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Kommunfullmäktige 

Förnyad permutationsansökan för Arbetarbostadsstiftelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra Arbetarbostadsstiftelsens ändamål till 
följande lydelse: ”Stiftelsens löpande avkastning ska, sedan 10 procent avsatts till kapitalet, 
delas ut till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader”. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt 
ovan, beslutat  
 
att delegera till Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna att fördela de medel som 
kommunstyrelsen anvisar från Arbetarbostadsstiftelsen, samt 
 
att bemyndiga tjänsteman Silja Marandi att inom ramen för ärendet ha kontakten med 
Kammarkollegiet under den fortsatta handläggningen av ansökan och även ha rätt att justera 
ansökan under handläggningens tid. 
 
 
I avgörandet deltagande  
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf 
Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerqvist (M), Mohamad 
Hassan (L), Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD). Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 14 september 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att 
ändra Arbetarbostadsstiftelsens stadgar på så sätt att stiftelsens kapital skulle få förvaltas 
finansiellt och utdelning ske i form av stipendier till ekonomiskt behövande för 
bostadsändamål. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Kammarkollegiet har nu bett om komplettering, bilaga, och gett förslag till ändringar i 
formuleringen av ändamålet, varför nytt beslut måste fattas i kommunfullmäktige. 
I Reglemente för kommittén för utdelning från donationsstiftelserna stadgas att 
kommunstyrelsen kan delegera åt kommittén att fördela medel från de stiftelser man anvisar. 
Kommittén har sedan tidigare delegation att fördela medel från övriga förvaltade 
donationsstiftelserna med sociala ändamål, varför det är lämpligt att de även fördelar 
avkastningen från Arbetarbostadsstiftelsen. 
 
Kammarkollegiet har föreslagit att en särskild person utses med rätt att justera 
permutationsansökan i syfte förenkla den fortsatta handläggningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Besluten i ärendet påverkar inte Uppsala kommuns ekonomi. 
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