
Tjänsteutlåtande 
ö Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-12-02 
Dnr KS 2012/0376 

Till Kommunstyrelsen 

Stiftelsen syskonen Johanssons Fond 

Sammanfattning 
Tidigare uppdrag till Kommunstyrelsens kontor gällande ansökan om permutation till 
Kammarkollegiet, i syfte att åstadkomma en sammanläggning mellan stiftelsen Syskonen Johanssons 
Fond och annan stiftelse, har enligt tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, bedömts som ej möjligt att 
genomföra. 
Istället uppdras till förvaltningen att utreda förutsättningar för att omplacera stiftelsen Syskonen 
Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en högre framtida utdelning, i enlighet med 
de ursprungliga stadgarna. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. återta tidigare uppdrag till förvaltningen gällande att hos Kammarkollegiet ansöka om 
permutation i syfte att sammanlägga Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola och Syskonen 
Johanssons Fond, 

2. uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar för att placera stiftelsen Syskonen 
Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en framtida utdelning i enlighet med 
de ursprungliga stadgarna. 

Bakgrund 
Tidigare uppdrag till Kommunstyrelsens kontor gällande ansökan om permutation ull 
Kammarkollegiet, i syfte att åstadkomma en sammanläggning mellan stiftelsen Syskonen Johanssons 
Fond och annan stiftelse, har enligt tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, bedömts som ej möjligt att 
genomföra. 
Istället uppdras till förvaltningen att utreda förutsättningar för att omplacera stiftelsen Syskonen 
Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en framtida högre utdelning, i enlighet med 
de ursprungliga stadgarna. 

Förvaltningens slutsatser 
Då det visat sig att en sammanläggning av Stiftelsen Syskonen Johanssons Fond och Stiftelsen 
Ingmarsö Norrgård och Skola inte är möjlig är det förvaltningens förslag att tidigare uppdrag återtas 
samt att förvaltningen istället får ett nytt uppdrag som innebär att utreda förutsättningar för 
omplacering av Stiftelsen Johannsons Fonds förmögenhet med syftet att åstadkomma en framtida 
högre utdelning. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29, AU § 149, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11, AU § 1:18 

Jan-Olof Friman Peter Freme 
Kommundirektör Kanslichef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-08-29 6(38) 

AU § 149 Dnr. KS 2012/376-046 

Utdrag: akten, KS 

Sammanläggning av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola och 
Syskonen Johanssons fond 

Ärende 
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen att hos 
Kammarkollegiet ansöka om permutation i syfte att sammanlägga Stiftelsen 
Ingmarsö Norrgård och Skola och Syskonen Johanssons fond. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, redogör för ärendet i 
tjänsteutlåtande daterat 2012-07-07. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation i 
syfte att sammanlägga Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola och Syskonen 
Johanssons fond. 

Kommunstyrelsen, för egen del, besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att fullgöra uppdraget i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-1 I 

AU § 1:18 Dnr. KS 2012/376-046 

Sammanläggning av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola och 
Syskonen Johanssons fond 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen, i egenskap av styrelse för 
Syskonen Johanssons fond, och i samråd med styrelsen för stiftelsen Ingmarsö Norrgård och 
Skola, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation i syfte att sammanlägga Stiftelsen 
Ingmarsö Norrgård och Skola och Syskonen Johanssons fond. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-08-29, § 149. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2012-07-07, reviderad 2013-10-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola 
- Syskonen Johanssons fond 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


