VINGAKERS KOMMUN

FöRFATTNINGSSAMLING

Flik 9.7

Kammarkollegiets beslut 1984-10-12
Kommunfullmäktiges beslut§ 110/84
Per Engvalls fond
1

Fonden, som skall förvaltas av Vingåkers skolstyrelse består
av Per Engvalls fond.
2
Medelsplaceringen handhas av kommunstyrelsen.

3
Av den årliga avkastningen lägges minst 10 % till kapitalet.
4
Disponibel avkastning användes enligt beslut av Vingåkers
skolstyrelse och skall användas för elever från Vingåkers
kommun som går i kommunens skolor företrädesvis för
4:1 Stipendier för fortsatt utbildning.
Studerande vid folkhögskola och den som genom lärlingsut
bildning eller på annat sätt skaffar sig en utbildning
inom ett genuint hantverksyrke bör kunna komma ifråga för
erhållande av stipendier,
4:2 hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller
utomlands,
4:3 belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper
i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
4:4 studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksam
het, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt
ändamål,
4:5 förvärv av material m m.
5
Vid beslut om utdelning ur fonden, skall lämplig hänsyn tas
till de ursprungliga föreskrifterna i Per Engvalls testamente.
6
Avkastning som icke användes må reserveras för utdelning
kommande år.
7
Avkastning må icke användas för ändamål som skall tillgodoses
med utdebiterade medel.

FöRFATTNINGSSAMLING

VINGAKERS KOMMUN

Flik 9.7

Kammrakollegiets beslut 1984-10-12
Kommunful,lmäktiges beslut§ 110/84
Utbildningsfond 1
1

Samfonden, som skall förvaltas av Vingåkers skolstyrelse har
bildats genom sammanslagning av Erik Aqvists fond (50 % av
fonden), Eugenia Odelins fond, Amalia von Akens fond, Anna
Bondes understödsfond för skolbarn, Olof Eneroths Bonde
Stipendium, Friherrinnan Anna Benneths donation, Carolina
Norstedts donationsfond, Tiburtii skoldonationsfond, Dona
tionsfonden 11 Enighet ger styrka 1 ', Vintergate skola stipendie
medel, Anna och Hilmer Grönqvists stipendiefond, Holtermanska
skoldonationsfonden och Per Nilsson i Boda skolfond.
För samfonden skall finnas en särskild donationsbok som skall
innehålla dels en förteckning över de fonder som ingår i sam
fonden och de föreskrifter som gällde för dessa före samman
läggningen, 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
skolstyrelse och skall företrädesvis användas för
4:1 stipendier och fortsatt utbildning,
4:2 hjälp åt elev för studier eller studieresor inom- eller
utomlands,
4:3 belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper
i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
4:4 studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksam
het, idrottstävling eller annat för elverna gemensamma
ändamål,
4:5 förvärv av material m m.
5
Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas
till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
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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Bilaga till Au � jLJ/8/
Ss § 70/87
Flik 9.7
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Skolförvaltningen

Till ämpn ingsa nvi sningar vid u t b e talning av
KOMMUNALT STUDIESTÖD/ STIPENDIER ut till g ä n g l iga donation sfonder.
§

1 Kcmnunalt studiestöd kan ges till den san året före kursens/utbildningens oorjan är
kyrkobokförd i Vingåkers karrnun cx::h studerar vid folkhögskola eller annan fortsatt
utbildning efter grundskolan samt även till den san genan lärlingsutbildning eller
på annat sätt skaffar sig utbildning inan ett genuint hantverksyrke.

§

2 Karrnunalt studiestöd utgår ej till studerande san har lön för studier, studie
penning eller erhåller utbildningsbidrag från ArbetsrrB.rknadsverket.
Studiestöd utgår ej heller i sådana fall när karrnunen på annat sätt bestrider
utbildningskostnaderna för den studerande.
3 Karrnunalt studiestöd utgår i form av bidrag till
a) läraredel/studiematerial samt
b) till den san själv bekostar hemresor från studieorten cx::h /eller
betalar kostnaden för inackorderingen under studietiden.

§

� 4

§

Det i§ 3 a) angivna studiestödet utgår till ett belopp rrotsvarande Svenska Karmun
förbundets rekarrnendationer för interkarrnunal ersättning vid skolsamverkan samt
studiestödet enligt§ 3 b) utgår med ett belopp san rrotsvarar den studerandes själv
kostnad för resa rred allmänna kmmu.nikationsmedel cx::h - beträffande inackorderingens
kostnad - till ett belopp san rrotsvarar högst 15 % av basbeloppet per läsår.

5 Karrnunalt studiestöd kan även utgå i form av stipendier
a) till hjälp åt stujerande vid studier/studieresa utanlands och/eller
vid studiebesök på annan ort än studieorten och
b) till belöning eller uppnuntran åt elev, san visat goda kunskaper i
särskilt ämne, god kamratanda eller beränvärd flit samt
c) till kulturella projekt (musikevenemang, teater med lokal anknytning)
för aktivering av företrädesvis ungdanar i de åldersgrupper san avses i
§ 1 cx::h till ett belopp san rrotsvarar högst 6 % av basbeloppet per projekt.

§

6 Utdelning av stipendier enligt§ 5 a) cx::h b) sker på rekarrn2ndation från den
skola där den studerande är inskriven och efter skolstyrelsens prövning.
Utbetalning av bidrag enligt§
kulturchefen/musikledaren.

Se) prövas av skolstyrelsen efter yttrande från

För helt läsår kan studerande erhålla studiestöd/stipendier enligt§§ 3 cx::h 5
med ett belopp san uppgår till sa.rmBnlagt högst 15 % av basbeloppet.
För en termin utgår hälften av detta belopp.
C7 Medel för finansiering av studiestöd/stipendier enligt ovanstående bestämnelser
skall anvisas ur de donationsfonder san förvaltas av skolstyrelsen varvid den
disp::>nibla årliga avkastningen fördelas på följande sätt:

Till a) §§ 3-4 angivet ändamål avsättes 90 % cx::h till
b)§ 5a)cx::h b) avsättes 5 % samt till
avsättes 5 %
c) § Se)
Avsättning av medel till ändamål san anges i§ 5 sker endast under förutsättning
att ansökan an sådant stipendium inkarrnit före den_ 1 5 m a r s De medel san därvid
reserveras jämkas till den faktiska utbetalningen, dcx::k högst rred det belopp san
anges i§ 7.

§ 8 Utbetalning av studiestöd/stipendier enligt detta reglerrente sker 1 gång per läsår
cx::h---senast
-· den - -15 - april.
-·
Ansökan skall vara inlämnad _till skolkansliet före den 15 mars under läsåret.
§ 9 Tillärnpningsanvisningarna enligt detta reglemente kan tillämpas fr om läsåret 1987/

