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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 kapital ska användas till resor för svårt handikappade (enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) mellan 15 – 55 år
samt för rullstolsbundna mellan 15 – 60 år, folkbokförda inom Årjängs
kommun.
1.4

Utdelning från stiftelsens tillgångar
- Vid utdelning av medel till gruppresor för handikappade skall full
täckning för resekostnaderna för respektive åldersgrupp utgå.
-

Vid utdelning av individuella resor är högsta summan 5 000 kr per
individ och år.

-

Hela stiftelsens kapital får användas till utdelning, dock max 200 000
kr per år. Summan ska höjas med 5 % var fjärde år och samma
höjning ska gälla bidraget för de individuella resorna.

-

Utdelningen ska först tas av avkastningen och sedan ska stiftelsens
värdepapper avyttras efter hand.

-

Om utdelningen om 200 000 kr inte kan utnyttjas för varje år skall
mellanskillnaden upp till det maximala utdelningsbeloppet utbetalas
och överföras till Kronprinsessan Viktorias Fond.

1.5 Sökande
Sökande av bidrag skall vara svårt handikappade (enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) mellan 15 – 55 år samt rullstolsbundna
mellan 15 – 60 år, folkbokförda inom Årjängs kommun.
1.6 Ansökan
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla beskrivning av den resa som ska
göras med tillhörande kostnadsberäkning. Den sökandes
funktionsnedsättning ska också beskrivas. I ansökan skall anges namn,
personnummer, postadress och telefonnummer till den sökande. Ansökan ska
insändas till:
Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
c/o Årjängs kommun
Kommunstyrelsen
Box 906
672 29 Årjäng
1.7 Ansökningstid och beslut
Ansökan skall göras under perioden februari-mars och augusti-september
varje kalenderår.
Beslut om utdelning fattas vid sammanträde i maj respektive november
månad.
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Yttrande över ansökan ska alltid inhämtas från verksamheten stöd och
omsorg.
1.8 Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker på grundval av skriftlig redovisning av
resan med tillhörande ekonomisk dokumentation.
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.

