TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-10
1 (3)
Dnr :KS2017/159-3
Kommunstyrelseförvaltningen
Svante Cras | Ekonomichef
033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se
Kommunstyrelsen

Avveckling av stiftelser, nytt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om permutation
för nedanstående stiftelser hos länsstyrelsen/ kammarkollegiet.
I de fall avveckling godkänns ska tillgångarna används enligt donatorernas önskemål.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Bildnings- och omsorgsnämnden får i
uppdrag att hantera kvarvarande medel i enighet med ändamålet eller så nära
ändamålet som möjligt avseende Arvid Nedsjös fond, sociala samfonden II och III
samt Verner Olofssons fond.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera
kvarvarande medel i enighet med ändamålet eller så nära ändamålet som möjligt
avseende Gustaf Werners fond och kommunalhusfonden.

Ärendet
Bollebygds kommun förvaltar idag fem fonder/ stiftelser. Från och med 2015
omvandlades samtliga fonder till stiftelser och är registrerade hos länsstyrelsen.
Gustaf Werner, kapital 200.000 kr, avser delfinansiering av Åsastugorna. Enligt
donatorn ska 90 % av avkastningen användas för finansiering av Åsastugornas
verksamhet. Vid en avkastning på t ex 2 % innebär detta 3 600 kr att jämföras med de
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intäkter som uthyrningen genererar, ca 125 000 kr.
Arvid Nedsjö, kapital 144.000 kr, avser ”de gamlas välbefinnande”
Sociala samfonden II och III, kapital 19.000 kr avser ” behövande människor och
främjande av barn- och ungdomsvård.
Kommunalhusfonden, kapital 22.000 kr, underhåll av Tingshuset
Verner Olofsson, kapital, 550.000 kr, avser trivselfrämjande åtgärder bland patienter
och personal på Bollegården.
Enligt urkunderna för stiftelserna ska en del av avkastningen, t ex 10 % nyttjas till
ändamålet. I nuvarande ränteläge blir detta i princip 0, de tre största stiftelserna har
sitt kapital placerat i fonder, men inte heller det ger någon garanti att medel finns
tillgängliga för utdelning.
En utredning om stiftelserna gjordes 2015, där föreslogs att stiftelserna skulle
belastas med en administrationsavgift. Detta är inte gjort, men ifall detta genomförs
skulle de två mindre stiftelserna på ett antal år avveckla sig själv genom nollränta
och administrativa kostnader. Detta var sannolikt inte donatorernas avsikt, det är
därför rimligt att medlen förbrukas under en relativt kort tid enligt de grunder som
framgår i t ex testamenten.
Utredningen beskriver också att en stiftelse bör ha ett kapital på minst 2,0 mnkr för
att vara kostnadseffektiv och nyttig för det ändamål den avser. Att ”förbruka”
stiftelsens kapital innebär inte att kapitalet försvinner utan istället skapas
förutsättningar att skapa verklig nytta, om än vid ett tillfälle.
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Ekonomiska förutsättningar
En avveckling av länsstyrelsen är kostnadsfritt medan kammarkollegiet tar ut en
avgift på 8 500 kr per stiftelse för permutation. De tre största kräver sannolikt
kammarkollegiets tillstånd vilket skulle innebära en kostnad på ca 25 000 kr.

Beslutsunderlag

Skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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