
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare Datum Diarienummer 
Silja Marandi 2014-10-15 KSN-2014-0886 

Kommunstyrelsen 

Avslut av stiftelserna Törnlund yrkesskolan samt Inger och 
Marcus Källanders donation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avsluta stiftelserna 
Stiftelsen Törnlund yrkesskolan (817604-5535) och 
Stiftelsen Inger och Marcus Källanders donation (817605-8785) 

Ärendet 

Stiftelsen Törnlund yrkesskolan 
Den 20 oktober 2010 gav Länsstyrelsen tillstånd till att Stiftelsen Törnlund yrkesskolans 
tillgångar fick förbrukas för det ändamål vartill de var bestämda.  

Tillståndet skedde i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen.  Anledningen till förvaltarens, 
Uppsala kommun, beslut att förbruka tillgångarna, behandlat i ärende KSN-2010-0206, var att 
stiftelsens kapital var för litet för att avkastningen skulle kunna tillgodose ändamålet sedan 
kostnaden för förvaltningen var täckt. Stiftelsens ändamål var bidrag till skolor som bedriver 
gymnasial vuxenutbildning.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 15 juni 2011 att kvarvarande medel 
skulle användas till en kompetensutvecklingsdag för lärare i vuxenutbildningen. Sista 
utbetalningen gjordes 2013, vilket redovisas i årsredovisningen 31 december 2013.(Bilaga) 

Stiftelsen Inger och Marcus Källanders donation  
Den 26 augusti 2010 beviljade Kammarkollegiet förvaltarens, Uppsala kommun, ansökan, 
behandlat i ärende KSN-2010-0205, om permutation av föreskriften att endast avkastningen 
fick förbrukas i stiftelsen Inger och Marcus Källanders donation. Stiftelsens ändamål var 
stipendieutdelning till elever på Katedralskolan. 
Anledningen till permutationsansökanansökan var att stiftelsens kapital var för litet för att 
avkastningen skulle kunna tillgodose ändamålet sedan kostnaden för förvaltningen var täckt. 
Beslutet innebar att både kapital och avkastning kunde delas ut de kommande åren. Sista 
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utdelningen gjordes våren 2013 med 4 000 kr till elever på Katedralskolan, vilket redovisas i 
årsredovisningen 2013-12-31. (Bilaga). 
 
När en stiftelse saknar tillgångar och skulder anses den upplöst. För att avregistrera 
stiftelserna hos länsstyrelsen och skatteverket krävs ett formellt beslut av förvaltaren.
  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör tf chef för kommunledningskontoret  
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