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1 Riktlinjer avseende fördelning av fondmedel 
Utdelningsbara medel för Egnells donationsfond och Skövde kommuns samfond för grundskolan 

fördelas till Skövde kommuns högstadieskolor baserat på antal elever per skola. Skövde 

kommuns samfond för gymnasieskolan fördelas till respektive skola utifrån antal elever på 

nationella program.  

Eventuella bankavgifter i samband med utdelningen finansieras av barn och 

utbildningsnämnden. 

Inför varje läsårsslut fördelas utdelningsbara medel ur donationsfonder och stipendiefonder 

som är riktade till elever i Skövde kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Kommunens 

ekonomiavdelning eller förvaltande bank lämnar årligen besked om tillgängliga medel för 

utdelning. Efter att besked lämnats om tillgängliga medel för utdelning, beslutar sektorschef 

hur mycket av tillgängliga medel som ska delas ut.  

Inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde gäller det följande donationsfonder: 

- Egnells donationsfond  -  avser grundskola 

- Skövde kommuns samfond för grundskolan 

- Inge-Britt Larssons stipendiefond – riktad till Helenaskolan 

- Skövde kommuns samfond för gymnasieskolan 

- Elsa & Ragnar Selanders stipendiefond – riktad till Västerhöjdsgymnasiet 

Gemensamt för dessa fonder är att de inte är sökbara och att rektor eller särskilt utsedd 

stipendiekommitte på respektive skola utser stipendiater och beslutet redovisas för nämnden i 

form av ett delegationsbeslut. Ändamålet för respektive donations- och stipendiefond regleras 

i fondens stadgar.  

 

Övriga stipendier som är sökbara hanteras enligt särskilt beslut för respektive stipendie. 

 

 


	1 Riktlinjer avseende fördelning av fondmedel
	Inför varje läsårsslut fördelas utdelningsbara medel ur donationsfonder och stipendiefonder som är riktade till elever i Skövde kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Kommunens ekonomiavdelning eller förvaltande bank lämnar årligen besked om tillgäng...
	Inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde gäller det följande donationsfonder: - Egnells donationsfond  -  avser grundskola - Skövde kommuns samfond för grundskolan - Inge-Britt Larssons stipendiefond – riktad till Helenaskolan - Skövde kommuns ...
	Gemensamt för dessa fonder är att de inte är sökbara och att rektor eller särskilt utsedd stipendiekommitte på respektive skola utser stipendiater och beslutet redovisas för nämnden i form av ett delegationsbeslut. Ändamålet för respektive donations- ...


