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1.1 Förvaltare
Stiftelsen förvaltas av Årjängs kommun. Kommunstyrelsen är stiftelsens
styrelse.
1.2 Registrering
Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen.
1.3 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att av räntan på befintligt kapital och av avkastningen
från fastigheten Smolmark 1:130 årligen att i poster å minst femtio kronor
utdelas bland sådana fattiga och behövande vilka genom flit och sparsamhet
undvikit att anlita kommunens fattigvård.
1.4

Utdelning från stiftelsens tillgångar

1.4.1

Belopp

Det är den årliga avkastningen som kan utdelas. Den årliga utdelningen
beräknas av redovisningsansvarig i samband med upprättandet av
årsredovisningen. Den totala summan för utdelning får ej överstiga 50 000 kr
per år. Den totala summan som kan utdelas per individ och år är maximalt
5 000 kr.
1.5

Behöriga sökande
- Sökanden ska vara en privatperson.
-

Sökanden får inte ha beviljat ekonomiskt bistånd från stöd- och
omsorgsnämnden under innevarande år.

-

Sökanden får inte ha en inkomst av tjänst per månad som överstiger
medelinkomsten i Sverige*. Detta ska styrkas med en
lönespecifikation för innevarande år.

-

Sökanden ska vara folkbokförd i Årjängs kommun.

1.6 Ansökan
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla beskrivning av det som medlen
ska användas till med en tillhörande kostnadsberäkning. I ansökan skall
anges namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den sökande.
Ansökan ska insändas till:
Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
c/o Årjängs kommun
Kommunstyrelsen
Box 906
672 29 Årjäng
1.7 Ansökningstid och beslut
Ansökan skall göras under perioden augusti - september.
Beslut om utdelning fattas årligen vid kommunstyrelsens sammanträde i
november.
Yttrande över ansökan ska alltid inhämtas från verksamheten stöd och
omsorg för att kontrollera att ekonomiskt bistånd inte beviljats under
innevarande år.
1.8 Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter beslut i kommunstyrelsen.

Årjängs kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2020-

KS 20XX

3(3)

1.9 Kungörelse
Möjligheten att ansöka om utdelning ur stiftelsen skall anges på kommunens
hemsida. I kungörelsen skall anges villkor för utdelning ur stiftelsen samt
information om ansökan och när beslut om utdelning fattas.
Information om stiftelsen ska annonseras en gång per år i tidningen
Nordmarksbygden.
* Medelinkomsten kontrolleras via SCB: https://www.scb.se/ inför varje
ansökningsperiod

