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Riktlinjer och tolkningsuttalande för utdelning av medel ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 
___________________________________________________________ 
 
antagna av kommunfullmäktige 1992-03-11, § 21, med ändring  Gäller från 
1996-05-12, § 33, 1996-11-27, § 85 1997-01-01 
 
1. Avkastningen skall användas för att bidra till kommunens utveckling med avse-

ende på främjande av ungdomens yrkesutbildning, fysiska fostran och goda för-
ströelse samt till samhällets förskönande. 

 
 Med ungdom avses främst personer i åldern 7-25 år. 
 
 För utdelning till ändamålet ungdomens yrkesutbildning skall finnas ett uppen-

bart samband med utbildning för ett yrke. 
 
 Ändamålet ungdomens fysiska fostran skall ta sikte på verksamheter som idrott 

och motion som utövas och främst kommer ungdom till godo. 
 
 Villkoret ungdomens goda förströelse skall avse sådant ändamål som i varje tid 

kan betraktas som god förströelse för ungdom. Detta begrepp är mer abstrakt 
och får bedömas från fall till fall. 

 
 Med samhällets förskönande avses sådana åtgärder som förskönar samhället på 

sätt att det allmänt sett kommer invånarna till del. Detta kan ske genom iord-
ningställande av offentliga platser, konstnärlig utsmyckning av dessa, men även 
iordningställande av inrättningar såsom muséer kan bidra till samhällets förskö-
nande i en bildlig bemärkelse.  

 
 Ett exempel på aktivitet som kan sägas bidra till kommunens utveckling är en 

förening som utför en social verksamhet som ligger vid sidan av föreningens 
ordinarie verksamhet. 

 
 
2. Stiftelsens medel skall vara placerade enligt vad som anges i gällande regler för 

placering av kommunens medel antagna av kommunstyrelsen  1991-08-27. 
 
 
3. Minst 10% av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. 
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4. Under en femårsperiod skall utdelning ske med  
 
 - 75-80% av avkastningen till ungdomens yrkesutbildning och fysiska fostran. I 

princip skall utdelningen fördelas lika mellan de båda ändamålen. 
 
 - 5-10% av avkastningen till ungdomens goda förströelse och samhällets för-

skönande. 
 
 Uppföljning av utdelade medel sker årsvis. 
 
  
5. Ackumulering av medel kan ske till specifikt ändamål. 
 
 
6. Som vägledning för bedömningen vid utdelande av medel gäller följande tolk-

ning av makarna Fredrikssons testamente: 
 
 Stiftelsens användning är begränsad till Svedala församling. Vid utdelande av 

medel till enskilda, t ex stipendier, erfordras att vederbörande är folkbokförd 
inom Svedala församling.  

 
 Den som p g a högskolestudier eller annan eftergymnasial yrkesutbildning 

flyttar till annan ort och enligt folkbokföringslagen blivit folkbokförd där skall 
ur denna synpunkt betraktas som jämställd med folkbokförd inom Svedala för-
samling, under förutsättning att personen har varit folkbokförd inom Svedala 
församling innan den påbörjade sin eftergymnasiala utbildning. 

 
 
7. Kommunstyrelsen är styrelse för stiftelsen. 
 
 
8. Den huvudsakliga utdelningen av medel ur stiftelsen skall ske varje år vid kom-

munstyrelsens sammanträde i mars (samma år som ränteavkastningen är till-
gänglig för utdelning). 

 
 Skolstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden skall beredas möjlighet att lämna 

förslag till disponering av stiftelsen. 
 
 Kommunstyrelsens ordförande skall kalla representanter för berörda nämnder 

till gemensamma överläggningar rörande förslag till disponering av stiftelsen. 
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