
 

 
KRITERIER FÖR SAMFOND 1 
 
1979 beslutade kammarkollegiet om sammanslagning av 15 separata fonder för skoländamål till 
en fond benämnd SAMFOND 1. 1982 beslutade kammarkollegiet att Samfond 1 kompletteras 
med 2 fonder (Lars Svahlas stipendiefond och hälften av Kind Härads stipendium). 
 
En anpassning av villkoren har gjorts för att bättre passa dagens förhållanden. Dock skall hänsyn 
tas till de ursprungliga villkoren i den utsträckning som finns lämplig. 
 
I kammarkollegiets beslut står det att den disponibla avkastningen av Samfond 1 skall användas 
 
- i första hand till förmån för eleverna vid skolväsendet inom kommunen 
 
- i andra hand för stipendier till sådana elever för fortsatta studier vid högskolor eller 
andra skolor. (Det är endast i föreskrifterna för Johannes Bengtssons fonder som det 
anges att stipendier skall betalas ut för högre studier och de två fonderna innehåller 
endast 10% av den totala fondsumman.) 
 
Med uttrycket ”till förmån för eleverna” innesluts bl a följande: 
 
-  Belöning åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. 
 
-  Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid    
skolan eller åt gymnastik och idrott. 
 
-  Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. 
 
-  Hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands. 
 
-  Studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, elevrådsverksamhet, idrottstäv-        
lingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål, såsom förvärv av materiel eller andra saker. 
 
Framställningar/ansökningar kan göras av enskild elev, grupp av elever, elevråd, lärare eller 
skolledare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar ansökan om stipendium en gång under våren och  
en gång under hösten. Senaste dag för ansökan under våren är 31 mars och senaste dag för 
ansökan under hösten är 31 oktober. Ansökan skall vara inkommen före det att studier, resa eller 
dylikt börjar (alltså ej möjligt att söka retroaktivt). 
 
Stipendium kan endast fås en gång för samma utbildning, resa mm. Ansökan sänds till: Barn- och 
utbildningsnämnden, 511 80 KINNA. Har ni några frågor om stipendier kan  
ni ringa till ekonomiassistent Gerd Anving på telefon 0320-21 75 37. 
 
Bidraget kan inte erhållas till sådan verksamhet som normalt skall bekostas via ordinarie budget. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 


