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Riktlinjer för utbetalning av bidrag ur Oskar och Nanny Olssons minnesfond
Bakgrund

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente. Fondens
avkastning, och vid behov kapitalet i fonden, ska användas för hjälp åt kommunens
behövande gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning enligt testamentet. Makarna
uppdrog åt dåvarande socialnämnden att förvalta fonden och besluta om utdelning.
Förvaltare

Kommunledningskontoret förvaltar fonden
Utdelning

Utdelning ska i första hand ske med 90 procent av nettoavkastningen året innan bidragsåret.
Om nettoavkastningen understiger tjugo procent av fondens förmögenhet får även fondens
kapital användas för utdelning.
Utdelning ur minnesfonden ska ske med maximalt tjugo procent av fondens förmögenhet
årligen.
Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag för fonden är 15 september varje år.
Beslut

Fördelningen beslutas av omsorgsnämnden.
Vid varje ansökningstillfälle gör social- och omsorgskontoret ett förslag till utdelning efter de
ansökningar som kommit in innan ansökningstiden har gått ut. Om de ansökningar som
bedöms uppfylla bedömningskriterierna överstiger den summa som får delas ut prioriteras de
sökande som har svagast ekonomi.
Beslutet kan inte överklagas.
Bedömningskriterier



Den sökande ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun samt erhålla någon
form av insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS) från biståndsenheten för äldre och vuxna under 65 år
eller från biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning.



Den sökande ska ha små ekonomiska möjligheter att själv skaffa det som ansökan
avser.



Den sökande ska kunna styrka sina inkomster och nödvändiga utgifter.



Bidrag kan ges för olika typer av hjälpmedel för att den sökande ska få bättre
möjlighet att fungera i sin vardag, eller för aktiviteter eller rehabilitering som gynnar
den sökandes utveckling och livskvalitet.



Bidrag kan även ges till tandvård, kläder, skor och möbler.



Bidrag lämnas inte till semesterresor eller till skulder.



Bidrag lämnas endast till enskilda personer.



Hänsyn ska tas till om den sökande tidigare under de senaste fem åren fått bidrag
genom fonden.



Bidrag beviljas om högst 15 000 sek per sökande.

Redovisning

Den som beviljats pengar från fonden ska snarast, och senast inom 12 månader från
utbetalningen, lämna in kvitton som styrker att pengarna har använts i enlighet med ansökan.
Om redovisning inte sker i tid eller om pengarna har använts till annat än avsett kommer
pengarna att krävas tillbaka.

