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Stiftelser under barn- och utbildningsnämnden 

 
Mobergska stiftelsen 
 

Utdelning 
1 § Utdelning kan ges till ungdomar skrivna i Bringetofta församling för utbildning efter 
grundskola eller till lärare/skolledare vid Emå-, Park- och Brinellskolan för fortbildning. 
 

Beslutande 
2 § Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens chef. Utbetalning 
sker vanligen i december. 
 

Sista ansökningsdag 
3 § Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun, senast den 15 
september. 
 
 
Nils Lundströms stipendiefond 
 

1 § 
Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun 
och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och 
ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter 
grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö 
kommun. 
För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att 
man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Den som har en nettoförmögenhet som 
överstiger tre basbelopp (för 2010: 127 200 kronor) är inte berättigad till stipendium. 
Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, 
reduceras stipendiet. 
Ansökan ska innehålla personbevis och bevis om bedrivna studier eller antagning till 
utbildning. Vid studier på gymnasial nivå krävs också bevis om behovsprövat extra 



tillägg. Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningschefen. Utdelning sker 
vanligast i december varje år. 
 

2 § 
Ansökan skickas till Barn- och utbildningskontoret, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö, 
senast den 15 september varje år. 
 

3 § 
Särskild ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag ur Nils Lundströms stipendiefond” 
hittar du i vårt blankettlager.” 
 
 
Nässjö kommuns stiftelse för utbildningsändamål 
 

Utdelning 
1 § Stipendiet delas ut till elev, eller grupper av elever, i Nässjö kommuns skolor som 
under läsåret utmärkt sig eller särskilt arbetat med någon av följande områden: åtgärder 
mot mobbning, för kamratstöd, mot droger, mot rasism och främlingsfientlighet eller 
för ökad internationalisering. 
 

Beslutande 
2 § Förslagen behandlas på brukarråd/skolkonferens. Stipendierna delas ut i samband 
med skolavslutningarna. 
 

Sista ansökningsdag 
3 § Motiverade förslag på stipendiater ska lämnas till rektor på respektive skola senast 
den 1 februari. 
 
 
Margit Jonssons stiftelse 
 

Utdelning 
1 § Enligt donationsbestämmelserna kan bidrag ges till flickor som undervisats i 
Bodafors och som utbildar sig för tjänstgöring inom sjukvård. 
 

Beslutande 
2 § Beslut fattas på delegation av parkskolans rektor. Utbetalning sker vanligen i januari. 
 

Sista ansökningsdag 
3 § Skicka ansökan till Rektorsexpeditionen, Parkskolan Bodafors, senast den 14 
september. 
 

 


