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1.

Stiftelsen G. H. Melins donationsfond
(förutvarande stadens)
Kapital.......................................435 378,Disponibel ränta ...........................3 500,Årliga räntan får användas till allmännyttiga och välgörande ändamål.
Föreningsliv prioriteras före kommunen och enskilda personer.
Annonsering årligen i januari. Sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan lämnas till
kommunledningskontoret.

2.

Stiftelsen G. H. Melins fond
(f.d. Hedemora sockens)
Kapital.........................................50.000,Disponibel ränta ...........................6 044,Enl. SF § 126/68 skall avkastningen disponeras för speciella behov, som icke får avse
"vanlig fattigvård eller vanliga utskylder".
Föreningsliv prioriteras före kommunen och enskilda personer.
Annonsering årligen i januari. Sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan lämnas till
kommunledningskontoret.

3.

Stiftelsen Karl V. Lindgrens fond
(Garpenberg)
Kapital.........................................17 474,Disponibel ränta ............................9 019,Avkastningen ./. 10 % utdelas varje, vartannat eller vart tredje år som belöningar om högst
20 % av respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
till brukare av välskötta jordbruk av enfamiljs- och tvåfamiljskaraktär. (Ändring enl.
Kammarkollegiets beslut 1993-11-11).

4.

Stiftelsen K. V. Lindgrens jordbruksfond
(Husby sockens)
Kapital.........................................25.418,Disponibel ränta ...........................9 138,Avkastningen ./. 10 % utdelas varje, vartannat eller vart tredje år som belöningar om högst
20 % av respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
till brukare av välskötta jordbruk av enfamiljs- och tvåfamiljskaraktär. (Ändring enl.
Kammarkollegiets beslut 1993-11-11).

5.

Stiftelsen Carl Axel Lindgrens donationsfond
(för underhåll och ev. utbyggnad av kommunens
pensionärshem i centrum)
Disponibelt .................................21 057,I anslutning till kommunens förvärv av Lindgrenska ålderdomshemmet förordnar
länsstyrelsen enl. beslut 1971-06-28 att avkastningen av Carl Axel Lindgrens donationsfond
i första hand skall användas till underhåll och eventuellt utbyggnad av Hedemora kommuns
pensionärshem i centrum och därefter tillgodose något välgörande ändamål.

6.

Stiftelsen förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond
Kapital.......................................165 537,Disponibel ränta ..................................0,OBS! Disponibel ränta är noll då beloppet utbetalts 2015!!
Fonden skall förvaltas av fem personer som är ledamöter eller ersättare i den nämnd som är
ansvarig för räddningstjänsten i Hedemora jämte två personer från räddningspersonalens
kamratförening vid Hedemora Brandstation.
Förvaltaren äger rätt att besluta om utdelning från fonden enligt nedan.
Fondens medel skall förvaltas på betryggande sätt.
Ersättning skall ej utgå för förvaltningen.
Av årliga nettoavkastningen (efter skatt) skall:
20 % läggas till fonden
80 % utdelas till förtjänt räddningspersonal vid Hedemora Brandstation, årligen eller vid
tillfälle då det anses påkallat.
Medlen får inte användas till ändamål som normalt bekostas av huvudmannen för Hedemora
Brandstation utan skall direkt komma förtjänt räddningspersonal personligen tillgodo.

7.

Stiftelsen Ebba Grankvist
Kapital.........................................29 837,Disponibel ränta ..................................0,Avkastning jämte 5 tkr skall varje år utdelas i form av stipendier.
Behöriga mottagare av stipendier skall vara kvinnor som är folkbokförda/skrivna i
Hedemora kommun.
Ändamålet med stipendierna skall vara att finansiera utbildning med inriktning på arbete
med psykiskt utvecklingsstörda.
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Stipendiat får inte samtidigt under denna utbildning uppbära lön eller annan löneliknande
ersättning.
Utdelning av stipendier skall ske till 3-5 kvinnor per år.
Beslut om utdelning av sådana stipendier skall fattas av en grupp bestående av den av
Hedemora kommuns eller motsvarande huvudmans anställda som på lägsta nivån har det
övergripande ansvaret för vården av de psykiskt utvecklingsstörda inom Hedemora
kommuns nuvarande område, en representant för den facklig organisation som organiserar
de flesta av dem som sköter den direkta vården av de psykiskt utvecklingsstörda inom
kommunens nuvarande område samt överförmyndaren för Hedemora kommuns nuvarande
område.
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Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden
Sid.

1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden .................................................................... 6
2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond............................................................... 7
3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond ................................................. 7
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1.

Stiftelsen Barnens Dag-fonden
Kapital.......................................275 101,Disponibel ränta ............................4 495,OBS! Då den disponibla räntan understiger ¼ basbelopp finns inget utdelningsbart kapital.
Stadgar för Barnens Dag-fonden samt reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier
§1
Hedemora kommuns stipendier till barn och ungdomar med kulturella intressen är avsedda
att årligen utdelas till enskilda personer eller grupper/föreningar som i sin skapande
konstnärliga verksamhet eller i annan betydelsefull kulturell verksamhet visat förmåga eller
lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas möjlighet till
vidareutveckling inom sitt konstnärliga område. Samma stipendiat kan i undantagsfall
erhålla stipendiet mer än en gång.
§2
Av den årliga avkastningen av Hedemora Barnens Dag-förenings donation skall 1/10 läggas
till kapitalet. Resterande summa utdelas som stipendium efter kulturnämndens prövning till
en eller flera personer. Inget stipendium skall understiga 1/4 basbelopp.
§3
Stipendium kan endast tilldelas barn och ungdomar som är bosatta i Hedemora eller har
annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan erhållas t o m det år då stipendiaten fyller
25 år.
§4
Stipendiaterna utses varje år före den 30 juni. Ansökan om stipendium respektive förslag till
stipendiat skall vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj. Kulturstipendium kan
utdelas även efter förslag inom nämnden.
Det åligger nämnden att minst en gång före ansöknings- respektive förslagstidens utgång
genom annonser i tidningar och på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendierna.
§5
Stipendium utdelas av kulturnämnden.
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2.

Stiftelsen Britta Falks Minnesfond
Kapital.......................................150.538,Disponibel ränta ...........................1 623,§1
Avkastningen av Britta Falks minnesfond skall utdelas den 1 september varje år till någon
som vill förkovra sig i skådespelarkonst, regi, scenografi eller ljussättning.
§2
Stipendiaten bör vara verksam inom amatörteatergruppen Humus eller liknande
amatörteatergrupp i Hedemora kommun. Finns ingen sådan grupp fryses utdelningen tills en
amatörteatergrupp har bildats
§3
Hedemora kommuns kulturnämnd förvaltar fonden och kulturnämnden utser stipendiat
efter eget eller allmänt förslag.

3.

Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond
Kapital.......................................551 225,Disponibel ränta .........................31 740,§ 1.
Kapitalet i fonden skall placeras i enlighet med normalplaceringsregler, och 10 % av räntan
skall årligen läggas till kapitalet.
§ 2.
Fondens disponibla avkastning får användas till kulturfrämjande ändamål, som riktar sig till
allmänheten i Hedemora stad.
§ 3.
Disponibel avkastning får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.
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Stiftelser disponerade av bildningsnämnden
Sid.
1. Stiftelsen samfonder rektorsområde 1 (L - M) ................................. ........ 9
2. Stiftelsen samfonder rektorsområde 2 (L - M) ................................ ........ 9
3. Stiftelsen samfonder rektorsområde 3 (L - M) ................................ ........ 9
4. Stiftelsen samfonder rektorsområde 1och 3 (H) ............................. ........ 9
5. Stiftelsen samfonder rektorsområde 4 (GY) ................................... ........ 9
Särfonder för rektorsområde 1 (L – M -H)
6 . Stiftelsen Signe Girelius donatonsfond .......................................... ...... 10
Särfonder för rektorsområde 3
7. Stiftelsen Isak Alfred Backlunds Minnesfond ................................. ...... 10
Särfonder för rektorsområde 4 (Gy)
8. Bachmanska Stiftelsen .................................................................... ...... 10
9. Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond .................................................. ...... 10
10. Stiftelsen Bertil Wollerts donation .................................................. ..... 10
Särfonder för frivilliga skolformer
11. Stiftelsen Hedemora stads stipendiefond ........................................ ...... 11
12. Stiftelsen Hedemora Sparbanks don. (Hedemora sockens) ............ ...... 12
13. Stiftelsen Nämkarls Joh:a Anderssons fond.................................... ...... 12
14. Stiftelsen Husby barnhems byggnads- och understödsfond ............ ...... 12
15. Stiftelsen Sparbankens barnhemsfond ............................................ ...... 12
16. Stiftelsen Syskonen Karlssons don. (Hedemora landskommun) .... ...... 12
17. Stiftelsen Abrahamina Netzels fond (för yrkesutbildning) ............. ...... 12
18. Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond ......................................... ...... 13
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1.

Stiftelsen samfonder rektorsområde 1 (L-M)
Disponibelt..................................22 377,-

2.

Stiftelsen samfonder rektorsområde 2 (L-M)
Disponibelt....................................9 659,-

3.

Stiftelsen samfonder rektorsområde 3 (L-M)
Disponibelt .................................36 173,-

4.

Stiftelsen samfonder rektorsområde 1 och 3 (H)
Disponibelt..................................63 953,-

5.

Stiftelsen samfonder rektorsområde 4 (Gy)
Disponibelt..................................51 784,Stadgar för Hedemora skolors samfonder
1. Samtliga donationer förvaltas av Hedemora kommunstyrelse.
2. Av den årliga avkastningen av fond skall 1/10 läggas till kapitalet.
3. Den för utdelning disponibla avkastning av fonderna användes enligt beslut av
skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för:
A) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
B) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet
vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
C) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
D) hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
E) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för eleverna gemensamt ändamål
F) förvärv av material eller andra saker
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.
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6.

Stiftelsen Signe Girelius donationsfond
Disponibelt .................................58 078,Enl. beslut av Kungl. Kammarkollegiet 1972-08-25 har förordnats att avkastningen, sedan
en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas 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, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för
eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker. Fondens avkastning får
inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Stiftelserna nr 8 - 22 annonseras en gång per år i Södra Dalarnes Tidning, DalaDemokraten och Dalabygden. Ansökan på särskild blankett ska vara inlämnad till
skolkontoret senast 31 januari.

7.

Stiftelsen Isak Alfred Backlunds fond
Avkastning ....................................5 513,25 % av räntan på Isak Alfred Backlunds fond, som förvaltas av Husby sockens Sparbank,
skall användas till förmån för skolbarn från Hienshyttan, Laggarbacken och Älgbo.
Skolstyrelsen har fastställt följande bestämmelser att gälla vid fördelning av bidrag ur
fonden fr.o.m. den 1 januari 1960.
1. Bidrag utgår till skolelever från Hienshyttan, Laggarbacken och Älgbo för utbildning i
husmodersskolor, yrkesskolor, läroverk eller andra utbildningsanstalter.
2. Den årliga avkastningen tilldelas sökande, vilka av skolstyrelsen anses böra erhålla
bidrag.
3. Meddelande om utdelning lämnas genom annons i ortstidningarna i januari månad.
4. Ansökan om bidrag skall inges före den 1 februari.

8.

Bachmanska Stiftelsen
Kapital.......................................155 443,Disponibel ränta ..........................14 231,Stiftelsens grundkapital, som den 1 juli 1964 uppgick till 115.000,- kronor, må icke
förminskas. Till grundkapitalet skall årligen läggas en tiondel av avkastningen å stiftelsens
tillgångar. Avkastningen i övrigt skall användas åt elever från staden och landskommunen
vid den kommunala yrkesskolan i Hedemora stad och disponeras med minst hälften till
stipendier och premier samt med återstoden till befrämjande i övrigt av andlig och fysisk
fostran.
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9.

Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond
Disponibelt..................................45 367,Medlen skall förvaltas av skolstyrelsen och beslutsfattare i stipendiefrågorna skall vara
ämneskonferenserna i naturvetenskapliga ämnen.

10.

Stiftelsen Bertil Wollerts donation
Disponibelt .................................32 882,Enl. beslut av Kammarkollegiet 1983-08-01 har förordnats att avkastningen, sedan minst en
tiondel därav lagts till kapitalet, skall utdelas enligt följande alternativ:
1. Stipendium till elev vid gymnasieskolan i Hedemora som visat intresse och fallenhet för
franska språket för vidare studier på högskolenivå eller i kvalificerad språkkurs i Frankrike.
2. Stipendium till f d elev i gymnasieskolan då han/hon i sin utbildningsgång vid högskolan
kommit fram till ämnet franska.
3. Stipendium för högskolestudier i franska kan prolongeras en gång under förutsättning att
studierna gäller olika kursnivåer.
4. Om inga sökande anmält sig enligt punkterna 1 - 3 kan avkastningen efter förslag från
ämneskonferensen i franska anslås till inköp av litteratur och material till franska
institutionen eller till franskspråkig litteratur i biblioteket. Avkastningen kan också användas
till att främja elevernas praktiska språkfärdighet genom anlitande av franskfödda
språkassistenter inom franskundervisningen vid skolan.
Avkastningen av fondmedlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med
utdebiterade medel.
Inkomna ansökningar beredes i ämneskonferensen i franska och i stipendienämnden. Beslut
om formerna för användningen av medel ur stipendiefonden enligt punkterna 1 - 4 fattas av
skolstyrelsen efter yttrande av personalkonferensen.
Stipendiet utannonseras av skolstyrelsen tillsammans med övriga stipendier ur särfonder.

11.

Stiftelsen Hedemora stads stipendiefond
Disponibelt..................................45 843,Räntan skall utdelas till stipendier till inom staden mantalsskriven ungdom för praktisk eller
teoretisk utbildning efter genomgången folkskola. Stipendiater utses årligen av skolstyrelsen
efter ansökningsförfarande varom tillkännagivande skall ske på sätt skolstyrelsen bestämmer
(SF § 130/58).
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12.

Stiftelsen Hedemora Sparbanks donation
(Hedemora sockens)
Disponibelt....................................9 204,För premier till studerande i folkhögskolor och praktiska skolor.

13.

Stiftelsen Nämkarls Joh:a Anderssons fond
Disponibelt....................................1 370,Får efter permutation genom Kungl. Maj:ts beslut den 27 juli 1961 disponeras för premier.

14.

Stiftelsen Husby Barnhems byggnads- och understödsfond
Disponibelt................................... 3 601;Avkastningen ursprungligen avsedd för underhåll av barnhem i Smedby men får enl. Kungl.
Maj:ts beslut den 8 juli 1949 numera "användas till stipendier åt elever vid statsunderstödda
yrkes- och fortbildningsskolor".

15.

Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond
Disponibelt....................................9 184,Avkastningen ursprungligen avsedd för underhåll av barnhemmet i Smedby men får enl.
Kungl. Maj:ts beslut den 8 juli 1949 numera "användas till stipendier åt elever vid
statsunderstödda yrkes- och fortbildningsskolor".

16.

Stiftelsen Syskonen Karlssons donationsfond
(Hedemora landskommun)
Disponibelt.........................................97,Av fondens avkastning samt även om så anses erforderligt ur kapitalet skall efter ansökan
till och prövning av "kommunalnämnd" utdelas stipendier till inom kommunen
hemmahörande ungdom, vilka vill idka studier för utbildning inom jordbruks- och
skogsbruksnäringarna med därtill hörande frågor.

17.

Stiftelsen Abrahamina (Mina) Netzels fond
(För yrkesutbildning)
Disponibelt....................................1 432,Räntan skall årligen efter därom genom kungörelse infordrade ansökningar, tilldelas någon
välartad yngling eller flicka från staden, som har anlag och håg för studier eller för
utbildning till något praktiskt yrke men därtill saknar medel. Skulle kompetent sökande icke
12

anmäla sig, skall räntan å detta kapital överlämnas till Svenska kyrkans Missionsdirektor för
att tillfalla sjömansmissionen.

18.

Stiftelsen Filip Sahlbergs stipendiefond
Kapital.........................................25.000,Disponibel ränta ............................1 419,Stiftelsens ändamål skall vara att till elever vid Gymnasieskolan i Hedemora utdela
stipendier. Det skall ankomma på Gymnasieskolans kollegium att besluta om
avkastningens fördelning i enlighet med stiftelsens ändamål. Förvaltningen av medlen skall
omhänderhavas av Svenska Handelsbankens notarieavdelning. Förvaltningskostnaden skall
gäldas av avkastningen.
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Stiftelser disponerade av omsorgsnämnden
1.

Stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård
Kapital.......................................330 752,Disponibel ränta ..........................28 524,Stadgar för Stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård
1. Samfonden har bildats genom sammanläggning av de donationsfonder som anges i
särskild förteckning.
För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels förteckningen över de
fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.
2. Förvaltningen av fonden skall handhas av kommunstyrelsen i Hedemora, vilken styrelse
handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.
3. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Övrig avkastning
får utdelas. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Disponibel avkastning skall
användas till ekonomiska bidrag, vård, behandling, utbildning, rehabilitering och/eller
rekreation åt behövande, sjuka, handikappade och andra som eljest är i behov av sociala
omsorger inom Hedemora kommun. Av fondens årliga avkastning får en mindre del
användas till rehabilitering, rekreation, trevnad, aktivering och/eller trivselfrämjande
åtgärder för innevånare i Hedemora kommun, vilka bor på något av kommunens servicehus.
4. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade
medel.
5. Utdelningsbar avkastning, som inte kan användas, reserveras för utdelning under
kommande år.
6. Vid utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden
ingående donationerna i lämplig utsträckning.
Annonsering sker två gånger/år i Södra Dalarnes Tidning, Dala-Demokraten och
Dalabygden.

2.

Stiftelsen Mina Brickmans fond
Kapital.......................................122 412,Disponibel ränta .........................13 705,Fondens kapital må ej förminskas. Avkastningen av fonden skall användas till beredande av
behövlig extra personlig omvårdnad i förekommande fall samt till beredande av trevnad och
uppmuntran för pensionärer från staden som äro intagna på stadens ålderdomshem, därav
särskilt sådana pensionärer skola ihågkommas, som sakna närmare anhöriga eller eljest är
ensamstående. Mindre del av avkastningen må kunna läggas till kapitalet.
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