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 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Ändring av administrativa avgifter för donationsstiftelser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fördela de administrativa avgifterna för de förvaltade donationsstiftelserna från och med år 2017 
i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 
 
att medge kommunledningskontoret att vid behov göra mindre justeringar i de administrativa 
avgifterna. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata 
(S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt 
(M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas 
Segersam(KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 31 maj 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
För kommunens förvaltning av donationsstiftelserna debiteras stiftelserna en avgift som inte får 
falla på skattekollektivet. Stiftelsernas avgift till kommunen ska motsvara de administrativa 
kostnader som kommunen har för att förvalta stiftelserna. Den administrativa kostnaden för en 
stiftelse blev oproportionerlig stor år 2016, vilket föranleder ett förslag till ändring av modell för 
debitering. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 – 3 februari 2015 att ändra förvaltningsarvodet för 
kommunens förvaltade donationsstiftelser från 0,6 procent av respektive stiftelses innestående 
medel till 0,25 procent, med en minimiavgift på 2 400 kronor. För de sju stiftelser som krävde mer 
omfattande utdelningsarbete skulle ett fast belopp om 5 700 kronor läggas till, samt 1 000 kronor 
för permutations- och avslutsärenden. En viktig princip är att stiftelserna ska bära sina egna 
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kostnader. Kommunens förvaltning av stiftelserna innefattar bland annat placering av kapital, 
utdelning, redovisning och övrig administration. 
 
När Arbetarbostadsstiftelsen 2016 sålde 20 bostadsrätter och fick ett placerat kapital om drygt 20 
miljoner kronor kom den nuvarande modellen för debitering att bli oproportionerlig. Därför 
föreslås nu en ny modell där alla stiftelser får en fast avgift på 2 500 kronor och olika påslag 
utifrån de kostnader, främst administrativ arbetstid, som respektive stiftelse medför. Förslaget till 
ny debitering framgår av ärendets bilaga 1. Kommunledningskontoret föreslås samtidigt vid 
behov medges göra mindre justeringar av de administrativa avgifterna för att behålla en 
kostnadsriktig fördelning på respektive stiftelse.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna fördelningen innebär en justering av donationsstiftelsernas sammanlagda 
administrativa avgifter till de nivåer som gällde innan 2016. Avgifterna omfördelas till en korrekt 
fördelning på respektive stiftelse. 
 
 
 




