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Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av 
Österåkers kommun förvaltade stiftelser samt ansöka om 
att avveckla vissa mindre stiftelser 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2015. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 
3. Notera med åberopande av revisorernas uttalanden att förvaltaren, i 

samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

4. Ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa stiftelserna: Östra Ryds 
Magasinfond, Österåkers skolors samfond, Ljusterö skolors samfond och 
Sociala samfonden. 

5. Ansöka hos kammarkollegiet om permutation av Alma Karlssons fond. 

Sammanfattning 
Årsredovisningar och revisionsberättelser avseende år 2015 samt ansökan till 
Länsstyrelsen och kammarkollegiet om att avveckla mindre stiftelser. 

Bakgrund 
Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra 
Ryds magasin fond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors 
samfond och Ljusterö skolors elevers fond. 

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under 
året. I bokslutet för 2015 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift 
motsvarande 1200 kr för Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en 
avgift om 800 kr. 

Enligt stiftelselagen 6 kapitel 5§ får förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens 
tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda om 

a) Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 
b) Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 
c) Värdet av tillgångarna (marknadsvärdet) vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren har understigit ett grändsbelopp som motsvarar tio (10) 
gånger det då gällande prisbasbeloppet 

d) Stiftelsen saknar skulder 
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Ansökan om upplösning och överföring av det bundna egna kapitalet till fritt 
eget kapital skickas till Länsstyrelsen. Förvaltaren kan efter tillstånd från 
Länsstyrelsen besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål 
vartill de är bestämda eller för ett ändamål som är så nära som möjligt. 
Stiftelserna Östra Ryds Magasinfond, Österåkers skolors samfond, Ljusterö 
skolors samfond och Sociala samfonden har skulder till kommunen som 
måste regleras innan ansökan kan göras. 

Alma Karlssons fond har utdelat medel de senaste fem åren. Ansökan om 
permutation kan göras hos Kammarkollegiet för att få förbruka det bundna 
egna kapitalet. 

Bilaga 1 - Årsredovisningar 2015. 
Bilaga 2 - Samtliga stiftelsers revisionsberättelser. 
Bilaga 3 - Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning. 
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