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 Kommunstyrelsen 
 
 
Avslut av donationsstiftelser 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avsluta stiftelserna 
 Stiftelsen Förskollärarnas Änke- och Pupillkassa (817604-5659) 
 August Haglunds stiftelse (817604-7796) 
 Tycho Hedéns stiftelse (817604-7804) 
 Edith och Primus Wahlmarks stipendiestiftelse (817604-6806) 
 Kristina Åhlanders stiftelse (817604-7259) 
 Johan Erikssons stiftelse (817604-7325) 
 Oscar och Gabriella Hedlunds minnesstiftelse (817604-7820) 
 Familjen Sandéns donationsstiftelse (817604-7184) 
 Forsbergska fonden (885000-4477) 
 Harriet Gelius stipendiestiftelse (817606-5525) 
  
Ärendet 
Ovanstående stiftelser har samtliga förbrukat sina kapital och därmed upphört. För att 
avregistrera stiftelserna i länsstyrelsens stiftelseregister och hos skatteverket krävs ett formellt 
beslut hos förvaltaren. (Bilaga 1)  
 
 
 
Joachim Danielsson Jan Malmberg 
stadsdirektör ekonomidirektör 
 
 
 
 
  



 
Bilaga 1 

 
Stiftelsen Folkskollärarnas Änke- och pupillkassa (817604-5659) 
Stiftelsen bildades 1911. Avkastningen utdelades som tilläggspension till änkor och barn efter lärare vid 
Prins Gustafs folkskola. Länsstyrelsen gav 2011-02-21 stiftelsen tillstånd att förbruka kapitalet för 
utdelning till ensamstående kvinnor med barn i Uppsala. Detta skedde via Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna år 2011. 
 
August Haglunds stiftelse (817604-7796) 
hade som ändamål brobyggnader, gaturegleringar och andra allmännyttiga och varaktiga företag. Den årliga 
utdelningen användes av gatu- och trafiknämnden i olika projekt. 2010-08-20 beviljade Kammarkollegiet 
stiftelsen permutation så att det kvarvarande kapitalet kunde förbrukas år 2011. 
 
Tycho Hedéns stiftelse (817604-7804) 
Stiftelsen bildades vid donators 70-årsdag 1958. Avkastningen skulle användas till utredning rörande 
anskaffande av konstverk ”för stadens prydande och förskönande”. Länsstyrelsen gav 2010-09-20 stiftelsen 
tillstånd att förbruka kapitalet till sitt ändamål. Kommunstyrelsen beslutade efter förslag från 
Kulturnämnden att använda kapitalet till förslag till konst på Paradgatan Vaksalagatan-Drottninggatan år 
2011. 
 
Edith och Primus Wahlmarks stipendiestiftelse (817604-6806) 
Förre riksdagsmannen Primus Wahlmark och hans hustru Edith upprättade ett testamente 1952 där 20 tkr 
donerades till en fond vars avkastning skulle utdelas till någon anställd på kommunledningskontoret för 
studiebesök i något grannland. Stiftelsen bildades 1972 och delade ut bidrag i flera år. Sedan kapitalet blivit 
för litet för att avkastningen skulle räcka, gav länsstyrelsen 2010-09-20 stiftelsen tillstånd att förbruka 
kapitalet till sitt ändamål. En sista utdelning gjordes till kommunens juristgrupp för en studieresa till 
kolleger i Norge år 2012. 
 
Kristina Åhlanders stiftelse (814604-7259) 
Stiftelsen bildades i 1989 och hade som ändamål resor, fester och annan förströelse för pensionärer boende 
på Björklingegården. 2010-08-20 beviljade Kammarkollegiet stiftelsen permutation så att även kapitalet 
kunde förbrukas. Personalen tillsammans med föreståndaren beslutade köpa en mjukglassmaskin för 
kvarvarande kapital år 2011. 
 
Johan Erikssons stiftelse (817604-7325) 
Johan Eriksson, född 1883, bodde på Lundgården i Bälinge mellan 1965 och 1982. Hans donation skulle 
användas till de boendes och personalens trevnad och underhållning samt prydnad av Lundgården. 2010-
08-26 beviljade Kammarkollegiet stiftelsen permutation så att även kapitalet kunde förbrukas. 
Personalgruppen beslutade detaljerat om förbrukande till de tre ändamålen år 2011. 
 
Oscar och Gabriella Hedlunds minnesstiftelse (817604-7820) 
1965 mottog kommunen donationen vars avkastning skulle användas till utfordring och skydd av vilda djur 
(dock ej till duvor eller dylikt i staden). Länsstyrelsen gav 2010-09-20 stiftelsen tillstånd att förbruka 
kapitalet till sitt ändamål. Fritids- och naturvårdsnämnden använde kvarvarande kapital till utfordring av 
andfåglar, fältfågel och småfåglar på ett antal platser i staden år 2010. 
 
Familjen Sandéns donationsstiftelse (817604-7184) 
1975 mottog kommunen donationen med ändamålet vård av de behövande gamla på Funbo Nya 
ålderdomshem (senare Lillsjögården), för deras gemensamma trevnad. 2010-12-09 beviljade 
Kammarkollegiet stiftelsen permutation så att även kapitalet kunde förbrukas. De boende tillsamman med 
personalen beslutade om användandet, bl.a. underhållning, vacker dukning, spelkonsol, tv-apparater m.m. 
år 2012. 
 
Forsbergska fonden (885000-4477) 
Syskonen Tekla Gustava och Gustaf Forsberg donerade i ett testamente 1931 fastighet, torp och kontanta 
medel till dåvarande Ålands kommun, som en gåva. Numera ingår området i Uppsala kommun. 
Tillgångarna förvaltas av Fritids- och Kulturnämnden. Gåvan har felaktigt registrerats som stiftelse. 
 
Harriet Gelius stipendiestiftelse (817606-5525) 
Stiftelsen bildades av Birgitta Widén vid Linnéskolan, Uppsala, 1995. Ändamålet var att främja ett gott 
samarbete mellan lärare och elever vid Linnéskolan. Avkastningen skulle utdelas vid skolavslutningen 
varje vår som stipendier till lärare verksamma vid Linnéskolan vilka visat god samarbetsförmåga och 
särskilt intresse för sina elever. Stiftelsen gjorde en sista utdelning, i enlighet med urkund, våren 2009. 


