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Boxholms kommuns författningssamling         

_________________________________________________________________________ 

   Kammarkollegiet 1979-06-12 

   Fastställda av Länsstyrelsen 1980-05-30 

 

 

 

 

Stiftelsen Boxholms skolors samfond 
 

 

Kammarkollegiet har genom permutaionsbeslut den 12 juni 1979 medgivit, att Boxholms 

kommun till en samfond får sammanlägga 13 donationsfonder med skoländamål samt i 

samband härmed bl a fastställt nya ändamålsbestämmelser. 

 

Kommunen har därefter till länsstyrelsen anmält den nya samfonden samt uppgivit, att denna 

avses träda i funktion den 1 januari 1980. 

 

  ____________________ 

 

Länsstyrelsen beslutar härmed med stöd av lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser att under 

länsstyrelsens tillsyn ställa Boxholms skolors samfond. Länsstyrelsen fastställer även stadgar 

för samfonden enligt den lydelse som framgår av bilaga till detta beslut. 

 

Av de 13 fonder som ingår i samfonden har på senare tid under länsstyrelsens tillsyn stått 

endast följande två fonder: 

Anna och August Anderssons donationsfond, Rinna (reg nr 449) , 

Boxholms skolfond (reg nr 1181). 

 

För dessa fonder emotser länsstyrelsen slutredovisning t o m sista verksamhetsåret (1979). 

 

För den nya samfonden emotser länsstyrelsen redovisning i vanlig ordning fr o m det första 

verksamhetsåret (1980). Därvid kan lämpligen bifogat förslag till årsredovisning av samfonden 

tjäna till ledning. 

 

 

Lars Näslund    T F Rosengren 
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Boxholms kommuns författningssamling     
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

STADGAR FÖR BOXHOLMS SKOLORS SAMFOND 

 

 

§ 1 

Samfonden har bildats genom sammanläggning av tretton donationsfonder med i huvudsak 

ursprungligt ändamål att lämna hjälp och uppmuntran till barn i skolåldern och behövande 

familjer. 

 

De i samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning. 

 

Därutöver finns för delfonderna upptagen donationsbok innehållande bland annat föreskrifter 

som gällde för fonderna före sammanläggningen. 

 

§ 2 

Fondens benämning är Boxholms skolors samfond. 

 

§ 3 

Fonden förvaltas av skolstyrelsen. Förmögenhetsförvaltningen handhas av kommunkontorets 

drätselavdelning. 

 

§ 4 

Av den årliga avkastningen av fonden skall minst 1/10 läggas till kapitalet. 

 

§ 5 

Fondens medel skall göras räntebärande genom insättning på bank eller placeras på sådant sätt 

som med betryggande säkerhet ger bästa möjliga avkastning. 

 

§ 6 

Samfondens räkenskaper, som föras och avslutas per kalenderår, och dess förvaltning skall 

årligen granskas av de för granskning av Boxholms kommuns förvaltning utsedda revisorer. 

 

§ 7 

För samfonden skall uppläggas en donationsbok, innehållande förteckning över de 

donationsfonder, som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar. Varje år skall vid 

medelsutdelning eller eljest på lämpligt sätt bekantgöras, vilka donationsfonder som ingår i 

samfonden. 

 

§ 8 

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av 

skolstyrelsen till förmån för skolelever från Boxholms kommun, 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 
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-belöning åt elev som innehaft av skolan eller elevråd tilldelat förtroendeuppdrag 

 

-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola 

 

-hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands 

 

-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för 

eleverna gemensamt ändamål 

 

-förvärv av materiel eller andra saker. 

 

§ 9 

Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 

Avkastning, som icke användes, skall reserveras för utdelning under kommande år. 

 

§ 10 

Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden 

ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. 

 

§ 11 

Ändring av samfondens stadgar får ske endast efter godkännande av länsstyrelsen eller vid 

ändring av fondens ändamål enligt bestämmelserna i permuationslagen. 

 

§ 12 

Samfonden skall stå under länsstyrelsens i Östergötlands län tillsyn. 
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Boxholms kommuns författningssamling           
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gåfvobref för stiftelsen presidenten C.O.V. Buréns och  

hans fru l. Buréns donationsfond 

 
 

”Till Ekeby församling i Östergötlands län öfverlemnas härmed såsom gåfva Tretusen kronor 

under följande vilkor och bestämmande: 

 

1. Dessa medel skola bilda en särskild fond under benämning Presidenten C.O.V. Buréns och 

hans fru Louise Buréns donationsfond. 

 

2. Förvaltningen av medlen ombesörjes av församlingens kommunalnämnd. 

 

3. De donerade medlen utlånas mot fullgod säkerhet af inteckning i jordbruksfastighet, ej 

öfverstigande helften taxeringsvärdet, eller allmänt såsom goda ansedda värdepapper mot 

betingelse av den högsta ränta, som mot sådan säkerhet kan erhållas. 

 

4. Af räntan lemnas årligen till framlidne prosten Anton Aurelii son Gustaf eller hans 

målsman två tredjedelar att användas för Gustaf Aurelii räkning, och för återstående 

tredjedelen inköpes årligen kläder eller lämpliga böcker åt obemedlade nattvardsbarn inom 

Ekeby församling; men när Gustaf Aurelius aflidit, utdelas de tvåtredjedelarna af räntan, som 

under hans lifstid skola tillfalla honom, till fattiga under Säteriet Boxholm och dit hörande 

gods efter samråd med egaren till nämnd egendom; börande denna utdelning helst ske vid 

jultiden; och 

 

5. Öfver fondens medel föres särskild räkenskap, utan sammanblandning med 

kommunalnämndens öfriga räkenskaper. Räkenskapen bör ställas på kalenderår och granskas 

af twå utaf kommunalstämman vid dess sammanträde i December månad utsedda revisorer, 

samt deras berättelse vid Stämmans sammanträde i påföljde Mars månad föredragas, dervid 

räkenskapen äfven bör företes och undergå ytterligare granskning. Om dervid skulle befinnas, 

att kommunalnämnden i ett eller annat hänseende icke iakttagit fondens sannskyldiga bästa 

och föreskrifterna i detta donationsbref, åligger det kommunalstämman att tillvägabringa 

sådan rättelse deruti, som omständigheterna påkalla. 

Stockholm den 19. September 1887. 

 

C. O. W. Burén  Louise Burén 

   född Sjögreen” 
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Boxholms kommuns författningssamling         
__________________________________________________________________________ 

   Beslut av Ecklesiastikdepartementet 1958-10-17 

 

 

 

 

Stadgar stiftelsen Simon Appelmans donation 
 

 

Genom gåvobrev den 9 juni 1842 skänkte klockaren Simon Appelman till Rinna församling en 

fastighet, numera benämnd Rinna Sevedsgård 16, i Rinna socken, att användas till boställe åt en 

skollärare för församlingens barn. 

 

Hos Kungl.Maj:t har Folkunga kommun anhållit om tillstånd att försälja nämnda fastighet med 

undantag av ett område om ungefär 6.000 kvadratmeter, som skulle användas för en 

badanläggning. 

 

I ärendet hava yttranden avgivits av vederbörande folkskoleinspektör samt den 6 april 1957 av 

länsstyrelsen i Östergötlands län, den 20 januari 1958 av skolöverstyrelsen och den 2 april 1958 

av justitiekanslerämbetet. 

  ___________________ 

 

Kunlg.Maj:t förklarar hinder från Kungl. Maj:ts sida icke möta mot att ifrågavarande fastighet, 

sedan visst område för badanläggning undantagits, försäljes på villkor att blivande köpeavtal 

underställes länsstyrelsen för prövning och godkännande. 

 

Tillika föreskriver Kunl.Maj:t, 

att de vid försäljningen inflytande medlen skola avsättas till en särskild fond under namn, som 

erinrar om donator, 

att fondens medel, vilka skola göras räntebärande, icke må utan tillstånd av länsstyrelsen 

anbringas annorlunda än i bank eller i sådana tillgångar, i vilka förmyndare äger utan 

överförmyndarens tillstånd anbringa omyndigs medel, samt 

att , sedan av fondens årliga avkastning en tiondel lagts till kapitalet, återstoden skall användas 

till bestridande av kostnaderna för underhåll av badanläggningen och för simundervisnig vid 

badet. 

 

Detta får jag, på nådigste befallning, härigenom meddela. Stockholm den 17 oktober 1958. 

 

       

 

   Ragnar Edenman 
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Boxholms kommuns författningssamling                  

________________________________________________________________________ 

                              Fastställda av Kammarkollegiet 1992-01-21 

 

 

 

 

Stadgar för stiftelsen Sociala samfonden  

i Boxholms kommun 
 

 

§ 1 

Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande fonder: 

-Hedda av Buréns donation 

-John Alfred Samuelssons fond 

-Sven Jakob Svenssons donationsfond till de fattiga 

-Köpmannen Gustav Larssons donationsfond 

-Blåviksfonden 

-Wilhelm Jakobssons fond 

-Karl Magnus Anderssons fond 

-Sven Anderssons donationsfond 

-Ribbing-Curmanska fonden. 

 

§ 2 

Samfonden förvaltas av Boxholms kommun 

 

§ 3 

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får efter beslut av 

socialnämnden delas ut till behövande i Boxholms kommun. 

 

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 

 

§ 4  

Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna u urkunderna för de 

i samfonden ingående donationerna. 

 

§ 5 

För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller dels  en förteckning över de 

fonder som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem för sammanläggning dels 

stadgar för samfonden. 
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Boxholms kommuns författningssamling          
__________________________________________________________________________ 

    Fastställda av Ks 2000-02-15 § 26 

 

 

 

Stiftelsen Syskonen Holmqvists Minnesfond 
 

Stiftelsen Syskonen Holmqvists Minnesfond skall enligt testamente användas inom 

åldringsvården i Boxholms kommun. 

 

Kommunstyrelsen har 2000-02-15 § 26 fastställt följande regler för stiftelsen: 

 

1. Att enligt gällande delegationsordning uppdra till ekonomichefen att på lämpligt sätt 

placera Stiftelsens pengar på Föreningsparbanken och att årligen till Länsstyrelsen ingiva 

redovisning. 

 

2. Att av Stiftelsens årliga avkastning utdelning ska ske med 80% årligen, efter beslut av 

kommunens socialnämnd. Utdelning ska ges till insatser för trivselbefrämjande åtgärder 

inom äldre- och handikappomsorgens verksamhetsområde. 

 

3. Att uppdra till av kommunen godkända revisorer att årligen granska Stiftelsens 

räkenskaper. 
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