
 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 50-72 
Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A  

 Paul Petersons stiftelse – styrelse 
Beslut  
Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen besluta 
 
 styrelse för Paul Petersons stiftelse ska utgöras av presidiet i 

nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet. 

Sammanfattning  
Landstingsstyrelsen har 2013-12-17, § 236 antagit uppdraget att 
vara stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse.  
 
Stiftelsen som har som ändamål att lämna stöd för konstnärlig 
utbildning inom bildkonst och skulptur har bildats under 2014. 
 
Stiftelsens styrelse ska bestå av tre personer. 
 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2015-03-18 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

Håkan Jansson  
Ordförande   

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
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Siw Kullberg 
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2015-03-18 LJ2013/758 

  

 

   

Regionledningskontoret  

Ekonomi 

Mattias Olsson 

 

Regionsstyrelsen 

Paul Petersons stiftelse - styrelse 

Förslag till beslut 
Regionsstyrelsen beslutar 

 styrelse för Paul Petersons stiftelse ska utgöras av presidiet i nämnden för 

arbetsmarknad och attraktivitet. 

 

Sammanfattning 
Landstingsstyrelsen har 2013-12-17, § 236 antagit uppdraget att vara 

stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse.  

 

Stiftelsen som har som ändamål att lämna stöd för konstnärlig utbildning inom 

bildkonst och skulptur har bildats under 2014. 

 

Stiftelsens styrelse ska bestå av tre personer. 

Information i ärendet 
Konstnären Paul Peterson i Täby har i testamente daterat 2004-11-09 som sin vilja 

inskrivit att all kvarlåtenskap ska efter skulder och gravvård betalts tillfalla Paul 

Petersons Stiftelse. Enligt upprättat stiftelseförordnande ska stiftelsen förvaltas av 

Landstinget i Jönköpings län.  

 

Stiftelsens ändamål är att genom utdelning av stipendier lämna stöd för konstnärlig 

utbildning inom bildkonst och skulptur till förtjänta elever vid konstskolor. Sökande 

ska vara bosatt i Jönköpings län eller på annat sätt ha anknytning till länet. 

Stipendierna ska årligen utdelas på stiftarens födelsedag 25 februari.  

 

Landstingsstyrelsen beslutade 2013-12-17 § 236 att anta uppdraget att vara 

stiftelseförvaltare och har under 2014 genomfört stiftelsebildning. 

 

Stiftelsens kapital utgör 8 mnkr. Av stiftelsens årliga avkastning får 80 % förbrukas 

för stiftelsens ändamål.  
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2015-03-18 LJ2013/758 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Ärende Ls 2013-12-17 – Paul Petersons stiftelse förvaltningsuppdrag. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

Regiondirektör ekonomidirektör 

 

 

Beslut skickas till  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Utbildning och kultur 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 212-238 

Tid: 2013-12-17, kl 13:00-16:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

   

§ 236 

Dnr 

LJ2013/

758 

Paul Peterssons Stiftelse – förvaltningsuppdrag 

Landstinget har i brev daterat 2004-11-16 åtagit sig att förvalta 

ovan rubricerade stiftelse. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att anta uppdraget att vara förvaltare för Paul Peterssons Stiftelse 

för konstnärlig utbildning,  

 

att styrelse för stiftelsen ska utgöras av tre personer.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   
 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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2013-12-05 LJ 2013/758 

  

 

   

Landstingets kansli  

Ekonomiavdelningen 

Mattias Olsson 

 

Landstingsstyrelsen 

Paul Petersons Stiftelse - förvaltning 

Bakgrund 
Konstnären Paul Peterson i Täby har i testamente daterat 2004-11-09 som sin vilja 

inskrivit att all kvarlåtenskap ska efter skulder och gravvård betalts tillfalla Paul 

Petersons Stiftelse. 

 

Enligt upprättat stiftelseförordnande (bilaga) ska stiftelsen förvaltas av 

Landstinget i Jönköpings län. 

 

Stiftelsens ändamål ska vara att genom utdelning av stipendier lämna stöd för 

konstnärlig utbildning inom bildkonst och skulptur till förtjänta elever vid 

konstskolor. Sökande ska vara bosatt i Jönköpings län eller på annat sätt ha 

anknytning till länet. Stipendierna ska årligen utdelas på stiftarens födelsedag 25 

februari. 

 

Landstinget har i brev 2004-11-16 genom dåvarande ordföranden i utbildnings- 

och kulturdelegationen åtagit sig att förvalta stiftelsen 

 

 

Stiftelsens bildande - förvaltning 
Paul Petersson avled 2013-04-03 och bouppteckning har upprättats och 

registrerats hos Skatteverket 2013-07-26. Testamentet har vunnit laga kraft 2013-

11-28 vilket innebär att Stiftelsen kan bildas. 

 

Dödsboets tillgångar enligt bouppteckningen uppgår till ca 4,6 Mkr, däribland två 

fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på ca 3,2 Mkr.  

 

Av stiftelsens avkastning får 80 % av årets avkastning förbrukas för stiftelsens 

ändamål. Med dagens räntenivåer bedöms ca 150 000 kronor vara årligen 

utdelningsbart. 
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2013-12-05 LJ 2013/758 

 
 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att anta uppdraget att vara förvaltare för Paul Petersons Stiftelse för konstnärlig 

utbildning 

 

att styrelse för stiftelsen ska utgöras av tre personer.  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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