Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Datum

2009-02-11

Gultbrunnska sterbhusets stiftelse
Barn och ungdomar upp till 25 år med fysiska och psykiska handikapp har
möjlighet att söka bidrag ur denna fond.

GULTBRUNSKA STERBHUSETS FOND
I testamente 1930-07-18 förordnade Carl Gustaf Andersson att återstoden av hans
egendom skulle, sedan vissa legat gått ut, överlämnas till Eskilstuna fattigvårdsstyrelse för att utgöra en fond, kallad Gultbrunnska sterbhusets fond. Den årliga
räntan skulle användas till fattiga barns beklädnad. I tillägg till testamente
förordnades att de fattiga barnen skulle vara hemmahörande i Klosters församling.
Sociala centralnämnden hemställde att ändamålsbestämningen för fonden skulle
ändras så att avkastningen får användas enligt beslut av socialnämnden för bidrag
till fysikt och psykiskt handikappade barn och ungdomar i Eskilstuna kommun, till
lägervistelse, miljöbyte, redskap och hjälpmedel.
Kollegiet föreskriver att avkastningen, varav minst en tiondel skall läggas till
kapitalet, inte får användas för ändamål som skall betalas med kommunala pengar.
Numera förvaltas fonden av barn- och utbildningsnämnden.

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

eskilstuna.se

Mobiltelefon

STADGAR
1. Denna fond förvaltas av Barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna kommun
2. Av den årliga avkastningen läggs 10% till kapitalet.
3. Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av socialnämnden för bidrag till fysiskt och psykiskt handikappade barn och ungdomar i
Eskilstuna kommun, t ex till lägervistelse, miljöbyte, redskap och hjälpmedel.
4. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska betalas med kommunala
pengar.
5. Avkastning som inte används ska reserveras för utdelning kommande år.

VEM KAN SÖKA?
Barn- och ungdomar, upp till 25 år, med fysiska och psykiska handikapp som
styrks via intyg eller kontakt med exempelvis läkare, kurator, Näckrosen.
Den som söker måste vara skriven i Eskilstuna kommun.
Ansökan kan endast göras en gång per år.

HUR SÖKER JAG?


Särskild blankett finns för ansökan på Eskilstuna.se



Ansökningsblankett kan även beställas av fondhandläggare på Förvaltningskontoret; Maria Lundgren vi e-post: maria.lundgren36@eskilstuna.se

Blanketten skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna

Aktuellt läkarintyg ska alltid bifogas ansökan.
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VAD HÄNDER EFTER INSKICKAD ANSÖKAN?
Ansökan prövas i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Om bidrag bifalles måste detta redovisas mot specificerat kvitto inom 30 dagar
efter avslut på gjorda betalningar.
Vid resor ska även använda biljetter medskickas.
Ej redovisade medel måste återbetalas till stiftelsen.
Inga nya medel går att ansöka förrän full godkänd redovisning ägt rum.
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