FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG

Stiftelsens namn

Utdelande nämnd/styrelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond

Kommunstyrelsen

Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt
dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård så att begravningsplatserna hålls i
ordnat och värdigt skick.
Bidragens fördelning skall vara 25% till främjande av fågellivet i Hallands län och 75% till
Vinbergs kyrkoråd att utgå till utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård.

Stiftelsen Rörbeckska Donationen

Kommunfullmäktiges presidium

Alla nämnder och styrelser i kommunen kan söka medel från stiftelsen.
2/3 av räntan skall användas till "stadens behof" och 1/3 av räntan till förbättring av hamnen,
kommunikationsväsendets underlättande, gators förbättrande, sanitära förbättringar och
stadens förseende med planteringar mm.
Ansökningar skickas till Kommunstyrelsen, ekonomienheten senast den 30 april.

Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus

Socialnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-20 är allt kapital, såväl bundet som fritt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter 10 % lagts till kapitalet). Kapitalet skall delas ut för att öka trevnaden
bland de i servicehuset, Älvgården i Vessigebro, boende pensionärerna.

Stiftelsen Per Svenssons donation 2

Socialnämnden

Avkastningen skall gå till behövande av olika åldrar inom Okome församling, särskilt obemedlade
eller mindre bemedlade sjuka personer för kostnader i samband med sjukdom.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation

Socialnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som fritt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel). Kapitalet skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Falkenbergs sjukfond

Socialnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som fritt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel). Kapitalet skall utdelas enligt beslut av socialnämnden för
- bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledningen av
sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen,
fått sin ekonomiska ställning försämrad
- till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet
att bekosta
- till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.
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Stiftelsen Falkenbergs socialfond

Socialnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-20 är allt kapital, såväl bundet som fritt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter 10 % lagts till kapitalet). Kapitalet skall återstående medel utdelas under
påföljande år till förmån för behövande inom Falkenbergs kommun.

Stiftelsen John Johanssons donationsfond

Socialnämndens arbetsutskott

Stiftelsen har till ändamål att, främja verksamhet för rekreation och udnerhållning för äldre
personer i Vinbergsområdet. Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet
som fritt, disponibelt för utdelning enligt stiftelsens ändamål. (til skillnad mot tidigare då endast
avkastningen varit diponibel, efter att 10 % lagts till kapitalet). Kapitalet kan exempelvis
användas till extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter.

Stiftelsen Falkenbergs Skolfond

Barn- och utbildningsnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som frtt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter att 10 % lagts till kapitalet). Kapitalet skall utdelas till förmån för elever vid
skolväsendet i kommunen företrädesvis för
- belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid
skolan eller åt gymnastik eller idrott
- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
- och för studiebesök, skolresa, frtidsverksamhet, förvärv av materiel eller andra saker,
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
Manliga och kvinnliga elever skall alltid likställas.

Stiftelsen Sofia Haags donation

Barn- och utbildningsnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som frtt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel). Kapitalet skall varje år som stipendium utdelas till en eller flera elever vid
folkskolan i Skogstorp, vilka under skoltiden ådagalagt flit och studieintresse samt genom gott
uppförande utmärkt sig under skoltiden. Elever som visat konstintresse skall ha företräde.
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Stiftelsen Per Svenssons Donation 1

Barn- och utbildningsnämnden

Avkastningen skall användas till följande ändamål:
- i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från
Okome socken för studier vid högre skolor
- i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller
sammanslutning (-ar) som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat
sätt verkar för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt.

Stiftelsen Britta Gröndells donation

Barn- och utbildningsnämnden

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som frtt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter att 20 % lagts till kapitalet). Kapitalet uppsamlas för att vart femte år av
kollegiet vid samrealskolan i staden utdelas såsom ett rese- eller forsknings-stipendium till
en vid skolan anställd lärare.

Stiftelsen C A Bergströms kulturfond

Barn- och utbildningsnämnden
Skolledning Tullbroskolan

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som frtt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter att 20 % lagts till kapitalet). Kapitalet skall komma eleverna i avgångsklasserna
vid Tullbroskolan tillgodo i form av kulturaktiviteter, företrädelsevis teaterbesök,
tex i Göteborg, Helsingborg eller Malmö, enligt årligt fattade beslut av skolledningen
vid Tullbroskolan efter samråd med företrädaren för lärare och elever.

Stiftelsen Janne Andersson donationsfond

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasieskolans stipendienämnd

Styrelsen skall efter förslag av skolornas lärare, vid avslutningen av varje läsår utdela ett eller
flera premier till elever, som gjort sig därav förtjänta, varvid nödig hänsyn skall tagas till elevens
ekonomiska förhållanden.
Efter beslut om permutation 2015-09-07 är allt kapital, såväl bundet som fritt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad mot tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter att 10 % tillförts kapitalet intill detta vuxit till 6 000 kr).

Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms Stipendiefond

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasieskolans stipendienämnd

Efter beslut om permutation 2015-08-18 är allt kapital, såväl bundet som frtt, disponibelt för
utdelning enligt stiftelsens ändamål. (Till skillnad från tidigare då endast avkastningen varit
disponibel efter att 10 % lagts till kapitalet). Kapitalet skall fördelas lika till högst sex elever
i gymnasiets avgångsklass. Eleven skall vara i behov av hjälp för sin vidare utbildning. Medeln
kan gärna utgöra bidrag till språkstudier i utlandet.
För att få stipendiet utbetalt måste du inom 18 månader från tilldelningen kunna visa på ett
registeringsbevis från sökt utbildning.
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Stiftelsen Heljasfonden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasieskolans stipendienämnd

Stiftelsen skall ha till ändamål att dels främja Frälsningsarméns lokala verksamhet i Halmstad och
Falkenberg, dels öka boendeglädjen för de boende på omsorgsenheten Tallgläntan i Falkenberg,
dels att genom utdelning av stipendier underlätta ungdomars högre studier i ämnena konst och
musik.
Stiftelsens avkastning, efter avdrag för stiftelsens kostnader, skall utgöra en del av den
fördelningsbara egendomen. Den andra delen skall utgöras av 0,5% av stiftelsens kapital vid
utgången av varje räkenskapsår. Dessa tillgångar tillsammans utgör den totala fördelningsbara
egendomen. Någon återläggning till kapitalet skall således ej ske.
25% av den fördelningsbara egendomen skall utbetalas till Frälsningsarméns verksamhet i
Falkenbergs och Halmstads kommun. Utbetalningen skall ske årligen då granskningen av
stiftelsens redovisning är klar. Medlen skall utbetalas till den lokala organisationen i Halmstad
eftersom organisation i princip saknas i Falkenberg. Tillgångarna skall främst användas till
verksamhet i Falkenbergs kommun och det ankommer på Frälsningsarmén att närmare besluta
om användningen.

25% av den fördelningsbara egendomen skall utbetalas till omsorgsenheten Tallgläntan i
Falkenbergs kommun. Medlen skall användas företrädesvis till extra personal för de boendes
personliga och sociala vård, men även till arbetsredskap och utrustning för underlättande av
vården och förbättring av boendemiljön, allt till glädje för de boende. Det ankommer på
omsorgschefen, de anställda och boende att närmare besluta om användning av medlen.
50% av den fördelningsbara egendomen skall utdelas i form av stipendier för konst- och
musikintresserade ungdomar. Två stipendier bör utgå, vilka har något olika karaktär.
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Stipendium nummer 1
Sökanden skall vara avgångselev på gymnasieskola inom Falkenbergs kommun och skall avse
studera konst eller musik. Utbetalning sker först mot uppvisande av antagningsbesked eller
studieintyg till konst- eller musikutbildning.
Sökanden skall i sin ansökan beskriva sin önskade fortsatta personliga utveckling inom
ämnesområdena konst eller musik.
Vid ett flertal behöriga sökande skall företräde ges till den eller de som visat störst fallenhet för
ämnesområdena. Urvalet skall ske bl a med hjälp av betyg, eventuella arbetsprov och vitsord
från tidigare lärare.
Stipendium nummer 2
Sökanden skall tidigare ha erhållit stipendium nummer 1 och skall ha studerat på Falkenbergs
gymnasieskola i Falkenbergs kommun inom de närmast fem föregående åren och avse studera
konst eller musik. Utbetalning sker först mot uppvisande av antagningsbesked eller studieintyg
till konst- eller musikutbildning.
Sökanden skall i sin ansökan beskriva sin önskade fortsatta personliga utveckling inom
ämnesområdena konst eller musik.
Vid ett flertal behöriga sökande skall företräde ges till den eller de som visat störst fallenhet för
ämnesområdena. Urvalet skall ske bl a med hjälp av betyg, eventuella arbetsprov och vitsord
från tidigare lärare och vitsord från utomstående. Det ankommer på sökanden att själv sända in
vitsord från de utomstående som önskas åberopas.
En och samma stipendiat kan erhålla stipendier i mer än ett år, dock högst tre.

ÖVRIGA STIFTELSER
Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem

Förvaltas av en egen styrelse på
fem personer, utsedd av
Falkenbergs kommunstyrelse

Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall den återstående delen
användas för åtgärder som syftar till att förbättra kulturutbud med anknytning till Falkenberg för
anställda inom sjöfarts- och fiskerinäringarna.

Stiftelsen Bredshults donation

Förvaltas av en egen styrelse som
består av tre personer, boende
inom Gällareds församling, och
som utses av kommunfullmäktige
i Falkenbergs kommun.

Av stiftelsens nettoavkastning skall 10% läggas till kapitalet. Resterande belopp skall årligen
delas ut till behövande personer som är eller varit folkbokförda i Gällareds församling.

