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Förordning
om ändring i Kungl. Maj:ts brev (TFS 1965:34) till
statskontoret angående disposition av f.d.
generaltulldirektören N. A. G:son Bennichs fond m.fl.
understödsfonder;

TFS 2013:3
Utkom från trycket
den 26 mars 2013

utfärdad den 28 februari 2013.
Regeringen föreskriver1 att punkt 3 i Kungl. Maj:ts brev (TFS 1965:34)
till statskontoret angående disposition av f.d. generaltulldirektören N. A.
G:son Bennichs fond m.fl. understödsfonder ska ha följande lydelse.
3. Disponibel avkastning av följande fonder, nämligen f.d. generaltulldirektören N. A. G:son Bennichs fond, Reinhardtska fonden, tullförvaltare
Hildings fond, Jacob Lindströms pensionsfond, Helmer Schötts fond och
S. E. Widéns donationsfond, ska användas för bidragstilldelning i huvudsaklig överensstämmelse med de grunder, som förordats i avdelningarna
X och XI i förutnämnda betänkande. Härav föranledd jämkning i sättet för
disposition av fonds avkastning får dock inte medföra indragning eller
minskning av förmån, som tillförsäkrats bidragstagare eller som bidragstagare haft anledning att räkna med på grund av tidigare ståndpunktstagande av bidragsbeviljande myndighet.
När det gäller Jenny och Per Ljungbergs understödsfond får den del av
fondens avkastning, som återstår efter att det har gjorts en sådan ränteöverföring som föreskrivs i punkt 1 andra stycket och efter det att förekommande utgifter betalats, disponeras av Tullverkets donationsnämnd
för utgivande av bidrag. Detta får ske utan hinder av föreskrift i makarna
Ljungbergs testamente om verkställande tills vidare av ytterligare överföring av räntemedel till fondkapitalet. Nämnden får därvid tillämpa de i
avdelning X i betänkandet förordade grunderna för bidragsgivning även
om dessa grunder inte täcks av testamentsföreskrifterna.
Bidrag får utbetalas med högst ett prisbasbelopp enligt 2 kap. socialförsäkringsbalken per individ och år.
Tullverkets donationsnämnd får besluta att sådan disponibel avkastning
som inte har tagits i anspråk under ett visst år ska läggas till kapitalet eller
reserveras för bidragstilldelning under senare år.
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Beslut vid regeringssammanträde 2013-02-28 (Fi2003/4949, Fi2012/3674). Tullverkets dnr STY 2012-673.
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Denna förordning ska kungöras i Tullverkets författningssamling (TFS).
Förordningen träder i kraft den 1 april 2013.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)
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