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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig gransk-

ning avseende sju av de stiftelser som kommunen förvaltar. Granskningen omfattar de 

stiftelser vars tillgångar understiger ca 1,5 mnkr:  

A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins 

donation, Perslows donation, Donation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift 

2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.  

Stiftelser med tillgångar överstigande ca 1,5 mnkr granskas i annan ordning.  

Granskningen genomförs som ett led i bokslutsgranskningen i Svenljunga kommun. Syftet 

med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för räken-

skapsåret 2020 samt om stiftelsernas urkunder och stadgar följts.  

Stiftelserna i Svenljunga kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut 

samt underliggande verifikat. Inga utdelningar har gjorts under året. Årets in- och utbetal-

ningar har kontrollerats.  

Permutationer har under 2020 genomförts i form av att stiftelserna har avslutats och kvar-

varande medel om ca 970 627 kr i stiftelserna har förts över till Svenljunga kommun för 

vidare förvaltning utifrån stiftelsernas ändamål. Vi har stämt av beviljade permutationer 

mot hänförliga beslutsunderlag från tillsynsmyndigheter (Länsstyrelsen Västra Götalands-

regionen och Kammarkollegiet). Vi har även stämt av att kvarvarande medel inte finns 

tillgängligt på hänfört bankkonto för stiftelserna genom avstämning mot externt inhämtat 

engagemangsbesked. Inga avvikelser har noterats vid genomförd avstämning.    

Vi bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2020 i allt väsent-

ligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning Vi har inte noterat något som 

tyder på att stiftelserna inte följer gällande stadgar och stiftelseurkunder.  

Vi rekommenderar att kommunen snarast möjligt nyttjar tillhandahållna medel från stiftel-

serna genom utbetalning till stiftelsernas ändamål.      
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 Inledning 
1.1. Uppdrag  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig gransk-

ning avseende sju av de stiftelser som kommunen förvaltar. Granskningen omfattar de 

stiftelser vars tillgångar understiger 1,5 mnkr:  

A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins 

donation, Perslows donation, Donation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift 

2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.  

Stiftelser med tillgångar överstigande 1,5 mnkr granskas i annan ordning.  

1.2. Syfte  

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för 

stiftelserna avseende räkenskapsåret 2020 samt att stiftelsernas urkunder och stadgar 

följts.  

1.3. Revisionskriterier 

• Stiftelselagen  

• Bokföringslagen  

1.4. Metod  

Stiftelserna i Svenljunga kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut 

samt underliggande verifikat. Att eventuella utdelningar har gjorts i överensstämmelse i 

enlighet med intentionerna gällande stadgar och stiftelseurkunder har säkerställts. Årets 

in- och utbetalningar har kontrollerats. Genomförd permutation med tillhörande överföring 

av kvarvarande medel i stiftelserna har stämts av mot bekräftande underlag.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ansvarig ekonom hos Sven-

ljunga kommun.    
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 Iakttagelser  
 

2.1. Allmänt  

Svenljunga kommun förvaltar nio stiftelser, varav sju av dessa, har individuella tillgångar 

understigande ca 1,5 mnkr. Dessa sju stiftelser har per 2020-12-31 totalt tillgångar på noll 

mnkr. Detta då kvarvarande medel i stiftelserna har överförts till Svenljunga kommun då 

berörda stiftelser har avslutats i enlighet med genomförd permutation av dessa.  

2.2. AP Hedbergs donationsfond 1 

Av stiftelsens avkastning skall 1 000 kr årligen utdelas som livstidspension till namngivna 

personer och 500 kr ska i december månad tilldelas fattigvårdsstyrelsen. I övrigt är av-

kastningen avsedd för allmännyttiga ändamål inom kommunen. Stiftelsens avkastning 

används i huvudsak till ett kulturstipendium inom kommunen vilket är att anses som ett 

allmännyttigt ändamål. Ingen utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde 

rum 2012.  

Årets resultat uppgår till -2075 kr (-1 786) Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786) samt registerhållningsavgift (Länsstyrelsen Västra Göta-

landsregionen) 200 kr (0).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 52 155 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och 

genomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 ge-

nom att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade 

avvikelser.  

2.3. AP Hedbergs donationsfond 2 

Stiftelsens avkastning skall användas till allmännyttiga ändamål inom kommunen. Ingen 

utdelning har skett under året. Senaste utdelningen ägde rum 2008.  

Årets resultat uppgår till -2075 kr (-1 786) Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786) samt registerhållningsavgift (Länsstyrelsen Västra Göta-

landsregionen) 200 kr (0).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 28 322 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och 

genomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 ge-

nom att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade 

avvikelser.  
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2.4. Alma och Julia Brolins donation 

Stiftelsens avkastning skall användas till allmänna ändamål på Svenljunga Ålderdoms-

hem. Ingen utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2009.  

Årets resultat uppgår till -2075 kr (-1 786) Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786) samt registerhållningsavgift (Länsstyrelsen Västra Göta-

landsregionen) 200 kr (0).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 14 780 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och 

genomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 ge-

nom att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade 

avvikelser.  

2.5. Perslows donation 

Enligt urkund skall stiftelsens ändamål användas till samkväm, julkalas eller dylikt på 

Toftalyckans ålderdomshem i Överlida. Ingen utdelning har gjorts under året och inte hel-

ler föregående år.  

Årets resultat uppgår till -1 875 kr (-1 786). Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 7 378 kr. Vi har stämt av berörd permutat-

ion mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och ge-

nomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 genom 

att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade av-

vikelser.  

2.6. Donation för simhallens drift 1 

Stiftelsen syftar till att främja driften och utveckla verksamheten för simhallen på Moga 

Fritid efter permutationsbeslut 1978. Tidigare var avsikten med fonden att underhålla en 

varmbadsinrättning samt stödja avgiftsfria bad för obemedlade. Enligt permutationsbeslu-

tet skall 10 procent av stiftelsens årliga avkastning tillföras kapitalet. Ingen utdelning har 

gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2011.  

Årets resultat uppgår till -1 875 kr (-1 786). Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 41 635 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och 

genomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 ge-
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nom att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade 

avvikelser.  

2.7. Donation för simhallens drift 2 

Stiftelsen syftar till att främja driften och utveckla verksamheten för simhallen på Moga 

Fritid efter permutationsbeslut 1978. Tidigare var avsikten att använda stiftelsens medel 

för att anrätta och underhålla badplatser i Svenljunga och Axelfors kommun. Enligt per-

mutationsbeslutet skall 10 procent av stiftelsens årliga avkastning tillföras kapitalet. Ingen 

utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2011.  

Årets resultat uppgår till -1 875 kr (-1 786). Årets resultat består av kostnader för 2019 års 

revisionsarvode 1 875 kr (1 786).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 212 529 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen och 

genomfört en kontroll av att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 ge-

nom att stämma av berört saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade 

avvikelser.  

2.8. Samfonden Skolfond för Svenljunga kommun 

Fondens avkastning skall företrädesvis nyttjas för elever vid grundskolan till bland annat 

kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävlingar eller åt elever som visat god anda 

eller berömvärd flit. Under året har ingen utdelning skett.  Senaste utdelningen ägde rum 

2015.  

Årets resultat uppgår till – 2 075 kr (-1 986). Årets resultat består av kostnader för 2019 

års revisionsarvode 1 875 kr (1 786), samt registerhållningsavgift (Länsstyrelsen Västra 

Götalandsregionen) 200 kr (200).  

Stiftelsen har i enlighet med genomförd permutation avslutats och överföring har skett av 

kvarvarande medel i form av eget kapital inklusive årets resultat per 2020-12-31 till Sven-

ljunga kommun. Detta till ett totalt värde om ca 613 829 kr. Vi har stämt av berörd permu-

tation mot hänförligt beslutsunderlag från Kammarkollegiet och genomfört en kontroll av 

att kvarvarande medel uppgår till nollsaldo per 2020-12-31 genom att stämma av berört 

saldo mot externt inhämtat engagemangsbesked utan noterade avvikelser.  
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 Bedömning och                   
rekommendationer 

3.1. Bedömning utifrån syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för 

räkenskapsåret 2020 samt om stiftelsernas urkunder och stadgar följts. Bedömning utifrån 

syftet med granskningen följer enligt nedan: 

Stiftelserna i Svenljunga kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut 

samt underliggande verifikat. Inga utdelningar har gjorts under året. Årets in- och utbetal-

ningar har kontrollerats.  

Permutationer har under 2020 genomförts i form av att stiftelserna har avslutats och kvar-

varande medel om ca 970 627 kr i stiftelserna har förts över till Svenljunga kommun för 

vidare förvaltning utifrån stiftelsernas ändamål. Vi har stämt av beviljade permutationer 

mot hänförliga beslutsunderlag från tillsynsmyndigheter (Länsstyrelsen Västra Götalands-

regionen och Kammarkollegiet). Vi har även stämt av att kvarvarande medel inte finns 

tillgängligt på hänfört bankkonto för stiftelserna genom avstämning mot externt inhämtat 

engagemangsbesked. Inga avvikelser har noterats vid genomförd avstämning.    

Vi bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2020 i allt väsent-

ligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning Vi har inte noterat något som 

tyder på att stiftelserna inte följer gällande stadgar och stiftelseurkunder.  

3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar att kommunen snarast möjligt nyttjar tillhandahållna medel från stiftel-

serna genom utbetalning till stiftelsernas ändamål.     
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Fredrik Carlsson 
Certifierad kommunal revisor  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Svenljunga kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fram-

går av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 

sig på hela eller delar av denna rapport. 
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 ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige
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