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58 §
Mottagande av donation ur Maj Töttermans stiftelse

HEL 2021-001057 T 02 07 02

Beslut

Till fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors stad har kommit ett 
förhandsbesked om att Maj Töttermans stiftelse betalar stipendiemedel 
enligt tidigare års modell. Beslut har inte ännu erhållits. Direktören för 
den svenska servicehelheten beslutade att ta emot som donation me-
del för stipendier och för finansiering av specialpedagogiska medel, 
kulturella upplevelser och studiebesök om sammanlagt 15 800 euro ur 
Maj Töttermans stiftelse då stiftelsens beslut har erhållits. Fostrans- 
och utbildningssektorn delar ut stipendierna och understöden till sko-
lorna utgående från fondens donationsbestämmelser och gåvobrevets 
syften.

För stipendieutdelning:
2 000 euro, till två elever vid Tölö gymnasium, resultatenhet 1454103,
1 000 euro, till två IP elever i klass 9 vid Grundskolan Norsen, resulta-
tenhet 1453006,
400 euro, till två elever i klass 1-6 vid Minervaskolan och
400 euro till två elever i avgångsklassen vid Minervaskolan, resultaten-
het 1453003

För understöd av studiebesök:
6 000 euro, Tölö gymnasium, resultatenhet 1454103

För understöd av specialpedagogiska hjälpmedel:
3 000 euro, klass 7–9  vid Grundskolan Norsen, resultatenhet 1453006

För understöd av tillhandahållande av upplevelser med anknytning till 
kultur och miljö:
3 000 euro, Minervaskolan, resultatenhet 1453003

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: skolans resultatenhet
verksamhetsområde: 149006

Stipendierna betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH
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Beslutsmotivering

I beslutet 16.6.2020 § 81 har sektorchefen befullmäktigat direktören för 
servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag 
eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testa-
mentets värde är högst 30 000 euro. Samtidigt uppmanar sektorchefen 
tjänstemännen att fästa särskild uppmärksamhet vid, om det för dona-
tionerna eller testamenten ställs på staden bindande villkor som avviker 
från praxis samt vid villkorens kostnader.

Upplysningar
Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Utdrag


