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Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun
Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål.
Det finns en blankett på hemsidan man kan använda sig av.
Meddelande till de sökande skickas tidigast när styrelsen/erna haft sammanträde.
Då man får besked på om ansökan blivit beviljade/ej beviljad.
Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
De som söker bidrag från dessa stiftelser brukar berättar lite om sig själva, informerar lite om sin
ekonomiska situation, man skickar med lite information (t ex berättar man eventuellt om sin
sjukdom/handikapp, intyg ifrån personer som kan intyga sjukdomen/handikappet, något som
talar om vad det är för sjukdom man har) och varför man söker bidrag ifrån stiftelsen, vad man tänker
använda pengarna till, t ex hjälp att inhandla något som man har behov av mm.
Sven-Erik Axelssons stiftelse för Djurskydd och stråkmusiker
(när det gäller stråkmusiker bör man berätta lite om hur länge man spelat samt eventuella fortsatta
planer.) (Djurskydd ska man skicka in vad man avser använda pengarna till och om det är en förening
kan det vara bra att skicka med årsredogörelse.)
Ansökan till dessa stiftelser skickas till namnet/en på Stiftelsen/erna man söker med
adress: Trelleborgs kommun, Algatan 13, 231 83 Trelleborg
Av Bildningsnämnden förvaltade stiftelser, finns det bara två stiftelser man kan söka det är Hugo Gödeckes
stipendiefond och Åke Ringbergs stipendiefond,
Ansökan skickas till Stiftelsen man söker, c/o Bildningsnämnden, 231 45 Trelleborg.
(vid eventuella frågor får man ringa bildningsnämnden)
Av socialnämnden förvaltade stiftelser, (Social Samfond och Kristen Kristenssons fond)
för att söka Social samfond för Trelleborgs Kommun finns en speciell ansökningsblankett som man kan få
av receptionen på socialförvaltningen. (men man kan eventuellt använda sig av den generella
ansökningsblanketten) Ansökan skickas till stiftelsen man söker, c/o Socialnämnden,
231 45 Trelleborg. (vid eventuella frågor 0410-733942.)
Av kulturnämnden förvaltade stiftelser, inga speciella ansökningsblanketter,
Ansökan skickas till Stiftelsen man söker, c/o Kulturnämnden, 231 52 Trelleborg.
(vid eventuella frågor 0410-733084)
Av särskild styrelse förvaltade stiftelser,
Gurli och Knut Eskilssons fond utdelas vart femte år.
JF Hellmans, NP o Maria Söderlings och Bruhnska donationsfonderna annonseras i dagstidning och
ansökningsblankett finns även att hämta i receptionen på rådhuset.
Dessa ansökningar skickas till Stiftelsen 231 83 Trelleborg. (vid eventuella frågor 0410-733116.)
När det gäller Gunborg och Frans Malmros silverbröllopsfond, Carl Ajgeldingers donationsfond, Lars
Hanssons, och Selma och A E Anderssons fond för obemedlade sjuka i Trelleborg, annonseras dessa ut i
dagstidning genom Trelleborgs församling,
ansökan skickas till stiftelsen man söker c/o Trelleborgs Församling, Valldammsg 5, 231 43 Trelleborg.
(Vid eventuella frågor 0410-59703)
Stiftelser generellt 0410-733000
Vem kan söka: se ändamål.
Detta är lite information om vad som gäller för de olika stiftelserna.
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Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser

Stiftelse

Ändamål

Kst 001

Kyrkoherde P Lundbergs
donationsfond

1/5 av räntan tillförs kapitalet, av resterande 4/5 skall 1/5
användas till målning och förbättring av kyrkans yttre och
inre, 4/5 till försköning av staden. Utdelning sker vart 5:e år
och är ej sökbar.

Kst 002

Viktor Åströms
donationsfond

1/5 av avkastningen tillförs kapitalet. 4/5 till välgörande
ändamål.

Kst 003

Möllerska donationsfonden

1/10 av avkastningen tillförs kapitalet. Fondens
ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas
avkastning främja barn- och ungdomsvård, bistå äldre och
handikappade eller eljest behövande inom Trelleborgs
kommun i avseende på sådana ändamål och behov som inte
skall bekostas av utdebiterade medel.

Kst 005

Per Larssons donationsfond

Avkastningen skall delas ut till hjälp åt äldre inom f d
Klagstorps kommun för att trygga deras boende.

Kst 006

Idas minnesfond

Räntan skall årligen utdelas till en eller flera personer,
som drabbats av olycksfall i arbete eller på annat sätt kommit
till olycka. Utdelningen skall äga rum den 8/10 varje år.

Kst 008

Artur Ponténs donationsfond

Räntan skall användas till hemhjälpsverksamheten i
Östra Torps och Lilla Isie församling.

Kst 009

Magnus Jönssons
donationsfond

När fonden uppnått ett kapital av minst 30.000 kronor, skall
upplupen avkastning utdelas till sådana behövande inom
Trelleborgs stad, som styrelsen genom vederbörande kan
finna därtill berättigade.

Kst 011

Sven-Erik Axelssons Stiftelse
för Djurskydd och
stråkmusiker

Avkastningen får användas till att stödja och främja
djurskydd, samt att dela ut stipendier åt stråkmusiker inom
Trelleborgs kommun, varvid yngre studerande inom de olika
ämnesområdena i första hand skall komma i fråga.
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Av Bildningsnämnden förvaltade stiftelser

Bou 001

Stiftelse

Ändamål

Hugo Gödeckes
stipendiefond

1/10 av räntan tillförs kapitalet. Av räntemedlen skall ett
stipendium å 100:- kronor tilldelas en behövande flitig elev.
Återstoden av avkastningen, därest den uppgår till 1.000
kronor, tilldelas en medellös flitig, begåvad lärjunge som
efter avgången från skolan eller annan läroanstalt i
Trelleborg vill fortsätta sina studier. Stipendiet skall sökas
hos styrelsen och kan utdelas i fem år på varandra följande
år till en och samma person och efter särskilda skäl kan det
ytterligare utgå i tre år till samma person.

Bou 002

Trelleborgs Ångfartygs
Aktiebolags stipendiefond*

1/10 av räntan lägges till kapitalet, dock att avsättning till
fonden ej skall ske om kapitalet uppgår till
50.1 kronor. Avkastningen skall utgöra ett eller flera
stipendier som vid vårterminens slut tilldelas en eller flera
studiebegåvade elever vid läroverket.

Bou 003

Johan Söderlings premium*

1/10 av avkastningen lägges till kapitalet. Återstoden
skall tilldelas en eller flera elever som avlagt realexamen
eller om denna omändras, erhållit därmed jämförlig
utbildning. Premiet utdelas i form av lämpliga böcker.
Närmast ifrågakommande av detta premium skall vara
elev(er) som erhållit goda betyg i språk- i första hand tyska
språket.

Bou 004

50-års-fonden*

1/10 av avkastningen lägges till kapitalet. Återstoden
skall utgöra stipendium vilket årligen skall tilldelas en förtjänt
och studiebegåvad elev, som efter avlagd examen vid
läroverket ämnar idka tekniska eller merkantila studier vid
svensk högskola eller handels- eller tekniskt gymnasium.

Bou 005

Samfonden för
grundskolans
donationsmedel i
Trelleborg*

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till
kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning
påföljande år. Avkastningen som inte utdelas skall
reserveras för utdelning under kommande år. Avkastningen
får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall
tillgodoses av utdebiterade medel.
Vid beslut om utdelning ur fonden skall hänsyn tas till
föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i
den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt med
hänsyn till donationernas syfte och aktuella förhållanden.
Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av
skolstyrelsen för Trelleborgs kommun.
Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande
av personalkonferensen vid de olika rektorsområdena i
grundskolan.
Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens
grundskola för
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a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda
b)
c)
d)
e)
f)

kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller
berömvärd flit,
belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller
musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive
skola eller åt gymnastik och idrott,
stipendium för fortsatt utbildning,
hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller
utomlands,
studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet kulturell
verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål eller
förvärv av materiel

Bou 006

Gymnasieskolans
donationsmedel*

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till
kapitalet. Disponibel avkastning skall utdelas som
penningpremier som vid vårterminens slut tilldelas
studiebegåvade och välartade elever vid den ursprungliga
gymnasieskolan i Trelleborg.

Bou 007

Åke Ringbergs stipendiefond

Vid varje läsårs slut utdelas 1 eller 2 stipendier om
cirka 30.000 kronor till elev(-er) i Trelleborgs läroverks 1:a
eller 2:a ring där villkoret för stipendiet är att stipendiaten
ådalagt ett verkligt och omvittnat intresse för a) språk och
b) internationella frågor och dessutom visat ambitionen att
vilja utveckla sina kunskaper. Stipendiet är avsett att
användas för studier vid kvalificerad läroanstalt utanför
Sverige, företrädesvis vid en anstalt i Europa. Skulle ingen
lämplig sökande finnas under ett år äger läroverket
skyldighet att låta stipendiet vila.

* Ej sökbara. Interna fonder som delas ut till elever vid skolorna i Trelleborgs kommun
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Av socialnämnden förvaltade stiftelser

Soc 002

Soc 003

Stiftelse

Ändamål

Social samfond för
Trelleborgs kommun

Socialnämnden skall tillkännage genom anslag i
ortstidningarna eller på annat sätt, att ansökan om bidrag
kan inges till nämnden. Speciell ansökningsblankett erhålles
från Socialförvaltningens reception.
1/10 av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.
Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande
år. Avkastningen som ej delas ut skall reserveras för
utdelning under kommande år.
Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur
tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård och
bistå åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller
eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov,
som staten eller kommun inte skall tillgodose med
utdebiterade medel.
Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till
föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i
den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.
Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av
socialnämnden.

Kristen Kristenssons fond

Fonden har till ändamål att lämna understöd till
behövande inom f d Fuglie kommun, Endast avkastningen av
fondens kapital får, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas för fondens ändamål.

Av kulturnämnden förvaltade stiftelser
Stiftelse

Ändamål

Uppl 001

Olof Christofferssons
donationsfond

Anskaffande av museieföremål. Inköp och utgivning av
skrifter som behandla genealogi, folklore, botanik, geologi,
arkeologi, numismatik eller kulturhistoria från Skytts och
närliggande härader.

Uppl 002

Gunnar Nords stipendiefond

½ avkastningen lägges till kapitalet. Resterande
avkastning användes för musikens främjande och i första
hand utdelas som stipendium till elev från kommunen, som
studerar pianoklass vid Musikhögskolan.
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Av särskilda styrelser förvaltade stiftelser

Sär 001

Stiftelse

Ändamål

J F Hellmans donationsfond

1/10 av den årliga avkastningen tillförs kapitalet.
Resterande avkastning utdelas till behövande i alla
samhällsklasser inom Trelleborgs stad. Stiftelsen
tillkännages varje år genom annons i ortstidning.

Sär 002

N. P. och Maria Söderlings
donationsfond

1/10 av den årliga avkastningen tillförs kapitalet. Resterande
avkastning utdelas till orkeslösa personer som varit bosatta
minst 25 år i Trelleborg.

Sär 003

Gunborg och Frans Malmros
silverbröllopsfond

1/10 av den årliga räntan tillförs kapitalet. Resterande
utdelas för beredande av vila för mindre bemedlade föräldrar
inom Trelleborgs kommun.

Sär 005

Bruhnska donationsfonden

1/10 av den årliga avkastningen tillförs kapitalet. Resterande
utdelas till sjuka och orkeslösa med förtur till fiskare och
sjömän boende i Trelleborg.

Sär 006

Carl Ajgeldingers donationsfond 1/10 av den årliga avkastningen tillförs kapitalet.
Resterande avkastning utdelas som stipendier åt
begåvade mindre bemedlade barn och ungdomar
skrivna i Trelleborgs församling.

Sär 007

Lars Hanssons fond

Se Carl Ajgeldingers donationsfond.

Sär 009

Makarna Stjärnswärds fond

1/10 av den årliga avkastningen tillförs kapitalet.
Resterande skall utdelas till elever som bor inom
Trelleborgs rektorsområde R4 och studerar vid
gymnasieskolans yrkestekniska linjer med företräde för elever
från Jordberga gård. (ej sökbar)

Sär 011

Lars Nilssons från Mellanköpinge Kapitalet får utdelas till behövande lantarbetare eller
trotjänarpremiefond
behövande före detta lantarbetare i Skytts härad eller i dag
motsvarande område.

Sär 013

Selma och A E Anderssons fond
för obemedlade sjuka i
Trelleborg

¼ av den årliga avkastningen tillförs kapitalet. ¾ av
avkastningen skall årligen, den 14 februari, utdelas till mindre
bemedlade sjuka i Trelleborg.

Sär 014

Gurli och Knut Eskilssons fond

Den årliga avkastningen skall, på Gurli Eskilssons födelsedag
den 16 juli, fördelas mellan två minst sextio år gamla i
Trelleborg mantalsskrivna och där boende damer som ej
anlitar den allmänna fattigvården.
Företräde för dem som innehaft kontorsanställning.
Stiftelsen tillkännages genom annons i ortstidning.
(utdelning sker vart femte år).

Med reservation för ev ändringar.
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Stiftelsen Ung Framtid i Trelleborg
Riktlinjer för utdelning
Stiftelsen Ung Framtid i Trelleborg ska utan begränsning till bestämda personer, främja ungas utveckling i
Trelleborg kommun. Detta ska ske genom att stipendier delas ut till unga i åldern 16-24 år för att underlätta
för den unge att etablera sig på arbetsmarknaden genom anställning eller entreprenörskap.
Sökt stipendium ska

-

Långsiktigt bidra till en högre andel självförsörjande unga i åldern 16-24 år
Bidra till ett ökat samhällsentreprenörskap bland unga trelleborgare.
Bidra till ett ökat engagemang och en högre grad av deltagande av unga i utvecklingen av den
offentliga, ideella och privata sektorn.

Kriterier

-

Stipendium kan sökas av enskild eller grupp.
Stipendium beviljas inte till idéer som finansieras genom statliga, regionala eller kommunala
medel, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, föreningsstipendium eller utbildning.
Vid bedömning av idéer skall särskilt hänsyn tas till nytänkande, innovation och
spridningseffekt.

Rutiner

-

Stiftelsen samarbetar med Navigatorcentrum i Trelleborgs kommun. Stipendieansökningar granskas
av en ungdomsutvecklare vid Navigatorcentrum, varefter beslut fattas av enhetschef vid
Navigatorcentrum.

-

I stiftelsens delegationsordning finns angivet vilka belopp som får delas ut genom
delegationsbeslut.

-

Ansökan ska göras på särskild blankett på papper eller elektroniskt.

-

Den/de som beviljas stipendium ska vara beredda att redovisa projektet för styrelsen eller i andra
sammanhang.

-

Den/de som beviljas stipendium ska i sin verksamhet upplysa om att stiftelsen lämnat
stipendium.

Till ansökan ska en budget bifogas.
Beviljade stipendium samt uppföljning med måluppfyllelse ska redovisas till styrelsen
halvårsvis.

Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 28 september 2010.
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