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Kommunstyrelsen

Permutationsansökan avseende Engla Goudés stiftelse och
Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att begära tillstånd hos Kammarkollegiet att upphäva de föreskrifter för två stiftelser som
innebär att endast avkastningen får förbrukas
-Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse (817605-9213)
- Engla Goudés stiftelse (817601-3384), samt
att under förutsättning att Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka stiftelsernas kapital
Ärendet
Uppsala kommun har tidigare förvaltat omkring 350 donationsstiftelser och gåvor. Efter en
utredning av Komrev 1996 ansökte kommunen om permutation för ett stort antal stiftelser.
Många kunde slås samman till samstiftelser, andra kunde förbrukas då de bedömdes vara
gåvor snarare än stiftelser. Efter den mer heltäckande genomgången har arbetet fortsatt med
permutationer för att främst kunna avsluta stiftelser med litet kapital. När en stiftelse får ett
litet kapital blir avkastningen, som ska användas till det ändamål stiftelsen har, så litet att det
inte går att uppfylla ändamålet.
I dagsläget finns ett tjugotal stiftelser kvar. Två av dessa har för små kapital för att endast
avkastningen – sedan förvaltningskostnaderna täckts – ska kunna tillgodose ändamålet
Bilaga. Därför bör kommunen i egenskap av förvaltare ansöka om permutation Permutationen
avser att få ändra stadgarna så att även kapitalet får användas till stiftelsens ändamål. De två
nu aktuella stiftelserna uppfyller inte kraven för ett s.k. förenklat avslut varför permutation är
nödvändig. När kapitalet är förbrukat anses en stiftelse upplöst.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inte aktuellt i detta ärende. För stiftelserna medför ansökan dock en avgift.
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Bilaga
Engla Goudés stiftelse
Genom testamente den 22 februari 1917 överlämnade fröken Alma Tourén, i enlighet med sin moster
fröken Engla Goudés, i livstiden uttalade önskan, huvudparten av sin kvarlåtenskap till magistraten i
Uppsala. 1965 bildades stiftelsen. Avkastningen skulle först och främst gå till fröknarnas trotjänarinna
Gerda A.W.Wengelin,. Efter viss kapitalisering skulle sedan årliga pensioner utbetalas till ”två ogifta,
obemedlade, äldre fruntimmer, vilka sett bättre dagar (s.k. Pauvres Honteux). Beslut om utdelning sker
via den av kommunfullmäktige utsedda Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna. Kapitalet
uppgår idag till 120 000 kronor.
Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse
Samstiftelsen bildades 2000-01-01 efter permutation 1999-11-29. Minst en tiondel av avkastningen
skall kapitaliseras, resten utdelas via Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Ändamålet är "att
belöna eller uppmuntra elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor utom Katedralskolan, genom
utdelning av stipendier. Grunderna för belöning är berömvärd flit och gott uppförande.
Behovsprövning kan ske". Stiftelsens kapital är idag 47 000 kronor.

