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Bokslut år 2011 för förvaltade donationsstiftelser  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga årsredovisningarna för 2011 för 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, Stiftelsen förskollärarnas änke- och pupillkassa, Erland 
Meurlings minnesstiftelse, Lars Fredrik Ljungströms minnesstiftelse, Stiftelsen Hillevi 
Rombin Schines stipendiefond, Stiftelsen Inger och Marcus Källanders donation, Tycho 
Hedéns stiftelse, Edith och Primus Wahlmarks stipendiestiftelse, Jenny och Per Ljung-
bergs understödsstiftelse, Familjen Sandéns donationsstiftelse, Kristina Åhlanders 
stiftelse, Johan Erikssons stiftelse, Engla Goudés stiftelse, Grundskolans stipendiesam-
stiftelse och Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse till 
handlingarna. 

 
 
Ärendet 
Från stiftelsernas revisor har inkommit en revisionsrapport, bilaga 1, avseende 2011 för de 
stiftelser som förvaltas av Uppsala kommun. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunens stiftelseförvaltning sker på ett tillfredsställande sätt och i allt väsentligt i enlighet 
med stiftelselagen. 
 
Revisorn konstaterar dock att frågor rörande Arbetarbostadsstiftelsen föranleder en anmärkning 
i revisionsberättelsen då stiftelsens verksamhet inte bedrivs i enlighet med 
stiftelseförordnandet. Enligt Arbetarbostadsstiftelsens urkund ska stiftelsens kapital användas 
för förvärv och underhåll av bostadsrättslägenheter vilka ska uthyras mot lägsta möjliga hyra 
till arbetare efter behovsprövning.  Stiftelsens kapital är sedan 1988 placerat i 20 bostadsrätter i 
servicehuset Orstenen, Riksbyggen Uppsalahus 29. Fastighetsnämnden genomförde köpet av 
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bostadsrätterna. Kommunen har hanterat tilldelning av lägenheter genom att göra en 
behovsprövning. På senare år har tilldelningen dock skett utan sådan behovsprövning. Detta 
strider mot stiftelsens stadgar. 
 
När stiftelsen förvärvade bostadsrätterna i Uppsalahus 29 kom Uppsala kommun av misstag att 
stå som köpare. I efterhand har bostadsrättsföreningen inte velat rätta till misstaget och 
godkänna stiftelsen som medlem istället för kommunen.  
 
Stiftelsen har då två alternativ att överväga. Dels kan stiftelsen sälja bostadsrätterna för att 
sedan köpa nya bostadsrätter. Dels kan stiftelsen sälja sitt innehav av bostadsrätter för att 
istället placera kapitalet i finansiella tillgångar vars avkastning ska användas för att kunna 
fullfölja stiftelsens ändamål. För att kunna göra denna förändring måste stiftelsens stadgar 
ändras så att kapitalet får förvaltas i likvid form och att stiftelsen får möjlighet att dela ut 
avkastningen från kapitalet i enlighet med ändamålet att hjälpa arbetare med hyra till bostad. 
Detta förfarande ansökte stiftelsen om hos kammarkollegiet att få göra men fick avslag. 
Motivet var att stiftelsen inte kunnat visa att nuvarande ändamål inte går att tillämpa. Avslaget 
överklagades till förvaltningsrätten i november 2011 men något beslut i frågan har ännu inte 
kommit. 
 
I ärendet aktuella årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret. De finns i pärm vid 
sammanträdet. Genom att ledamöterna i stiftelsernas styrelser tidigare undertecknat boksluten 
är de därmed fastställda och ärendet nu avser att lägga boksluten till handlingarna. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 

 






































































