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Syfte och omfattning
Klara Kvist har testamenterat pengar till region Gävleborg, specifikt
öronkliniken och medicinkliniken(hjärtverksamheten). De medel som hon
testamenterat ska användas enligt hennes önskemål. Medlen ska fördelas lika
mellan verksamheterna. De ska användas för studier och forskning inom
respektive område samt vid extraordinära tillfällen som gynnar
utvecklingen/forskningen inom respektive område.
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Ansvar och roller
Verksamhetschefen ansvarar för att medlen används så de uppfyller Klara
Kvist önskan. Denne ska upprätta en ansökan enligt mallen
”Ansökningsblankett för testamenterade medel”. Verksamhetschef ansvarar för
att en kortfattad rapport inkommer efter avslutad aktivitet.
Ekonomistöd ansvarar vid delårsrapport och bokslutet att föra intäkt från
balanskontot till resultatet motsvarande de kostnader som redovisats på
frikoden.
Controller granskar och kontrollerar att ansökan följer rutinen samt följa upp
aktiviteten.
Förvaltningschef ska godkänna ansökan.
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Beskrivning
Verksamhetschefen skickar in en ansökan enligt mallen till controller.
Controller godkänner ansökan och vidarebefordrar den till divisionschef som
beslutar.
Vid kontering av kostnader som uppstår ska frikod 100051 - Klara Kvists
testamente användas. Vid delårsrapport och bokslut ska ekonomistöd föra
intäkt från balanskontot till resultatet motsvarande de kostnader som redovisats
på frikoden.
Intäkten konteras på konto 3919
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Externt styrande dokument

Testamente är diariefört med nummer Dnr: RS 2015/611.
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Stöddokument
Nedan finns relevanta dokument som stöd eller kompletterar dokumentet.

Dokumentnamn
Ansökan om medel från arv Klara Kvist
Testamente Klara Kvist

Plats
Platina
Länk till ansökan
Dnr: RS 2015/611
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