
 

KS 9     14 DEC 2011 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Jan Malmberg 

Datum 

2011-11-15 
Diarienummer 

KSN-2010-0273 
KSN-2011-0233 

 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Årsredovisning 2009 samt 2010 för Stiftelsen Jälla Egendom 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Jälla Egendom ansvarsfrihet för 2009 och 2010 års 
förvaltning 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta 
 
att fastställa Stiftelsen Jälla Egendoms årsredovisning och förvaltningsberättelse för 
verksamhetsåren 2009 och 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Vid genomgång av ärendebalansen för kommunstyrelsen har noterats att någon redovisning ej 
lämnats avseende Stiftelsen Jälla egendom. Denna stiftelse ingår inte i den samlade 
redovisningen av Uppsala kommuns förvaltade stiftelser som lämnats i stiftelseboksluten 
varför ett särskilt beslut är nödvändigt avseende ansvarsfrihet samt fastställande av 
årsredovisning och förvaltningsberättelse. 
 
Stiftelsen har den 19 april 2010 inkommit med årsredovisning för år 2009 (bilaga 1). 
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat på 741 172 kronor (jämfört med ett positivt resultat 
föregående år på 1 475 000 kr). Det är en förändring efter fyra år med överskott. Den främsta 
orsaken till det försämrade resultatet är att värdet av försäljning av produkter från lantbruket 
sjunkit och lägre inkomster från avverkning. Stiftelsen har dock byggt upp ett eget kapital, 
vilket gör att ett enstaka år med förlust kan klaras. 
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Stiftelsen förvaltas av Uppsala kommun. Med hänvisning till revisorernas revisionsberättelse 
föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 
 
Stiftelsen har den 30 mars 2011 inkommit med årsredovisning för år 2010 (bilaga 2). 
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat på 13 435 kronor (jämfört med ett negativt resultat 
föregående år på 741 172 kr). Det är en förbättring mot föregående år trots att Jällagymnasiets 
ersättning till stiftelsen reducerats med nära en miljon kronor. Minskning motsvaras dock av 
lägre personalkostnader samtidigt som intäkterna för sålda produkter har stigit kraftigt jämfört 
med föregående år. En god ekonomisk hushållning gör att stiftelsen åter kan börja bygga upp 
ett eget kapital. 
 
Stiftelsen förvaltas av Uppsala kommun. Med hänvisning till revisorernas revisionsberättelse 
föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning. 
 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 










































