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1 Uppdrag 
På uppdrag av valda revisorer i Ulricehamns kommun har Erland Gustafsson 
granskat de stiftelser som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att 
undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2019 
samt om stiftelsernas urkunder följts. 

Stiftelserna har granskats på plats genom kontroll av årets sammanställning av 
räkenskaperna samt de underliggande verifikaten.  

Årets in- och utbetalningar har kontrollerats liksom att årets ingående balanser 
överensstämmer med föregående års utgående balanser. En översiktlig kontroll 
gentemot urkund har även genomförts för att klarlägga huruvida donatorns vilja 
har följts. 

Granskningen omfattar de stiftelser som Ulricehamns kommun förvaltar och vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2019 gällande prisbasbeloppet 47 400 kr.  

Kommunen förvaltar en stiftelse vilken har en förmögenhet överstigande 10 
basbelopp, Gerda Stombergs donation. Denna stiftelse är föremål för särskild 
granskning och omfattas inte av denna sammanställning.  

2 Sammanfattande och övergripande bedömning 

 
Jag bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2019 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 § 119 att uppdra åt kommunstyrelsen 
att fortsätta arbetet med att avsluta samtliga stiftelser/donationer utom Gerda 
Stombergs minne.   

Under 2014 avslutades sex stiftelser och 2015 har avslutades tre stiftelser. 

Länsstyrelsen beslutade 2017 att ytterligare 11 stiftelser får förbruka sitt kapital. 
Under 2017 avslutades tre stiftelser (Ekmanska donationsfonden, August 
Larssons donationsfond och Ulricehamns kommuns sociala samfond). 

Under 2018 avslutades 3 stiftelser (Bygg-Sjögrens Stipendiefond, Stiftelsen Tage 
Hellstrands stipendiefond och Stiftelsen Ulricehamns Sparbanks stipendiefond). 
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Granskningen omfattar 8 stiftelser. Tillsammans uppgår stiftelsernas utgående 
egna kapital per 2019-12-31 till 529 265,60 kr.    

3 Stiftelser Ulricehamns Kommun 

3.1 Apotekare Kullgrens fond för kvinnliga tjänstehjon 
Stiftelsen avslutades 2015.  

3.2 Apotekare Kullgrens fond för nykterhetens befrämjande 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.3 Apotekare Kullgrens gåvomedel 
Stiftelsen avslutades 2015. 

3.4 Stiftelsen bergsingenjör Fr Brusewitz donation till 
Ulricehamns Hembygdsförening 
Stiftelsen avslutades 2014.   

3.5 Bygg-Sjögrens Stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 9 855,90 kr har förbrukats. 

9 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration.  

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelse. är därmed avslutad.  

3.6 C W Edmans donationsfond 
Stiftelsen avslutades 2014. 

 

3.7 Ekmanska donationen 
Efter annonsering i Ulricehamns tidning den 14/9 och den 16/9 om 
möjlighet för privatpersoner att ansöka om medel inkom 3 ansökningar 
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varav tre ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som 
avsetts. 

Av det ingående egna kapitalet om 13 800,15 kr har 13 000 kr delats ut 
under 2017. Resterande medel (800,15 kr) har bekostat administration, 
annonsering och revision. Stiftelsens kapital är förbrukat. 

Stiftelsen är därmed avslutad. 

3.8 Gustaf och Kristina Petterssons räddningsfond 
Stiftelsen avslutades 2014.  

3.9 Kinds Härads stipendium 
Stiftelsens avkastning skall gå till ”mindre bemedlade ynglingar som 
studerar”.  

Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 85 470,93 kr. 

3.10 Makarna Tusells donation 
Stiftelsen avslutades 2015. 

3.11 Tage Hellstrands stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 2 570,86 kr har under året 
förbrukats.  

2 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration. 

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.   

3.12 Ulricehamns Grundskolas samfond 
Under året har ingen utdelning skett.   

Utgående eget kapital uppgår till 197 301,48 kr.  
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3.13 Ulricehamns Sparbanks stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 15 204,88 kr har under året 
förbrukats.  

15 000 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration.  

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.  

3.14 Ulricehamns vänners fond 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.15 Ungdomens Röda Kors fond 
Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 3 908,33 kr.   

3.16 A R Holmens fond Mors Minne 
Stiftelsen skall finansiera gravskötsel. 

Utgående eget kapital uppgår till 100 418,08 kr.   

3.17 Sven och Alvida Svenssons kommunalfond 
Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 4 232,79 kr.   

3.18 Gustaf Lindqvists donation  
Stiftelsen bekostar gravskötsel. Stiftelsens ändamål för övrigt är att 
främja sociala och kulturella intressen samt ungdomens utbildning och 
fysiska fostran i Knätte socken. Utdelning sker ihop med Hilda Serafia 
Pettersons fond som har samma ändamål. Under 2018 fördes 20 000 
kr till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dess att 
kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett. 

Utgående eget kapital uppgår till 20 598,67 kr.   
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3.19 Hilda Serafia Pettersons fond 
Stiftelsen finansierar i huvudsak gravskötsel. Under 2018 har 22 000 kr 
förts till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dess att 
kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett. 

Utgående eget kapital uppgår till 32 567,56 kr.   

3.20 Johan Fredrik Anderssons donation 
Stiftelsen riktar sig till boende i Timmele. Efter annonsering i bl.a. UT 
inkom 15 ansökningar. Kommunstyrelsen beslutade att 12 personer 
uppfyllde kraven. Dessa 12 personer erhöll mellan 5 000 kr och 30 000 
kr. Utdelningen uppgick till totalt 130 000 kr. 

Utgående eget kapital uppgår till 84 767,76 kr   

3.21 August Larssons donationsfond 
Hela det ingående kapitalet om 21 479,80 kr har delats ut under 2017. 
Stiftelsen är därmed avslutad.  

3.22 Årets hus 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.23 Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond 
Kammarkollegiet beslöt 2015-06-15 bifalla kommunens ansökan om 
permutation. Beslutet innebär bl.a. att de föreskrifter som begränsat 
kapitalets användning upphävs.  

Efter annonsering i Ulricehamns tidning 14/9 och 16/9 om möjlighet för 
privatpersoner att ansöka om medel inkom 22 ansökningar varav 21 
ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som avsetts. 

Ingående eget kapital uppgick till 152 624,43 kr. 

Under året har utdelning skett med 147 000 kr. Resterande medel 
(5 624,43 kr) har bekostat administration, revision, registerhållning och 
annonsering. Stiftelsens kapital är förbrukat. 
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Stiftelsen har därmed upphört. 

 

Ulricehamn 22 juni 2020 

 
 
 
Erland Gustafsson 
Certifierad kommunal revisor  


