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Kommunstyrelsen 

Bokslut för förvaltade donationsstiftelser 2013 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  lägga årsredovisningarna för 2013 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 samt 
Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse,  
till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de stiftelser som förvaltas av 
Uppsala kommun. Från stiftelsernas revisor har inkommit en revisionsrapport avseende 2013 
för stiftelserna. (Bilaga).  

Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret. 

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 då uthyrning av lägenheter inte längre sker 
efter behovsprövning och att det är angeläget att beslutade åtgärder fullföljs i syfte att 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. 
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Stiftelserna Törnlund yrkesskolan och Inger och Marcus Källanders donation avslutas med 
ärende KSN-2014-0886. 
 
 
 
Föredragning 
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. Styrelsen i 
bostadsrättsföreningen har dock inte medgivit någon rättelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2014 att bostadsrätterna ska säljas och att kapitalet ska 
placeras i andra bostadsrätter med avsikten att hyra ut dessa i enlighete med stiftelsen stadgar. 
Stiftelselagen ställer krav på att god man tillsätts för att undvika jäv. Kommunledningskontoret 
har därför skickat begäran till tillsynsman att utse en god man. Detta har skett och den gode 
mannen har påbörjat arbetet med försäljningen. Kommunen har nu att besluta om man vill köpa 
bostadsrätterna av stiftelsen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för försäljningen faller på stiftelsen. Om kommunen önskar köpa bostadrätterna 
kommer det att ske till marknadspris, vilket god man ska bevaka. 
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Joachim Danielsson                                                           Jan Malmberg 
stadsdirektör                                                                      tf chef för kommunledningskontoret 
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