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STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND 
 
Godkänd:  Fge 26.6.2004 § 78 Träder i kraft: 1.7.2004  
Ändrad: Fge 31.1.2008 § 7 Träder i kraft  1.1.2008 
 
 

1 § Fondens syftemål 
 

1m Statsrådet C.F. von Wahlberg och hans hustru Maria von Wahlberg har 
med sitt testamente av den 14 juni 1919 till Kyrkslätts kommun donerat 
Eriksgårds lägenhet omfattande lägenheterna Koskis säterirusthåll och 
Navala stomhemman. 

 
2m För att på bästa möjliga sätt kunna förverkliga den tanke som uttryckts i 

testamentet har kommunfullmäktige i Kyrkslätt inrättat statsrådet C.F. och 
Maria von Wahlbergs fond. 

 

2 § Fondens kapital 
 

1m Fondens ursprungliga grundkapital består av de medel som finns 
upptagna i balansräkningen för Eriksgård per 31.12.1970, 20.690,28 euro 
(123.018,84 mark). 

 
2m Fondens nya kapital har bildats så, att till fondens ovan i moment 1 

avsedda ursprungliga grundkapital, justerat med indexpoängtalet för 
partiprisindex (1949 = 100, totalindex) i oktober 1985 (1319), varvid 
grundindex utgörs av indexpoängtalet för oktober 1971 (317), har fogats 
samtliga ovan i moment 3 avsedda, före 1.11.1985 företagna 
fondöverföringar till deras nominella värde. Till den sålunda erhållna 
sammanlagda summan, beloppet 1.015.494,39 euro (6.037.855,48 mark), 
har fogats medlen i yrkesstudiefonden som 1.1.1996 har överförts till C.F. 
och Maria von Wahlbergs fond, 53.526,44 euro (318.253,75 mk) minskat 
med kreditförluster, 332,32 euro (1.975,85 mk).  Beloppet, 1.068.688,51 
euro utgör fondens nya grundkapital. 

 
3m Fondens kapital  förkovras genom att fonden tillförs en av 

kommunfullmäktige beslutad andel av Eriksgårds kapitalintäkter. 
 

3 § Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 § 7) 
 

1m Fondens avkastning utgörs av ovan i 2 mom. avsedda ränteintäkter samt 
eventuellt överskott av Eriksgårds skötsel. 

 
2m Fondens kapital disponeras av kommunstyrelsen i Kyrkslätt. På detta 

kapital erlägger kommunstyrelsen ränta till fonden. Den årliga räntan är 
lika stor som den av Finlands Bank fastställda grundräntan höjd med en 
halv procentenhet. För att möjligheterna att använda fondens medel för 
dess ändamål inte skall försvagas genom penningvärdets nedgång, 
beräknas räntan på ett kalkylerat kapital som bestäms i enlighet med 
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moment 3 i denna paragraf. Dessutom erlägger kommunstyrelsen lika stor 
ränta på fondöverföringar för överföringsåret i enlighet med moment 4 i 
denna paragraf. 

 
3m Den i moment 2 avsedda räntan räknas på det kalkylerade kapital som 

erhålls då storleken på det sammanlagda beloppet av det i § 2 moment 2 
avsedda nya grundkapitalet och de ökningar som gjorts därtill efter 
1.11.1985 samt de avdrag som riktats på ökningarna årligen justeras i 
samma proportion som det ovan i § 2 moment 2 avsedda 
levnadskostnadsindexet (1951:10 = 100) stiger eller sjunker.  
Basuppgifter för indexjusteringen:  

 
- kapitalbelopp som är föremål för indexjustering = det kalkylerade 

kapitalbelopp som har legat till grund för ränteberäkningen föregående 
år utökat/minskat med det nominella värdet av fondöverföringar som 
gjorts året därförinnan. 

 
- grundindex = indexpoängtalet för oktober månad året före det år för 

vilket räntan beräknas 
 

- justeringsindex = indexpoängtalet för oktober månad det år för vilket 
räntan beräknas. 

 
Räntan beräknas på det ovan definierade kalkylerade kapitalet årligen för 
tiden 1.1 – 31.12. 

 
4m Kommunstyrelsen erlägger på den i § 2 moment 3 avsedda 

fondöverföringen under överföringsåret ovan i moment 2 fastställd ränta 
för tiden mellan överföringsdagen och överföringsårets sista dag. 

 
5m I moment 1 avsett överskott från skötseln av Eriksgård beräknas på 

följande sätt: 
Från skillnaden mellan bokförda driftinkomster och driftutgifter för 
räkenskapsåret minskas eventuella ännu obeaktade underskott från 
tidigare räkenskapsår. Överskottet överförs till fondens avkastning 31.12 
det år då överskottet har uppstått. 

 

4 § Användning av fondens medel 
 

1m Ur avkastningen av fondens grundkapital under föregående år beviljas 
studiebidrag till i Kyrkslätt bosatta personer som skaffar sig 
grundutbildning för jordbruket och dess binäringar. Studiebidrag kan också 
beviljas personer som utbildar sig vid högskolor för andra yrken och 
näringar, om kommunen inte understöder dessa personers utbildning med 
andra medel. 

 
2m Ur avkastningen av fondens grundkapital under föregående år kan också 

beviljas bidrag för t.ex. avlönande av konsulenter, som meddelar 
undervisning för främjande av yrkesskicklighet eller för erhållande av 
annan motsvarande experthjälp inom lantbruksnäringen. 
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3m Ur avkastningen av fondens grundkapital under föregående år används 
högst 30 % för beviljande av konstnärsstipendier till i Kyrkslätt fast bosatta 
yrkeskonstnärer eller personer som utför konstnärligt arbete och har 
uppnått yrkesskicklighet. Stipendium kan också beviljas till begåvade 
amatörkonstnärer eller konststuderande Kyrkslättsbor. 

 
4m Den del av kapitalet som överstiger fondens grundkapital samt annan 

avkastning från föregående år utöver grundkapitalets avkastning, minskad 
med fondens förvaltningsutgifter, kan med beslut av kommunfullmäktige 
användas för ombyggande av byggnaderna på Eriksgård och Navala som 
gagnar det ursprungliga användningsändamålet för Eriksgårds lägenhet 
samt som bevarar gårdens kulturhistoriska miljö. 

 
5m Om i moment 4 avsedd avkastning förblir helt eller delvis oanvänd, skall 

avkastningen till denna del läggas till fondens kapital 31.12 det år under 
vilket avkastningen har  tillkommit. 

5 § Grunder för beviljande av studiebidrag 
 

1m Förutsättningar för beviljande av studiebidrag ur fondens medel är att 
sökanden 

 
1 den 1 januari ansökningsåret och fortfarande hela 

ansökningsåret enligt lagen om befolkningsböcker har sin 
hemort i Kyrkslätts kommun. 

 
2 har godkänts som elev vid vederbörande läroanstalt eller 

specialkurs 
 
3 är i en sådan ekonomisk situation, att han inte själv anses 

kunna finansiera sina studier 
 
4 har fullgjort sin lagstadgade läroplikt. 
 

2m Det beviljade studiebidraget skall kännbart ekonomiskt underlätta 
sökandens utbildningsmöjligheter. 

 
3m Ansökan om studiebidrag bör göras inom september. 

Ansökningsförfarandet meddelas årligen kommunens invånare på av 
fondens direktion lämpligbefunnet sätt. 

 
4m Studiebidraget beviljas för ett år åt gången och utbetalas i januari under 

förutsättning att studieintyg för hela läsåret uppvisats. 
 
5m Vid ansökan om studiebidrag ur fondens medel bör till ansökan bifogas 

 
1 intyg eller meddelande av den läroanstalt där sökanden är 

elev eller till vilken han godkänts som elev 
 
2 på begäran även en annan utredning 
 
3 skatteintyg över sökandens och hans/hennes makas/makes 

inkomster vid senast verkställd beskattning. 
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6 § Grunder för beviljande av konstnärsstipendium 
 

1m Kommunstyrelsen fastställer grunderna för beviljande av 
konstnärsstipendium. 

 
2m Ovan i 4 § mom. 1 avsett studiebidrag och i 4 § 3 mom. avsett 

konstnärsstipendium kan inte samma år beviljas samma person. 

7 § Fondens förvaltning 
 

1m Fondens medel ingår i kommunens bokföring. Kommunstyrelsen 
övervakar inflytandet av intäkterna från fonden och användningen av 
fondens medel. 

 
2m Om beviljande av studiebidrag och konstnärsstipendier beslutar ett av 

kommunfullmäktige i instruktion eller med ett separat beslut bestämt 
organ. 

 

8 § Ikraftträdande av ändringarna 
 

Ändringen ovan i 3 § 2 mom träder i kraft 1.1.2007 och ändringen i 3 § 3 mom 
träder i kraft 1.1.2008 så att indexjusteringarna för år 2008 görs enligt 
förändringar i levnadskostnadsindex. (Tillägg Fge 31.1.2008 § 7) 
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