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§ 1 
 
Götene kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av Sven 
Johanssons fond, Anderssonska fonden, Edla och Th Gustafsons Donationsminne, 
Henning Larsson Ekedals fond, Agda Zettermans sjuksysterfond, Alma Sofia 
Junggrens donationsfond, Oskar Johanssons sjuksysterfond, Karl Nordins Sjuk-
systerfond, August Johanssons Sjuksysterfond, Johan August Johanssons fond, 
Gustav Brandts donation, Selma Johanssons Sjuksysterfond, Hilda Kihlbergs 
donationsfond, Fridolf Petterssons minne, Augusta Fribergs fond, Syskonen 
Svenssons understödsfond, F A Johansons i Flyhov och hans hustru Mathilda 
Johansons Donationsfond, Fru Eva Dahlins Donationsfond, Syskonen Svenssons 
från Ödbogården understödsfond, Lovisa och M H Anderssons donationsfond, 
Makarne Engly och Fritiof Anderssons fond, Församlingssysterfonden Engly och 
Fritiof Andersson, Emilia Jonssons fond, Magnussons sjukhjälpsfond, Cleanderska 
donationen, Inga Matilda Erikssons donationsfond, Syster Huldas Hjälpfond, 
August Olssons fond, Ester Gustafssons Minne, Gerda Hagquists minne, P Thils 
donation, 1/2 av Fru Anna Dahlströms i Husaby gåvofond, Lavinia Heds dona-
tionsfond, Alfred Warmarks Sjukhjälpsfond, Siggelkowska donationen, Axel Edvin 
Lundins Fond, Elfmanska Fonden och Emil Svenssons fond. 
 
För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller dels en förteckning 
över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före 
sammanläggningen och dels stadgar. 
 
 
§ 2 
 
Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående 
belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall 
reserveras för utdelning under kommande år. 
 
 
§ 3 
 
Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, 
särskilt sjuka och handikappade. 
 
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall 
tillgodoses med utdebiterade medel. 
 
Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för 
de i samfonden ingående donationerna. 
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§ 4 
 
Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden. 
 
Socialnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller 
på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till nämnden. 
 
 
§ 5 
 
Fonden förmögen och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen. 
 
 
§ 6 
 
Gravvården enligt bestämmelserna i John August Johanssons testamente skall 
bekostas ur samfondens avkastning med högst så stort belopp som motsvarar 
fondens andel i samfonden. 
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