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Tid och plats Smålandssalen, kl. 16:20-16:30 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Ulf Hedin (M), Ordförande 
Anna Zelvin (KD), 1:e vice ordförande 
Sara Gille (S), tjänstgörande ersättare för Julia Berg (S) 
Alexander Modell (M) 
Suzanne Frank (M) 
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare för Anna Gustbée (M) 
Margareta Jonsson (C) 
Guje Larsson (MP), tjänstgörande ersättare för Lars  
Rejdnell (L), § 2 
Gunnel Jansson (MP) 
Alije Mikullovci Kera (S) 
Andreas Liljenberg (S) 
Erika Lagergren (S) 
Åsa Törnsten-Stärner (S), tjänstgörande ersättare för Anders  
Westin (S) 
Carin Högstedt (V) 
Sara Iranshahi (SD), tjänstgörande ersättare för Pernilla  
Wikelund (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstepersoner 
 
 
Övriga 

Elaine Sandell Belin (M) 

Gitten Öholm (KD) 

Kerstin Vinnersten (C) 

Guje Larsson (MP), § 1, §§ 3-8 

Fitim Krasniqi (S) 

Per Jodenius (S) 

Ingrid Bengtsson (S) 
 
Ewa Ekman, förvaltningschef 
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare 
 

Ledamot i omsorgsnämnden närvarade digitalt utan beslutsrätt och yttran-

derätt 

 
Justering 

 

 

Justerare Erika Lagergren 

Plats och tid Digitalt 

Justerade paragrafer §§ 1-8 
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Förteckning över omsorgsnämndens, i egenskap av      
förvaltare, ärenden 
  

1 Val av justerande 

2 Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål 

3 Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond 

4 Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande 

5 Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel 

6 Stiftelsen Anna Bondes fond 

7 Stiftelsen donationsfonden för hjälp åt långvårdssjuka, Stiftelsen dr Georg 

Hellmers fond, Stiftelsen Eugen Mandels fond 

8 Stiftelsen Wibergska donationsfonden 
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§ 1   
 
Val av justerande 
 

Omsorgsnämndens beslut 
Erika Lagergren (S) utses till justerare 
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§ 2  
 
Anmälan av delegeringsbeslut om utdelning ur 
Växjö kommuns samfond för sociala ändamål 
(72125) 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

 

Anmärkning 

Lars Rejdnell (L), anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponerar olika stora belopp. De beslut som rör utdelning 
ur dessa stiftelser är av sådan karaktär att de är delegerade till tjäns-
teman på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 1. 

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål har till syfte 
att ”ge bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pension-
ärer/åldringar, personer med funktionsnedsättning och andra behö-
vande personer i kommunen. Bidrag får dock inte användas för att 
täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen”. Vid 
beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrif-
terna för de i samfonden ingående donationerna.  

 

Under 2020 har totalt delats ut av fondsumman 231 188 kronor.   

109 personer har fått en summa utdelad från omsorgsförvaltningen. 
   

Avslag har gjorts av 24 personers ansökningar, med anledning av för 
hög inkomst, studier, eller att sökande varit bosatt i annan kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020 (fond 72125). 
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§ 3  
 
Anmälan av delegeringsbeslut om utdelning ur 
Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond (72126) 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponerar olika stora belopp. De beslut som rör utdelning 
ur dessa stiftelser är av sådan karaktär att de delegerade till tjänste-
man på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 2. 

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond syfte: 
Bidrag kan lämnas ”till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreat-
ion åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läka-
res intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Före-
träde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från 
förutvarande Växjö stad eller dess omnejd”.  

Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fond-
medel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sö-
kande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden 
ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna 
stiftelse samma kalenderår.  
 
Under 2020 har totalt delats ut 79 715 kronor. Totalt har 6 personer 
fått en summa utdelad från omsorgsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020 (fond 72126). 
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§ 4   
 
Anmälan av delegeringsbeslut om utdelning ur 
Emil Waldéns stiftelse för åldringsvårdens          
befrämjande (72130) 
 
Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

        

                  Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponerar olika stora belopp. De beslut som rör utdelning 
ur dessa stiftelser är av sådan karaktär att de bedöms lämpliga att de-
legera till tjänsteman på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 3. 

Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande syfte: 
Stiftelsen har till ändamål ”att främja åldringsvården i Växjö kommun. 
Skall utbetalas såsom julgåva åt ensamma behövande åldringar bo-
satta i Växjö kommun”.  
 
Under 2020 har totalt delats ut 54 424 kronor. Totalt har 14 personer 
fått en summa utdelad från omsorgsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020, (fond 72130). 
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§ 5 
   

Delegering av beslut om utdelning ur 
Stiftelsen samfond för sociala ändamål och 
gravskötsel (72128) 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

 

Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponerar olika stora belopp. De beslut som rör utdelning 
ur dessa stiftelser är av sådan karaktär att de bedöms lämpliga att de-
legera till tjänsteman på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 4. 

Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel syfte: 
Medlen ska ”i första hand användas för vård av vissa angivna gravar. 
Eventuell övrig avkastning skall användas till behövande, sjuka i f.d. 
Öja, Kalvsvik och Bergs kommuner”. 

Samordnas med sociala samfonden för sociala ändamål. 
 

Under 2020 har totalt delats ut 2 026 kronor. Totalt har 1 person fått 
en summa utdelad från omsorgsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020 (fond 72128). 
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§ 6 
 
Delegering av beslut om utdelning ur Stiftelsen 
Anna Bondes fond (72480) 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

 

Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponera olika stora belopp. De beslut som rör utdelning ur 
dessa stiftelser är av sådan karaktär att de bedöms lämpliga att dele-
gera till tjänsteman på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 5. 

Stiftelsen Anna Bondes fond syfte: 
Medlen ”ska användas till stipendier för resor och rekreation till i 
Växjö kommun bosatta personer med funktionshinder”. Handikapp-
föreningar föreslår kandidater. 
 
Under 2020 har det från omsorgsförvaltning totalt delats ut 18 900 kronor 

till 9 personer från 5 olika föreningar. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020 (fond 72480)
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                § 7  

 

Delegering av beslut om utdelning ur  
Stiftelsen donationsfonden för hjälp åt långvårds-
sjuka (72131), Stiftelsen Georg Hellmers fond 
(72132) och Stiftelsen Eugen Mandels fond (72133) 
 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden, i egenskap av förvaltare, godkänner redovisning-
en av delegeringsbeslut. 

 
Bakgrund 

Omsorgsnämnden förvaltar ett antal stiftelser som har olika ändamål 
och som disponerar olika stora belopp. De beslut som rör utdelning 
ur dessa stiftelser är av sådan karaktär att de bedöms lämpliga att de-
legera till tjänsteman på förvaltningen enligt beslut 2009-03-25, § 7, 
8, 9. 

Stiftelsen donationsfonden för hjälp åt långvårdssjuka syfte: 
Avkastningen tillfaller ”de serviceenheter som är att jämställa med 
landstingets tidigare långvårdsanläggningar. Delas mellan Östregår-
den, Borgmästaren, Lammengatan och Hagalund. Medlen ska använ-
das till trivselinsatser för de boende” 

Stiftelsen dr Georg Helmers fond syfte: 
Avkastningen ”tillfaller Lugnet eller den serviceenhet som övertagit 
Lugnets verksamhet, (Hagalund) Medlen ska användas till trivselinsat-
ser för de boende” 

Stiftelsen Eugen Mandels fond syfte: 
Avkastningen ”tillfaller Lugnet eller den serviceenhet som övertagit 
Lugnets verksamhet, (Hagalund) Medlen ska användas till trivselinsat-
ser för de boende” 
 
Under 2020 har totalt delats ut: Stiftelsen donationsfonden för hjälp 
åt långvårdssjuka (72131), totalt 3 786 kr. Stiftelsen dr Georg Helmers 
fond (72132) samt Stiftelsen Eugen Mandels fond (72133) totalt 407 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondutdelningar 2020 (fond 72131, 72132, 72133) 
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                   § 8   
 
Stiftelsen Wibergska donationsfonden  
 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ewa Ekman, omsorgsförvaltningens förvaltningschef, läser upp fond-
bestämmelserna avseende Wibergska donationsfonden, vilken har 
uppgått i sociala samfonden. 
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