Ansökan gymnasieskolans samfond läsåret 2021/2022
Ansök senast 15 april 2021
Uppgifter om den sökande

Huvudmannens namn/Namn på skola i Kungälvs kommun/För-och efternamn
Organisationsnummer/Personnummer – behöver ej fyllas i för kommunala skolor
Beslut om bidrag skickas till följande e-postadress
Postgiro/bankgiro alt. bankkonto inklusive clearingsnummer – behöver ej fyllas i för kommunala skolor

Kontaktuppgifter för frågor om ansökan
För-och efternamn
E-postadress

Telefonnummer

Beskrivning av ansökan

Beskriv vad du/ni söker bidrag för

Söker för belopp
När planerar ni att använda bidraget? Bidraget ska avse läsåret 2021/2022

Ansökan skickas till: kommun@kungalv.se och rubriceras med ”Ansökan samfond
grundskola”.
Inkomna ansökningar kommer att prövas utifrån samfondens stadgar. Utskottet för Bildning och
lärande beslutar om fördelning av medlen. Beslutet kan inte överklagas.
Högst 40 000 kronor per år delas ut ur fonden.
De personuppgifter som samlas in kommer användas för att handlägga ansökan och eventuella
utbetalningar fondmedel.

Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun,
org nr 853301-1584
1 § Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun.
Fonden har bildats genom sammanläggning av 30% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i
Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut 1974-05-31 genom sammanläggning av David
Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas
fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas
donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias
Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor
R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) och R Kjellmans premiefond till O
Kjellmans minne.
2 § Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11.
3 § Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid gymnasiet i
kommunen, företrädesvis för:
• belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
• belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan
eller åt
• gymnastik eller idrott,
• stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,
• hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
• studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för
eleverna
• gemensamt ändamål,
• förvärv av material eller andra saker,
dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den
utsträckning som finnes lämpligt.
Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11.
4 § För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i
samfonden och för fonden antagna stadgar.
5 § Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som
ingår i samfonden.
6 § Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län.
7 § Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun.
8 § Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna.
Stadgarna reviderade enligt beslut i Kammarkollegiet 2012-05-15 Dnr KS 2011/2456

Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om
allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen
(var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna
handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som
omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för bedömning skolpliktens
upphörande. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver
uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter
för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om
så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas
sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för
arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i
teknisk support och enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se. Du har rätt till information
och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära
rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära
överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når våra dataskyddsombud på
dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
datainspektionen@datainspektionen.se.

