Bilaga 1

Värmdö kommuns fonder
Fond
Odelbergsfonden

Sociala
samfonden

Stiftelsen Karin
Lundgrens
donation

Stiftelsen Maria
Sjögrens fond

Syfte
Till förmån för behövande personer bosatta inom Värmdö
kommun, med företräde för anställda vid Gustavsbergs fabriker
och f.d. anställda samt anhöriga till anställda eller f.d. anställda vid
Gustavsbergs fabriker. Kommunen kan dela ut hela fondens
innehåll enligt stiftelsens ändamål och därefter avsluta fonden.
Fonden har som mål att främja barn- och ungdomsvård,
funktionshindrade och äldreomsorg. Sociala samfonden är en
sammanslagning av flera små, gamla fonder. Kommunen kan dela
ut hela fondens innehåll enligt fondens ändamål och därefter
avsluta fonden. Sökande ska ha anknytning till Värmdö kommun.
Fondens avkastning ska användas till ett filantropiskt eller
allmännyttigt ändamål på det sätt kommunen finner lämpligt.
Kommunen har beslutet att medlen ska användas till upprustning
av vissa gemensamhetslokaler inom kommunen. 2

Belopp
Upp till 10 tkr

Delegat
Delegerat till
sektorchef för
administration,
ledning och service

Kvarstående belopp1
Cirka 160 tkr

Sökande
2016 inkom åtta ansökningar,
samtliga beviljades. Totalt
80 tkr delades ut.

Ansöker om
belopp för
visst ändamål.

Delegerat till
sektorchef för
omsorg- och välfärd

Cirka 100 tkr

2016 inkom tolv ansökningar,
varav tio beviljades. Totalt
94 tkr delades ut.

Cirka 350 tkr

Ingen utdelning har skett
2015-2016.
2011 tilldelades föreningen
Fyrhuset 19 tkr.

Fondens avkastning ska användas till Djuröhemmets pensionärers
trevnad, underhållning och utsmyckning. 3

Cirka 5 tkr

Ingen utdelning har skett
2015- 2016.
2006 fick Djuröhemmet cirka
85 tkr.

Värmdö
kommuns
skolsamfond

1

Fondens avkastning ska användas till förmån för elever i
kommunens skolor, t.ex. stipendier till elever i avgångsklasserna i
grundskolan, studiebesök, kulturella aktiviteter,
belöning/uppmuntran. Grundskolenämnden beslutar om hur
medlen ska delas ut.4

Delegerat till
avdelningschef för
styrning och kvalitet
inom kultur- och
utbildningssektorn

Uppgifterna om kvarstående belopp är inte exakta, då balans- och resultaträkning för 2016 inte genomförts.
Uppgift ur verksamhetsberättelse 2015 för Karin Lundgrens donation.
3
Uppgift ur verksamhetsberättelse 2015 för Maria Sjögrens fond.
4
Uppgift ur verksamhetsberättelse 2015 för Värmdö kommuns skolsamfond.
2

Cirka 230 tkr

Ingen utdelning har skett
2015-2016.
I diariet kan ingen utdelning
hittas sedan 1990-talet.

Bilaga 1

Värmdö kommuns stipendier och priser
Stipendie/pris
Arbetsstipendium för
konstnärlig verksamhet

Syfte
Stipendiet syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en
begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet
ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen. Summan kan fördelas till
enskild eller flera kulturarbetare i samverkan.

Summa
100 tkr

Ansvarig nämnd
Kultur- och fritidsnämnden

Antal sökande
2016 inkom tio ansökningar.
2015 inkom sex ansökningar.

Kulturstipendium –
vuxen

Stipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö.
Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella
insatser som har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare.

20 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

2016 inkom fyra ansökningar.
2015 inom två ansökningar.

Kulturstipendium –
ungdom (18-25 år)

Ungdomskulturstipendiet delas ut till en person på 18–25 år med konstnärlig
begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område.

20 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

2016 inkom tre ansökningar.
2015 inkom två ansökningar.

Barn- och
ungdomsledarstipendium

Ett ungdomsledarstipendium delas årligen ut till barn- och ungdomsledare eller
en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten.

20 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

2016 inkom fyra ansökningar.

Snabb slant

Snabb slant riktar sig till ungdomar 13-15 år för att stimulera och stödja ungas
egna initiativ samt att ta tillvara ungas engagemang och idéer. Ansökningar kan
lämnas in löpande. Utdelningsbeloppet varierar.

10 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

2016 inkom 25 ansökningar,
varav 23 beviljades.

Miljöbelöningen (pris)

Miljöbelöningen ska stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun.
Priset delas ut till enskild eller grupp.

10 tkr

Bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Årets pedagog (pris)

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder som kan
ses som en inspiration till andra pedagoger. Målet är en ökad kvalitet i förskolan
och skolan, inklusive fritidshem. Priset delas årligen ut till fyra pristagare, där
prissumman går till den verksamhet där pristagaren är anställd.

25 tkr till
varje
kategori

Utbildningsnämnden

Årets Värmdöbo (pris)

Uppmärksammar en person som gjort något utöver det vanliga. Priset är ett
samarbete med Nacka Värmdö Posten.

10 tkr

Kommunstyrelsen

Utmärkelse för social
insats

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i
samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell
förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.
Flera personer/föreningar kan utses och prissumman fördelas i det fallet lika
mellan mottagarna.

20 tkr

Socialnämnden

