
 
STADGAR FÖR GETA CANCERFOND 

 
§ 1 

Geta cancerfond har till ändamål att enligt nedannämnda bestämmelser understöda all verksamhet 

som syftar till förbättrande av vården för cancersjuka i kommunen. 

§ 2 

Fonden förvaltas av kommunstyrelsen i kommunen, men beslutsfattande gällande beviljande av 

bidrag är delegerat till tjänsteman (beslutande tjänsteman inom kommunens äldreomsorg). 

§ 3 

Kommunstyrelsen och/eller beslutande tjänsteman inom kommunens äldreomsorg har till uppgift 

att: 

1. Verka för fonden, bl.a. genom att sprida upplysning om fonden samt ta emot och godkänna 

donationer till den samma. 

2. Besluta om användning av fondens medel till hjälp för cancerpatienter i kommunen. 

3. I samarbete med övriga institutioner väcka och besluta om nya initiativ och ytterligare 

åtgärder som syftar till förbättra och sänka kostnaderna för cancervården. 

§ 4 

Bidrag ur fonden utbetalas som en ersättning om max 500 euro årligen (kalenderår) till 

cancerpatienter, dock inte till anhöriga eller dödsbon. Bidraget utbetalas mot inlämnad ansökan 

jämte bilagor bestående av verifikat på kostnader med anledning av sjukdomen (vårddygnskostnader 

på sjukhus, poliklinikavgifter samt självriskandel på resor, dock inte permissionsresor) samt av 

sökande själv inlämnat intyg över sin cancerdiagnos. Bidrag ur fonden kan utbetalas retroaktivt för 

ett kalenderår tillbaka under förutsättning att kriterierna uppfylldes. 

§ 5 

Kommunstyrelsen delges information om cancerfonden i form av årsberättelse en gång per år i 

samband med kommunstyrelsens sammanträden. Årsberättelsen framläggs för godkännande innan 

den inlämnas till kommunfullmäktige. Beslutande tjänsteman inom kommunens äldreomsorg 

utarbetar skriftlig information för kommuninvånarna gällande fonden och hur man ansöker om 

medel och distribuerar densamma. 

§ 6 

Ifall fråga om användning av fondens medel till annat än i dessa stadgar föreskrivet ändamål blir 

väckt skall beslut i saken för att äga giltighet vara understött av minst två tredjedelar av 

kommunfullmäktiges vid sammanträdet närvarande medlemmar. 

§ 7 

Stadgar för Geta cancerfond skall ses över och uppdateras vart tredje år. 

Stadgarna antagna av kommunstyrelsen 97 § 12.6.2018. Stadgarna reviderade: Kommunstyrelsen 53 

§ 22.4.2020. 


