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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ansökningar till
donationsstiftelser med sista ansökningsdag 16 april
2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att de disponibla medlen 2017 för Kommunstyrelsens donationsstiftelser
används enligt bifogad beskrivning “Dispositionsmedel från
Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2017”.
att disponibla medel för 5 stiftelser med ansökningstid 16 april fördelas
enligt bifogad granskning av inkomna ansökningar, ”Fördelning
disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser”.

Ärendet i korthet

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 behandlades
årsredovisningarna för kommunens donationsstiftelser.
Inom Kommunstyrelsens förvaltning finns 15 stiftelser, varav 6 st
fördelar sina disponibla medel mellan inkomna ansökningar som
behandlas av Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. För övriga
stiftelser ska enligt urkund de disponibla medlen antingen överföras till
förutbestämda mottagare eller disponeras av annan förutbestämd
handläggare.
För 5 st av Kommunstyrelsens stiftelser har 53 ansökningar till 46 olika
projekt eller verksamheter kommit in t o m sista ansökningsdag den 16
april. Det gäller Stiftelsen Oscar Flensburgs fond, Stiftelsen P Muréns
donationsfond, Stiftelsen Johan Selggrens fond, Stiftelsen Carl Johan
och Axel Lennstrands fond samt Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs
donationsfond. Ansökningarna har granskats och stämts av mot urkund,
och Kommunledningskontorets förslag till utdelning finns sammanställt
i bifogat dokument.
För första gången sedan nya ansökningsrutiner infördes har antalet
ansökningar blivit så många att det inte längre är möjligt att ge bidrag till
alla godkända (efter urkundsgranskning) projekt/verksamheter. Därför
har i första hand sökanden som inte tidigare fått bidrag tilldelats medel.
Detta gäller främst Stiftelsen Oscar Flensburgs fond. De som inte har
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lämnat återredovisning för tidigare år får inte bidrag i årets ansökan
Den 6:e av Kommunstyrelsens donationsstiftelser som är öppen för
ansökningar, Stiftelsen Laura Holmbergs djurskyddsdonation, har sista
ansökningsdag 15 oktober.

Beslutsunderlag







Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2016”
- Sammanställning av Kommunstyrelsens donationsstiftelser, dess
disponibla medel 2017 samt en översikt över dess urkunder med
ändamål och avkastningsdisposition.
”Fördelning disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser”
- Sammanställning av förslag till fördelning av disponibla medel för
ansökningar inkomna till 5 st av Kommunstyrelsens
donationsstiftelser.
Tabellöversikt
- ”Inkomna ansökningar 16 april 2018”.

Beslutet ska skickas till

Pernilla Sandin

Pernilla Sandin
Enhetschef Ekonomiservice
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