Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond beviljar medel till stöd till behövande. Söka medel ur
fonden kan personer som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun. Ansökan skall vara
skriftlig med motivering till varför utdelning ur fonden skall ske. Ansökningsblankett kan
erhållas i kommunens reception eller på kommunens webplats. Ansökan skall insändas till
Ljusnarsbergs kommun, Kansliavdelningen, 714 80 Kopperberg eller lämnas i kommunens
reception senast den 15 april 2018.
Enligt riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond skall ansökan kan göras under två
perioder under ett kalenderår. Första perioden är 1 februari-15 april, andra perioden är
1 september-15 november. Bildnings- och sociala utskottet beslutar om utdelning vid två
tillfällen per år, vid sammanträde i maj avseende ansökningar inkomna under första perioden
och vid sammanträde i november avseende ansökningar inkomna under andra perioden.
Beslutet i maj skall tas i beaktande av stundande skolavslutning och sommarlov, beslutet i
november skall tas i beaktande av kommande julhelg.
Utöver att bildnings- och sociala utskottets beslut ej enligt permutationsbeslutet får avse stöd
som skall tillgodoses av kommunen genom lag, skall beslut om utdelning ur samfonden
som stöd till behövande i första hand omfatta familjer med minderåriga barn. Härmed
avses i huvudsak de fall där den sökande är vårdnadshavare. Vidare skall bildnings- och
sociala utskottet göra en bedömning av om den i ansökan angivna motiveringen föranleder att
den sökande är att betrakta som behövande och därigenom i behov av stöd. Bildnings- och
sociala utskottet skall ej bevilja utdelning ur samfonden i de fall ansökan inte anses utgöra
stöd till behövande eller vid tillfällen då motiveringen i ansökan inte klargör om ett behov av
stöd föreligger. Bildnings- och sociala utskottet behöver inte motivera beslut rörande
utdelning eller ej ur samfonden.
Utdelningens storlek skall utgå från principen att den sökande erhåller maxinmalt
2 000 kronor och att utdelningen ökas med maximalt 1 000 kronor per minderårigt barn som
ingår i familjen. Sociala utskottet kan besluta om utdelning ur samfonden som avviker från
denna princip.
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