FöRFATTNINGSSAMLING

VINGAKERS KOMMUN

Flik 9.10

Kammarkollegiets beslut 1984-10-12
Kommunfullmäktiges beslut§ 110/84
Karl och Karin Bondessons

Vannala Fond

1

Fonden, som skall förvaltas av Vingåkers socialnämnd består
av Karl och Karin Bondessons i Vannala fond.
2
Medelsplaceringen handhas av kommunstyrelsen.
3

Av den årliga avkastningen lägges minst 10 % till kapitalet.

4
Disponibel avkastning användes enligt beslut av socialnämnden
och skall användas till hjälp åt behövande inom kommunen.
5

Hänsyn skall tagas till de ursprungliga fondbestämmelserna
i den utsträckning som är möjlig vad avser såväl mottagarkrets som geografiskt angivet användningsområde (Österåker).
6

Avkastning som icke användes må reserveras för utdelning
kommande år.
7
Avkastning må icke användas för ändamål som skall tillgodoses
med utdebiterade medel.
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Kammarkollegiets beslut 1984-10-12
Kommunfullmäktiges beslut§ 110/84

Social donationsfond I
1

Samfonden som skall förvaltas av Vingåkers socialnämnd, har
bildats genom sammanläggning av Anna och Martin Palmers
donationsfond, Anna Bondes fond för Pauvres Honteux, Erik
Aqvists fond (50 % av fonden), Carolina von Akens donationsfond, Kerstin Olssons donationsfond I, Tekla och Erik Dahlbergs
donationsfond, Karl Olof Nilssons minnesfond, Santessonska
fonden, Olof Nilssons i Ekeby Fond, NU Bergstedts fond,
makarna Per och Karin Nilssons, Nybylund, fond, Erik Jönssons
i Ekeby fond, Nils och Anna Jonssons fond, Höganlid och
Lindahlska understödsfonden.
För samfonden skall finnas en donationsbok som skall innehålla
dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden och
de föreskrifter som gällde för dessa före sammanläggningen, dels
stadgar för samfonden.
2
Medelsplacering handhas av kommunstyrelsen.
3

Av den årliga avkastningen lägges minst 10 % till kapitalet.
4
Disponibel avkastning användes enligt beslut av socialnämnden
och skall användas till hjälp åt behövande inom kommunen.
5

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas
till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
6

Avkastning som inte användes må reserveras för utdelning
kommande år.
7
Avkastningen må inte användas för ändamål som skall tillgodoses
med utdebiterade medel.
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Kammarkollegiets beslut 1984-10-12
Kommunfullmäktgies beslut§ 110/84
Social donationsfond Il
1

Samfonden, som skall förvaltas av Vingåkers socialnämnd, har
bildats genom sammanläggning av P E Lindahls understödsfond,
Kerstin Olssons donationsfond Il och Erik Anderssons och
hans hustru Ingrid Anderssons donationsfond.
För samfonden skall finnas en donationsbok som skall innehålla
dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden och
de föreskrifter som gällde för dessa före sammanläggningen,
dels stadgar för samfonden.
2
Medelsplaceringen handhas av kommunstyrelsen.
3

Av den årliga avkastningen lägges minst 10 % till kapitalet.
4

Disponibel avkastning användes för bestridande av kostnader för
utflykter, underhållning och allmän förströelse för de på av
kommunen drivna serviceanläggningarna, med hel inackordering,
boende äldre personer.
5

Beslut om avkastningens användande fattas av socialnämnden,
efter hörande och i samråd med förtroenderåd (eller motsvarande)
vid under punkt 4 nämnda serviceinrättningar.
6

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas
till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
7
Avkastning som inte används må reserveras för utdelning
kommande år.
8

Avkastningen må inte användas för ändamål som skall tillgodoses
med utdebiterade medel.
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Kammarkollegiets beslut 1984-10-12
Kommunfullmäktiges beslut§ 110/84
Social donationsfond III
1

Samfonden, som skall förvaltas av Vingåkers socialnämnd, har
bildats genom sammanslagning av Anna och Martin Palmers sjukstugefond, österåkers sjukhusfond, Holtermanska fonden för
läkare och barnmorska och Bäckstugans försäljningsmedelsfond.
För samfonden skall finnas en donationsbok som skall innehålla
dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden och
de föreskrifter som gällde för dessa före sammanläggningen,
dels stadgar för samfonden.
2

Medelsplaceringen handhas av kommunstyrelsen.
3

Av den årliga avkastningen lägges minst 10 % till kapitalet.
4

Disponibel avkastning användes enligt beslut av Vingåkers
socialnämnd och skall företrädesvis användas för rehabilitering
och aktivering av sjuka åldringar, långtidssjuka, handikappade
eller. andra för att bidraga till eller möjliggöra att den
hjälpbehövande längre och bättre kan vistas eller vårdas i
egen hemmiljö eller annat alternativ, än på lasarett, sjukhus
eller vårdhem.
Hjälpåtgärderna kan bl a omfattas av:
4:1 extra hjälp
4:2 ersättning för vila åt anhörig vårdare
4:3 bidrag till lämplig rekreationsresa eller extra färdtjänst
4:4 olika tekniska hjälpmedel
4:5 särskild tandvård eller
4:6 andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig
livsföring som inte lämpligen kunna erhållas genom samhällets försorg.
5

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas
till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
6

Avkastning som inte användes må reserveras för utdelning
kommande år.

7

Avkastning må icke användas för ändamål som skall tillgodses
med utdebiterade medel.

0
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Antaget av socialnämnden 1985-05-09, § 27

RIKTLINJER FÖR UTDELNING AV DISPONIBLA MEDEL UR
SOCIALA DONATIONSFONDER

Efter vederbörlig prövning och i mån av tillgängliga medel kan utdelning ur fonderna, social
donationsfond I och III och särfonden, Karl och
Karin Bondessons i Vannala fond, beslutas under
förutsättning att sökande:
är kyrkobokförd i Vingåkers kommun
är myndig (i annat fall erfordras förmyndarens
godkännande)
i framställningen åberopat behov är av sådan
art att de av Kammarrätten fastställda donationsbestämmelserna är tillämpliga
icke har penningmedel, lös eller fast egendom
utöver vad som kan anses motiverat för att
tillförsäkra denne och dennes eventuella
familj en normal levnadsstandard
icke genom medveten åtgärd frånhänt sig
ekonomiska tillgångar till förmån för annan
icke kan få åberopat behov tillgodosett inom
ramen för gällande socialförsäkringar eller
genom laglig rätt till ekonomiskt bistånd från
samhällets sida.
I övrigt skall gälla:
Att ansökan om utdelning skall ske skriftligt
och vara undertecknad av sökande och/eller i
förekommande fall förmyndare.
Någon speciell tidsgräns för ansökans inlämnande
icke skall anges utöver att de under budgetåret
inkomna ansökningarna behandlar och ställs i
relation till aktuellt års disponibla medel.
Ansökan tillställs socialnämnden i Vingåkers
kommun.
Inkommen ansökan prövas och beslut i varje
enskild framställning fattas av socialnämndens
biståndsutskott (under förutsättning att
ärendearten delegeras till utskottet).
Beslut om utdelning av fondmedel får endast
avse enskild person/familj.
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Ansökan om utdelning skall innehålla en
redogörelse över föreliggande behov och
kostnaderna härför enligt fastställt formulär.
I det fall detta kan anses påkallat skall
uppgivet behov kunna styrkas av i ärendet väl
insatt neutral och trovärdig person/myndighet.
Det skall åligga sociala avdelningens tjänstemän
att efter begäran lämna information om aktuella
fonder och förutsättningar att erhålla utdelning
ur dessa samt att vid behov bistå sökande med
upprättande av ansökan.
Meddelande om möjlighet att söka ekonomiska
medel från avkastningen ur aktuella fonder
annonseras i lokalpressen en gång årligen
samt genom uppsättande av anslag i kommunens
förvaltningsbyggnad.
I övrigt gäller de för varje donation fastställda
stadgar/bestämmelser.

