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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kamilla Dulaimi

2019-08-19

Dnr KS 2019-514

Kommunstyrelsen

Avveckling av Stiftelsen Vissviks kamratförening
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen upplöses genom att begäran om avregistrering av stiftelse skickas
till Länsstyrelsen Östergötland.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-07, § 134 att med tacksamhet mottaga
en stiftelse från kamratföreningen Vissvik. I oktober 2011 överlät Vissviks
kamratförening förvaltningen av en stiftelse till kommunstyrelsen genom att
överföra ett kapital på 600 000 kronor.
Efter det senaste bokslutet per 2018-12-31 saknar stiftelsen såväl tillgångar
som skulder. För att stiftelsen ska kunna avregistreras hos länsstyrelsen måste
stiftelsen sakna såväl tillgångar som skulder. Till anmälan om avregistrering
ska ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att upplösa stiftelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att stiftelsen upplöses genom att en
anmälan om avregistrering skickas in till Länsstyrelsen.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Avveckling av Stiftelsen Vissviks kamratförening, 2019-08-19
Bilaga 1 - Stadgar för Stiftelsen Vissviks kamratförening
Bilaga 2 - Årsredovisning 2018 Stiftelsen Vissviks kamratförening

2 (2)

Bakgrund
Stiftelsen Vissviks kamratförening bildades 2011-10-18 av Vissviks
kamratförening som överlät förvaltningen av stiftelsen till kommunstyrelsen.
Stiftelsen kapital uppgick då till ca 600 000 kr.
Stiftelsens avkastning har, enligt stiftelsen stadgar (bilaga), bland annat använts
till utsatta privatpersoner folkbokförda i Linköpings kommun och som har
minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller på annat sätt
befinner sig i en liknande situation.
Stiftelsen har delat ut ca 1 042 000 kronor sedan år 2012 till och med år 2018.
Enligt stiftelsens stadgar ska hela kvarvarande behållning utdelas och stiftelsen
upplösas när stiftelsekapitalet jämte avkastning inte uppgår till 100 000 kr.
Efter det senaste bokslutet per 2018-12-31 är stiftelsens hela kapital utdelat och
stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder.
När en stiftelse har upplösts ska detta anmälas till länsstyrelsen för
avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Till anmälan om avregistrering
ska ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att upplösa stiftelsen.
För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det framgå av slutredovisningen
att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Kamilla Dulaimi

