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Yttrande över medborgarförslag rörande inrättande av 
fattigmansfond, Birgitta Fransson 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Fransson inkom med medborgarförslag daterat den 14 februari 2017 
rörande inrättande av en kommunal fond med namnet fattigmansfond. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 april 2017 § 26 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med förslag till yttrande 
över medborgarförslaget daterat den 9 oktober 2017. I förslaget till yttrande anges 
bland annat att det inte är en enkel process att upprätta en fond samt att det i 
dagsläget finns Ljusnarsbergs Socialsamfond samt Ellyvor och Ove Anderssons 
stiftelse med likartat syfte som en eventuell fattigmansfond. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget avslås. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

31 (51) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. 

Utdrags bestyrkande 



Johanna Haaraoja 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Ewa-Leena Johansson 
den 15februari 2017 07:56 
Johanna Haaraoja 
VB: 

Här kommer Birgittas medborgarförslag. 

Ewa-Leena 

Från: Birgitta Fransson [mailto:blomma.47@outlook.com] 
Skickat: den 14 februari 2017 20:52 
Till: Ewa-Leena Johansson 
Ämne: MEDBORGARFÖRSLAG. 

MEDBORGARFÖRSLAG. 

Ljusnarsbergs i<ommun ... __ _. ... ~------=--..... -

MEDBORGFÖRSLAG. 

Ett nytt medborgarförslag en fond som ska heta fattigma nsfond. Där vissa fond pengar kommer till vår 
kommun bör betala en viss summa pengar till den fonden. Den fonden ska pensionärer och 
barnfamiljer kunna ha glädje av. 
Den ska vara rättvis till pensionärer och barnfamiljer. Pensionärer ska inte behöva känna sig utanför 
samhället. Den fonden kan ändvändas till olika produkter och olika aktiveter. 

Med vänliga Hälsningar Birgitta Fransson. Kopparberg 14-2-2017. 
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Kommunfullmäktige 

Svar på Medborgarförslag angående inrättande av "en fond som 
ska heta fattigmansfond". 

Förslagsställaren föreslår att en ny fond som ska heta fattigmansfond ska inrättas i 
Ljusnarsbergs kommun. Syftet med fonden är att pengar ska kunna delas ut till pensionärer 
och barnfamiljer för att glädja dem som har det fattigt. Fondmedlen ska kunna användas till 
aktiviteter eller till produkter och medel ska delas ut rättvist till de som söker. 

Förslaget är vällovligt men det är förenat med många juridiska aspekter. Det är inte en enkel 
process att inrätta en fond och för att inrätta en sådan krävs fondmedel. Pengar som tillförs 
kommunen kommer oftast i form av riktade anslag från staten eller som donationer från 
enskilda. Med andra ord är oftast pengar som tillförs kommunen redan behäftade med en vilja 
om hur de ska användas. 

Tilläggas kan att det finns en socialsamfond vars ändamål är att stödja behövande i 
kommunen. Eivor och Ove Anderssons stiftelse finns också och har till syfte att stödja 
behövande gamla och sjuka . . 

Med ovan anförda föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att medborgarförslaget ska avslås. 

Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Socialchef 


