emot den. Vid mottagande ska ett avvägande göras om hur stort administrativt merarbete en
ny donation skapar i förhållande till sin avkastning. Av denna anledning bör donationer med
ett samlat kapital understigande ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring ej tas
emot, såvida de inte kan läggas samman med en redan befintlig stiftelse inom området. Ett
alternativ kan också vara att "donationen" ska betraktas som gåva, vilket måste godkännas
av givaren.
När donator i sin livstid vill överlämna en donation och ändamålet ligger nära en befintlig
stiftelse ska regionen föreslå donator att medge att donationen läggs till denna. Om syftet
med en donation ligger klart utanför den kommunala kompetensen ska regionen avstå från
att ta emot donationen.
Vid mottagande av donationer ska den verksamhet till vilken donationen är ställd, i samråd
med handläggaren av stiftelseärenden samt eventuellt annan verksamhet som kan bli
berörda av stiftelsen, utarbeta förslag till förvaltning och stiftelseförordnande för stiftelsen,
vilka underställs regionstyrelsen för beslut. Donationerna förvaltas inom regionstabens
ekonomiavdelning. Donationer till stiftelser, föreningar, bolag med mera som regionen äger
ensamt eller tillsammans med annan förvaltas av respektive mottagare.
Beslutanderätten vad gäller utdelning från stiftelser regleras i gällande delegationsordning.
Det åligger förvaltaren dels att på lämpligt sätt informera allmänheten med flera om
stiftelsernas existens och dels att fullgöra anmälningsplikten till den statliga
tillsynsmyndigheten.

Koncernen
Stiftelser och bolag, som regionen ensam har bildat respektive äger ensam, åläggs att följa
de här reglerna. I stiftelser och bolag, som regionen bildar/har bildat respektive äger
tillsammans med annan, tillser regionstyrelsen, i avtal med övriga stiftare eller ägare, så
långt möjligt att föreliggande anvisningar blir gällande också i dessa företag.

