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Paragraf 10 Ärendenummer KF2023/60 

Val till Anders Perssons donationsfond, 
mandatperioden 2023-2026 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Anders Perssons donationsfond utses:  
1. Mats Lundqvist, Fjärdhundra 
2. Lisa Ekehult, Fjärdhundra 
3. Johan Wallén, Fjärdhundra 
 

2. Till suppleanter i Anders Perssons donationsfond utses:  
1. Viktor Backman, Fjärdhundra  
2. Jan Eriksson, Fjärdhundra  
3. Anders Ottosson, Fjärdhundra 
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt handlingar gällande Anders Perssons donationsfond så ska fonden stödja 
altunaungdomens utbildning och bildningssträvande. Fonden ska förvaltas av 
kommunfullmäktige som även ska utse tre personer jämte lika många suppleanter, 
som ska bli valda för en tid av fyra kalenderår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Handlingar, Anders Perssons donationsfond, 1998-08-11 
__________ 
 
 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2023-03-14 KF2023/60 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se  

Kommunfullmäktige 

Val till Anders Perssons donationsfond, 
mandatperioden 2023–2026 

Förslag till valberedningens beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Anders Perssons donationsfond utses:  
1. Mats Lundqvist, Fjärdhundra 
2. Lisa Ekehult, Fjärdhundra 
3. Johan Wallén, Fjärdhundra 
 

2. Till suppleanter i Anders Perssons donationsfond utses:  
1. Viktor Backman, Fjärdhundra  
2. Jan Eriksson, Fjärdhundra  
3. Anders Ottosson, Fjärdhundra 
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt handlingar gällande Anders Perssons donationsfond så ska fonden stödja 
altunaungdomens utbildning och bildningssträvande. Fonden ska förvaltas av 
kommunfullmäktige som även ska utse tre personer jämte lika många suppleanter, 
som ska bli valda för en tid av fyra kalenderår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Handlingar, Anders Perssons donationsfond, 1998-08-11 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun  

 
 
 
Maria Ekblad  
Enhetschef, kansli och kontorsstöd 
Enköpings kommun  
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Beslutet skickas till: 
Anders Perssons donationsfond, för kännedom 
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
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Länsstyrelsen» i Västmanlands lä 

resolution i nedan omförmälda ärende*
given Väater&e slott i landskon

toret den 12 februari 1959.
I skrivelse den 30 Januari 1959 har Fjärdhundra kommuna 

nämnd, under åberopande av Kungl. Majita Brev den 4 april 1951 
angående den nya konmunindelningens verkan & donationer (Sven. 

Författningssamling nr 133 år 1952), anhållit om länsstyrelser 
fastställelse av Fjärdhundra kommunalfullmäktiges beslut den 1 

december 1953 angående ändring av donationsändaaåMför stiftel 
sen "Kyrkvärden Anders Perssons donationsfond" samt om gransk

ning av kommunalfullmäktiges beslut angående sättet för nämnde 
donations förvaltning.

Av handlingarna i ärendet framgår, att förre kyrkvärden 
Anders Persson genom gåvobrev den 9 Juni 1364 till Altuna för
samling överlåtit äganderätten till nuvarande fastigheterna 

3 2
Frösslunda 1 och 2 i Altuna socken att användas till "en fa? 
skolinrättning inom Altuna socken". Sedan en del av nämnda ske 
hemman mot lösen upplåtits till Enköping - Heby - Runhällens 
Järnväg, består fonder, nunsru dels av återstoden av skolhemnar. 
och dels av i bank innest&ende kontanta medel.

Av handlingarna framgår vidare att 33 hektar av fastig
heternas åkerjord äro utarrenderade och att donationens skogs
mark förvaltas av Fjärdhundra skolstyrelse, samt att den mark, 
som icke är utarrenderad eller består av skogsmark, användes 
till tomter för Frösslunda folkskola och till tre av socialnär. 
den i Fjärdhundra kommun förvaltade egnahem, utgörande bostäde 
åt pensionärer.

På donationen till följd av 1952 års komraunindelning ick 

kan användas till av donator avsett ändamål har Fjärdhundra kc 
munalfullmrktige framlagt följande förslag till nya donations- 
bestämmelser»

Fotokopians llkhoff tnéå
c : in:na.'handlingen Inty gas.



"P3r att finnaa tillgängligt vid eventuell ny-, om- eller 

tillbyggnad av donationens byggnader, eller.för utförande av 
. andra arbeten å fastigheten, vilka icke är att hänföra till des; 

underhåll, insättes & bank dela vad fonden den 3l/l2 1958 till
hör i kontanta penningar, och dels s& länge banktillgodohavan
det icke uppgår till 15.000*- kronor, hälften av donationens År
liga avkastning. De där efter för utdelning tillgängliga a^vkaet. 
ningsmedlen användes (till stöd föryLltunaungdomens utbildning 

och bildningssträvande, t.ex. på så sätt att 7/lO utdelas till 

stipendier till behövande ungdomar från Altuna församling, som 

antagits till elever vid högskolor, gymnasier, lantbruks- och 
lanthushållsskolor, folkhögskolor och därmed jämförliga läroan
stalter, och att 3/l0 användes till att understödja altunaungdomens 

frivilliga studiearbete, i första hand, och så långt medlen för
mår, genom att fria lokaler tillhandahålles."

Beträffande fondens förvaltning har kommunalfullmäktige 
föreslagit

att medelsförvaltningen skulle ingå i kommunens centrali
serade medeleförvaltning,

a^t beslutanderätten beträffande donationsmedlens använd
ning samt beträffande förvaltningen i övrigt skulle tillkomma en 

av kommunalfullmäktige bland invånarna i Altuna förutvarande kom
mun utsedd nämnd^

samt att ifrågavarande nämnd skulle bestå av tre personer 
jämte lika många suppleanter, samtliga valda för en tid av fyra 
kalenderår. Vid första valtillfället skulle dock valet gälla alle
nast till och med den 31 december 1959.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av Punkt 4 av Kungl. Maj:ts 
Brev den 4 april 1952 angående den nya kommunindelningens verkan 
å donationer att donationen skall nyttjas och förvaltas på sätt 
kommunalfullmäktige föreslagit.

Ar och dag som ovan 

På länsstyrelsens vägnar*

Ivan Belinki

V. Vestin

/ÅM



Fotokopians Ifkho? mod
cr^jnalhandllngon infygas.

Wrkovärdsns And T» Pehrssons g&fvobref

I anseende till en längre tids sjuklighet, förenatt med dagligt 

aftagande, vill Jag nedan krafter och förmåga ännu hoa mig innestår, 

skriffteligen förordna vad jag för en längre tid tillbaka oryggeligen 

beslutit, samt såväl för allmänheten eom för mina arfvingar muntoligen 

tillkännagifvit att till en Fast 3kol-Inrättning inota Altuna Socken nu 

genast öfverlåta och bortskänka nina ägande Fan tigheter i Fröslunda 
Kemligen i mantal Hemmanet Ho 1 Hustomten kallad samt 29/100 dela mantal 

1 Hedmanet No 2 1 samma b/, Altuna Socken, dimtuna Härad och Veatman- 

lands Län med Hus och jord samt allt hvad dertill af Ålder lytt ooh le

gat hafver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan emot följande 

villkor»
lo För skolinrättningens Räkning börjas trädningen nästa vår 1847 samt 

full till flyttning d. 14 *ara 1648 ~
2£ I hala men lifstid förbehåller Jag mig årligen Sex Tunnor råg, Sex 

Tunnor korn samt 2ne Tunnor blandsäd födan för en ko och en Tacka så 

vinter som Sommar som försvarligen föda- och vårdas, i stora byggningen 

förbehållas 4 rum, 2ji£ i nedra samt 2ge i öfra våningen äfvensom rättig

het att på hemmansdelarnas skog ärligen få upphugga 2ne Stafruo kastved, 

iifven förbehåller jag mig den andel af Södra Skogen ooh Sör> ngsvretarna 

på 8.i lång tid som författningarna dertill medgifva, bod nu under 

pågående laga Skifte kommer att tillfalla hexmansdelarna.
5£ Församlingen åligger att så fort mojeligitt är gå i författning att 

en Examinerad ock med rulla tetyg försedd ökol-Larare inom Altuna oocken 

tlifver antagen, för närvarande sisom Vicariua, och hvilken det åligger 

att alla fattiga ooh faderlösa barn utan ersättning ai cerus anhöriga till 

ain Crristendomskunskap inöfva — Skulle Rusthållaren Lars Pehrssons i 

Karleby Son Csrl, min Systerson, kunna lära ooh taga den Examen en dylik 

tjenst erfordrar, bör det vara honom öppet leranadt att denna syssla emot- 

taga och förestå —
4£ Alla de rum, aom i storo byggningen i öfra viningen ännu äro oin- 

rbdda bör församlin en gå i författning att de blifva inredda, då de 

materialier, som der finna» dertill får teganas — 
po Alla Utgifter, aom åtfölja detta förordnande till La&a stånd bör 

skolkassan erlägga.
Detta förordnande har jag med sundt förnuft uti nedanstående vitt

nena närvaro egenhändigt underskrifvit, intygaa af Fröslunda den 3 Junii 

1046.
Anders Fehrsson



Att förre Kyrkovärden Anders Fehrsson 1 Iröalunda «»d sund t förnuft 

ooh fri rilja i baggas v&r närvaro egenhändigt undertecknat datta Qåfvo- 

braf, 3om blifvit för Andars Fshraaon uppläst i vår närvaro ooh af honoa 

förklarats utgöra hans vlljaj intygas af oss undertecknade, tillkallade 

vittnani
J. Höijar 

v. Pastor

C.J* Bilinan 

Inspaotor

(Sigill) (Sigill)

Rätt avskrivet från fotografisk kopia av gåvobrevet betygari
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