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Ärendet
När en stiftelse förbrukat sitt kapital är den upplöst. Ovanstående stiftelser har förbrukat sina
kapital Bilaga. Därmed är de upplösta. För att avregistrera stiftelserna hos skatteverket krävs
ett formellt beslut av förvaltaren.
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Inte aktuellt i detta ärende
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Bilaga
Jenny och Per Ljungbergs understödsstiftelse
I testamente 1949 donerade änkefru Jenny Ljungberg medel till en understödsfond nämnd "Jenny och
Per Ljungsbergs understödsfond". Avkastningen skulle varje år den 22 maj utdelas till en eller flera
behövande änkor efter Uppsala stads ämbetsmän och tjänstmän av högre grad. Utdelning skedde via
personalavdelningen vid Kommunledningskontoret, senaste gången år 2002. På grund av ändrade
samhällsförhållanden beviljade länsstyrelsen 2011-02-21stiftelsen att förbruka sitt kapital till
ändamålet "behövande änkor i Uppsala kommun". Utdelning har skett via Kommittén för utdelning
från donationsstiftelserna. I december 2014 gjordes en sista utdelning. Därmed har stiftelsen förbrukat
sitt kapital och upplösts.

Erland Meurlings minnesstiftelse
Stiftelsen tillkom 1945 till minne av folkskolläraren Erland Meurling. Grundplåten utgjordes av medel
som samlades in genom Uppsala folkskolas lärarförening. Avkastningen skulle utdelas i form av
stipendier "till f d elever vid Uppsala stads folkskola, vilka bedriver eller ämnar bedriva musikstudier
och visat sig ha goda förutsättningar att tillägna sig sådan utbildning". Stiftelsens kapital var för litet
för att avkastningen skulle kunna täcka stiftelsens kostnader. Länsstyrelsen gav därför 2010-09-20
stiftelsen tillstånd att förbruka det kvarvarande kapitalet för stiftelsens ändamål. Stiftelsen gjorde en
sista utdelning 2012 då sex elever vid Uppsala Musikskola fick stipendier om sammanlagt 3 396 kr.
Därmed har stiftelsen förbrukat sitt kapital och upplösts.

