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Bokslut år 2012 för förvaltade donationsstiftelser  
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  lägga årsredovisningarna för 2012 avseende: 
 Arbetarbostadsstiftelsen, Augusta och Per August Petterssons stiftelse, Frans Otto 

Törnlunds stiftelse, Stiftelsen Barnens Dag, Ellen Envalls stiftelse, Katedralskolans 
stipendiesamstiftelse, Sociala samstiftelserna för Barn, Behövande, Äldre, Sjuka och 
Handikappade, Samstiftelsen för skollovskolonier, Hälsovårdsstiftelsen vid 
Katedralskolan, Alfred och Margareta Norhagens stiftelse, Stiftelsen Törnlund 
yrkesskolan, Lars Fredrik Ljungströms minnesstiftelse, Stiftelsen Hillevi Rombin Schines 
stipendiefond, Stiftelsen Inger och Marcus Källanders donation, Jenny och Per Ljungbergs 
understödsstiftelse, Engla Goudés stiftelse, Grundskolans stipendiesamstiftelse och 
Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse, Familjen Sandéns 
donationsstiftelse samt Erland Meurlings minnesstiftelse 

 till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de stiftelser som förvaltas av 
Uppsala kommun. Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret. 
 
Från stiftelsernas revisor har inkommit en revisionsrapport avseende 2012 för stiftelserna. Den 
sammanfattande bedömningen är att kommunens stiftelseförvaltning sker på ett 
tillfredsställande sätt och i allt väsentligt i enlighet med stiftelselagen.  
 
Förvaltningen av Arbetarbostadsstiftelsen föranleder dock en anmärkning i revisionsberättelsen 
att verksamheten inte följer stiftelseförordnandet och att det är angeläget att kommunen snarast 
vidtar åtgärder för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med stiftelseförordnandet.  
 
Revisionsrapporten återfinns i bilaga. 
 
Föredragning 



2 (2) 

Uppsala kommun förvaltar de stiftelser som ärendet omfattar. Den anmärkning som framförs i 
revisionsrapporten avser Arbetarbostadsstiftelsen. Stiftelsen förfogar över ett antal bostadsrätter 
som enligt stiftelseförordnandet mot lägsta möjliga hyra, efter behovsprövning, ska uthyras till 
arbetare. På senare år har behovsprövningen upphört före uthyrning vilket strider mot 
stiftelsens stadgar. 
 
Den problematik som finns kring stiftelsen, utöver frågan om behovsprövning, handlar om att 
stiftelsen inte registrerats som innehavare av borätterna i den bostadsrättsförening där 
borätterna ingår. Istället för stiftelsen står Uppsala kommun som innehavare av borätterna. 
Detta förhållande uppstod närmast genom ett administrativt misstag. 
 
Kommunledningskontoret har prövat att permutera stiftelsen så att tillgångarna, borätterna, ska 
kunna försäljas och förvaltas i likvid form. Det kapital som frigörs avsåg stiftelsen placera och 
använda avkastningen som utdelning till behövande arbetare för bostadsändamål  d.v.s. en 
behovsprövning ska göras. Denna permutation godkände inte kammarkollegiet varför frågan är 
åter kring ägandet. Observera att det inte finns något förbud mot att sälja borätterna om 
kapitalet åter placeras i andra borätter. Permutationsansökan gällde att förvalta kapitalet i likvid 
form t.ex. på bankkonto eller finansiell placering. 
 
Utöver permutation har stiftelsen framställt till bostadsrättsföreningen att den registrering som 
gjordes på Uppsala kommun vara felaktig och att en rättelse borde ske. Styrelsen i 
bostadsrättsföreningen har dock inte medgivit en sådan rättelse. 
 
Kommunledningskontoret avser att på nytt få styrelsen att pröva frågan om vem som är 
rättmätig innehavare av borätterna i föreningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om stiftelsen inte får borätterna registrerad på sig kan en utomstående betraktare se det som att 
Uppsala kommun orättmätigt förfogar över en tillgång som inte är kommunens. För att 
undanröja ett sådant förhållande uttalar kommunen att den inte ska stå som innehavare av 
borätterna. I Uppsala kommuns årsredovisning finns inte borätterna upptagna. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Jan Malmberg 
stadsdirektör ekonomidirektör 
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