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Stiftelser och fonder i Region Värmland
Region Värmland förvaltar ett tjugotal fonder som enskilda och andra kan söka medel ur. De
flesta fonderna är stiftelser medan ett fåtal är egendom som har skänkts till regionen för att
användas för ett visst ändamål. En stiftelse är en egen juridisk person och bildas genom att
egendom genom förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en
självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Fonder för personer med sjukdom och/eller funktionsnedsättning
Vem kan söka bidrag
Fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med
funktionsnedsättningar och som är folkbokförda i Värmland. För flertalet fonder som delar ut
bidrag till enskilda gäller att den sökande ska vara behövande. I detta sammanhang innebär
behövande att den sökande bör ha en låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Ansökan
Ansökan handläggs av Region Värmlands LSS-handläggare eller funktionsrättstrateg. Beslut om
fördelning av fondmedel fattas av regionstyrelsens 2:e vice ordförande med stöd av delegering
från styrelsen.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på Region Värmlands sida på 1177/varmland.
https://www.1177.se/Varmland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/om-du-villsoka- pengar-i-fonder-och-stiftelser/. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kan du kontakta i första hand Region Värmlands LSShandläggare på 010-81 43 86. Funktionsrättstrateg kan också svara på frågor 010-831 42 29. Du
kan också skicka e-post till fond@regionvarmland.se

Ansökningstid
Handläggningsperioden för fonder är 1 april – 30 november varje år. Handläggningstiden
varierar men är cirka 6–12 veckor. Alla som söker får ett brev med beslut, beviljat eller avslag.

Redovisning av fonderna
Vissa av fonderna har ingen geografisk begränsning. Andra är knutna till angiven ort/område,
vilket framgår av redovisade bestämmelser för varje fond.
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Fonder avseende hela Värmland
102 Stiftelsen Hjalmar Lagerlöfs understödsfond för obotlige sjuke
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

106 Stiftelsen Dagny Lindbergs fond
Ändamål

Vård av reumatiker i för dem lämpligt klimat, företrädesvis Kanarieöarna

107 Stiftelsen Oscar Mellquists donationsfond
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

110 Stiftelsen Anna Olanders fond
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

Ortsberoende fonder
131 Stiftelsen Ingrid Nisbeths frisängsfond
Ändamål

En frisäng vid Centrallasarettet i Karlstad Företrädesrätt skall tillkomma
behövande ålderstigna personer från Karlstad.

Frisängsfond – se bestämmelserna om frisängsfond

136 Stiftelsen Valfrid och Astrid Haglunds fond
Ändamål

Fondens används för bidrag till kroniskt sjuka i Kils socken i Kils kommun för
täckande av vårdkostnad och kostnad för speciella hjälpmedel som kan
underlätta livsföringen.

155 Stiftelsen samfonden för patienter vid Filipstads sjukhus
Ändamål

Fondens medel får användas till patienter folkbokförda i Filipstad.

Samfond – se bestämmelser om samfond
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170 Stiftelsen Arvika förening mot tuberkulos fond
Ändamål

Stiftelsen disponeras för utdelning i större eller mindre poster till patienter, i
första hand folkbokförda i Arvika, i andra hand folkbokförda i Värmlands län,
som vårdas eller vårdats vid landstingets lungmedicinska klinik och som, i
första hand på grund av tuberkulos-, och i andra hand på grund av annan
lungsjukdom, kommit i behov av penningunderstöd för sig själva eller sina
anhöriga.

183 Elise och Johan August Widestrands stiftelse
Ändamål

Främja vården av hjärtsjuka i Arvika. Medel kan sökas såväl av enskilda
patienter som av Arvika sjukhus. Medel från fonden får ej utgå till behov som
ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Beskrivning av samfond och frisängsfond
Samfond
1. Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av

sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom,
fått sin ekonomiska ställning försämrad.

2. Såsom bidrag till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl
annars inte har möjlighet att bekosta.

3. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.
4. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än

ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov
av.

5. Såsom bidrag till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor,
som patient av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen enligt ovan får dock inte användas för ändamål som skall bekostas med
allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del dessa skall täckas av medel från
allmän försäkringskassa.

Frisängsfond
Kammarkollegiet har bifallit Landstingsförbundet om "ändring av bestämmelserna om
användandet av så kallad frisängsfond" enligt följande:
Avkastningen av frisängsfond får användas:
a. såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av
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sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad sjukdomen,
fått sin ekonomiska ställning försämrad

b. till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte
har möjlighet att bekosta

c. till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel
d. till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka

personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock
ej tandproteser och vanliga glasögon samt

e. till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient
av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller
till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.
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Fond för Ingesunds musikhögskola
184 Stiftelsen Carl och Catarina Andrées minnesfond.
Ändamål

Medel utdelas till blivande musikdirektörer eller dirigenter vid Iggesunds
musikhögskola för studier utomlands.

.
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Fond som Molkoms folkhögskola ansvarar för
188 Stiftelsen Olle Luthmans Minnesfond
Ändamål

Bland elever vid Molkoms folkhögskola, vilka är födda i eller vars familj är
bosatt i Nyeds församling, årligen utdela stipendier på sammantaget 25 000
kronor till förtjänta elever såsom uppmuntran för dessas fortsatta studier.
Utdelning ska ske vid våravslutningen.
Ledningen för Molkoms folkhögskola nominerar elever till stipendier och kan
därvid samråda med elevrepresentanter vid skolan.

9

Fonder som Centrum för klinisk forskning
ansvarar för
159 Stiftelen Enoch Danielssons fond
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

Ändamål

Avkastningen av fonden ska disponeras av sjukhusdirektionen* för medicinsk
forskning eller annat ändamål, som gagnar sjukvården, och på det sätt som
direktionen i detta syfte finner lämpligast. Därvid bör företräde lämnas för
anslag till personer med anknytning till sjukhuset i Torsby för t.ex. studier eller
studieresor.
*avser direktionen i Torsby.

176 Stiftelsen Ture och Wera Hermans fond
Ändamål

10% av avkastningen skall användas till trevnad för anställda vid
Centralsjukhuset i Karlstads infektions- och medicinkliniker. Återstoden av
avkastningen skall användas till forskning inom områden tillhörande nämnda
kliniker. Berättigade till ansökan om bidrag ur fonden är anställda vid klinikerna
och som bedriver eller avser bedriva forskning inom infektion och medicin.

178 Stiftelsen Karin och Erik Gerdéns minnesfond
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

Ändamål

Avkastningen skall, sedan en tredjedel lagts till kapitalet, användas till forskning
inom Centralsjukhuset i Karlstad.

179 Stiftelsen Elin Nilssons fond
Ändamål

Avkastningen skall företrädesvis användas till forskning inom hjärt- och
kärlsjukdomarnas område; dock att även annan medicinsk forskning kan
komma i åtnjutande av fondbidrag, därest disponibla medel finnes.
Gäller endast för läkare inom det geografiska området som motsvarar före
detta centrala sjukvårdsdistriktet.
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181 Stiftelsen Bäckströmska fonden
(För närvarande finns det inte medel att söka från denna fond)

Ändamål

Fondens användning ska omfatta hela länet och ej vara knutet till något
separat sjukhus.
90% av egendomens avkastning skall användas till sådan forskning inom
sjukvården som förvaltningsutskottet/sjukvårdsstyrelsen (landstingsstyrelsen)
finner lämpligast, dock är önskemålet att protesforskning skall prioriteras.
Resterande avkastning (10%) skall fonderas innan utbetalning sker.
Landstingets förvaltningsutskott/sjukvårdsstyrelse (landstingsstyrelsen) skall
äga rätt, att efter eget gottfinnande, disponera/förbruka fondens kapital, dock
tidigast 20 år efter Gottfrid Bäckströms bortgång.
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