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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna Klefborg

2020-02-03

Dnr BIN 2020-20

Bildningsnämnden

Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping, val
av styrelserepresentant 2019-2022
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden utser Anders Jolby, Elisabeth Stärner och Margareta
Edvardsson till ledamöter i styrelsen för stiftelsen TornbylyckornaLektorshagen i Linköping för tiden 2019-2022.
Ärende
Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping förvaltas sedan 2007 av
Linköpings kommun.
Stiftelsens ändamål är enligt gällande stadgar:
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst tio (10) procent läggas till kapitalet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Avkastningen i övrigt skall efter skriftlig ansökan till stiftelsen användas enligt
följande:


Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom
statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för
fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning
härtill.



Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom
Linköpings kommun av litteratur och annat som gagnar lärares eller
elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på
annat sätt kan bestridas.



Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte
skall tillgodoses med utdebiterade medel.

I de av Kommunstyrelsen fastställda tillämpningsföreskrifter framgår bland
annat att beslut om utdelning från stiftelsen ska fattas av en styrelse som består
av fem ledamöter av vilka tre utses av bildningsnämnden i Linköpings
kommun och två av styrelsen från Linköpings universitet.
Styrelsen utses för en tid av fyra år och mandattiden sammanfaller med den i 6
kap 18 § Kommunallagen.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping, val av
styrelserepresentant 2019-2022 (feb -20).docx
Tillämpningsföreskrifter för stiftelsen Tornbylyckorna – Lektorshagen i Linköping
Stadgar för stiftelsen Tornbylyckorna – Lektorshagen i Linköping
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Bakgrund
Styrelsen har bildats i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut 30 april 1971 rörande
disposition av försäljnings- och läseskillingsmedel för de så kallade
Tornbylyckorna och Lektorshagen i Linköping.
I juni 2007 beslutade stiftelsen att tillskriva kommunen med en begäran att
Linköpings kommun så snart som möjligt skulle överta förvaltningen av
stiftelsen. Anledningen till denna begäran var bland annat att styrelsens
sekreterare och tillika verkställande tjänsteman avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-07, § 369 enligt nedanstående:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige åtar
sig förvaltningen och fastställer stadgar att fastställa tillämpningsföreskrifter
för utdelning från stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping enligt
kommunledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-25, § 190 enligt nedanstående:
Kommunfullmäktige beslutar att åtaga sig förvaltningen av stiftelsen
Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping som anknuten förvaltning. Att
fastställa förslag till reviderade stadgar enligt kommunledningskontorets
förslag samt att anmäla övertagandet och de reviderade stadgarna till
tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen).
I de av Kommunstyrelsen fastställda tillämpningsföreskrifter framgår bland
annat att beslut om utdelning från stiftelsen ska fattas av en styrelse som består
av fem ledamöter av vilka tre utses av bildningsnämnden i Linköpings
kommun och två av styrelsen för Linköpings universitet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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