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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-01-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 26

Årsredovisning för Stiftelsen Jälla egendom
samt utredningsuppdrag

KSN-2022-00035

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Jälla egendom enligt
bilaga1.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda ägarförhållandena
avseende fastigheter och byggnader kopplade till utbildningen på Jällaskolan
samt,

3. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda Stiftelsen Jälla egendoms
framtid.

Sammanfattning

Stiftelsens Jälla egendom auktoriserade revisor har lämnat en anmärkning i sin
revisionsberättelse för 2020. Anmärkningen har sin grund i att stiftelsen använt medel i
strid med stiftelsens ändamål. Mot bakgrund av detta och att det generellt finns en
otydlighet avseende tolkningen av stiftelsens uppdrag och ansvar, samt den
omständigheten att ägandet av fastigheterna och byggnaderna som används i
utbildningsverksamheten på Jällaskolan är oklart, föreslåsdessa frågor utredas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2022
Bilaga 1, Årsredovisning för 2020 för Stiftelsen Jälla egendom

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Årsredovisning för Stiftelsen Jälla egendom 
samt utredningsuppdrag  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Jälla egendom enligt 

bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

2. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda ägarförhållandena 

avseende fastigheter och byggnader kopplade till utbildningen på Jällaskolan 
samt, 

3. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda Stiftelsen Jälla egendoms 
framtid. 

Ärendet 

Stiftelsens Jälla egendom auktoriserade revisor har lämnat en anmärkning i sin 

revisionsberättelse för 2020. Anmärkningen har sin grund i att stiftelsen använt medel i 

strid med stiftelsens ändamål. Mot bakgrund av detta och att det generellt finns en 

otydlighet avseende tolkningen av stiftelsens uppdrag och ansvar, samt den 

omständigheten att ägandet av fastigheterna och byggnaderna som används i 
utbildningsverksamheten på Jällaskolan är oklart, föreslås dessa frågor utredas. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-01-11 KSN-2022-00035 

  
Handläggare:  

Lena Grapp 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Uppsala kommun övertog huvudmannaskapet för Jällaskolan från dåvarande Uppsala 

läns landsting, med verkan från och med den 1 januari 2002. Inför övertagandet 
uppmärksammades att landstingets verksamhet även omfattade Stiftelsen Jälla 
egendom. Landstinget ansökte om permutation av stiftelsens stadgar, vilket beviljades 

den 1 januari 2003. Då övertog kommunen ansvaret för stiftelsen och sedan dess är det 

Uppsala kommun som förvaltar stiftelsen. Styrelse för stiftelsen är Uppsala kommuns 
kommunfullmäktige. För skötseln av stiftelsens göromål finns en särskild delegation av 
förtroendevalda, som utses av Uppsala kommuns kommunfullmäktige. Delegationen 

ska för sitt arbete tillämpa det reglemente som beslutades av Uppsala kommuns 
kommunfullmäktige den 29 mars 2004, § 116. Genom att fullmäktige beslutar om 

delegationens reglemente och då delegationens styrelseprotokoll ska anmälas till 
fullmäktige, upprätthålls en fullgod kontroll av delegationens göromål.  

Av reglementet för delegationen framgår bland annat att delegationens ordförande har 
attesträtt. Vidare framgår att stiftelsen företräds av Uppsala kommun i frågor som inte 

är av vardaglig karaktär och ska då hanteras av Uppsala kommuns 

kommunfullmäktige eller av kommunens firmatecknare. Delegationen äger således 
endast rätt att företräda stiftelsen gentemot tredje man i vardagliga frågor. Av 
reglementet framgår även att ansvarig för stiftelsens dagliga verksamhet är en av 
delegationen utsedd förvaltare. Delegationen har utsett rektor för Jällaskolan till 

förvaltare. Beslut om investeringar över 300 000 kronor ska, enligt reglementet, 

finansieras av stiftelsen genom lån från Uppsala kommun.   

Enligt reglementet ska stiftelsen senast den 1 april varje år avge en årsredovisning till 
kommunstyrelsen bestående av resultat- och balansräkning tillsammans med en 

förvaltarberättelse. Årsredovisningen tillsammans med revisorernas yttrande ska 
fastställas av kommunfullmäktige. Beslut om ansvarsfrihet fattas i samband med 

årsbokslutet. 

I den auktoriserade revisorns uppdrag ingår bland annat att bedöma om Stiftelsen 
Jälla egendom följer det stiftelseförordnande som gäller enligt stiftelsens stadgar. Av 

stiftelsens förordnande framgår att stiftelsen har till ändamål att ”för Jällaskolans 
praktiska utbildning driva skogs- och jordbruk på marknadsmässiga grunder enligt 

integrerad plan”. Av revisorns revisionsberättelse, bilaga 1, framgår att revisorn funnit 

att stiftelsen använt medel i strid med stiftelsens ändamål, genom att stiftelsen 
beslutat samt påbörjat arbetet med att uppföra ett lastbilsgarage för att i huvudsak 

användas för den transportutbildning som bedrivs på Jällaskolan, det vill säga inte 
inom stiftelsens verksamhet. 

Stiftelsens årsredovisning för 2020 ingick inte i det årsbokslut och den årsredovisning 
som beslutades av Uppsala kommuns kommunfullmäktige på sammanträdet den 26 

april 2021, och bör därför föreläggas kommunfullmäktige för fastställande. Det är 
Uppsala kommuns kommunfullmäktige som beslutar om åtgärder ska vidtas med 
anledning av den anmärkning som har framställts av den auktoriserade revisorn. Det 
föreslås inte att några åtgärder ska vidtas med anledning av den framställda 

anmärkningen. Däremot föreslås att det ska ske en utredning av ägarförhållandena av 
de fastigheter och byggnader som är kopplade till Jällaskolans verksamhet samt en 
utredning av Stiftelsens Jälla egendom framtid. Det står klart att den ansvarsfördelning 

som gäller mellan stiftelsen och kommunen är otydlig när det gäller kopplingen mellan 
Jällaskolan och stiftelsen och det är svårt att förstås hur verksamheterna förhåller sig 

till varandra. Dessutom har inte reglementet som gäller för delegationen följts till fullo, 
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vilken till exempel innebär att kommunfullmäktige, som formellt är styrelsen för 
stiftelsen, inte har fått den insyn i stiftelsen som har varit förutsatt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2022 

• Bilaga 1, Årsredovisning för 2020 för Stiftelsen Jälla egendom 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
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