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Paragraf 138 Ärendenummer KS2022/638 

Sammanställning av nyckeltal för stiftelser år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av nyckeltal för 2021 för de stiftelser 
som Enköpings kommun förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med 
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser. Delar 
av den löpande förvaltningen av stiftelserna ansvarar kommunlednings-
förvaltningen för via ekonomiavdelningen. Bland uppgifterna ingår att 
sammanställa information om stiftelserna inför kommunstyrelsens årliga uppföljning 
av dessa. 

En tabell med nyckeltalen för år 2021 för den årliga uppföljningen bifogas. De 
nyckeltal som redovisas är stiftelsernas intäkter, resultat och kapitaltillgångar. 
Vidare framgår beslutad utdelning av medel från respektive stiftelse, antal personer 
och övriga destinatärer som beviljats bidrag samt utdelningsbara belopp år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-13 
Nyckeltal för år 2021 för de stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun 
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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Lindqvist 
0171-625144 
charlotte.lindqvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Sammanställning av nyckeltal för stiftelser år 2021 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av nyckeltal för 2021 för de stiftelser som Enköpings kommun 
förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna.  

Ärendet 

Bakgrund 
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med 
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser. Delar 
av den löpande förvaltningen av stiftelserna ansvarar kommunlednings-
förvaltningen för via ekonomiavdelningen. Bland uppgifterna ingår att 
sammanställa information om stiftelserna inför kommunstyrelsens årliga uppföljning 
av dessa. 

En tabell med nyckeltalen för år 2021 för den årliga uppföljningen bifogas. De 
nyckeltal som redovisas är stiftelsernas intäkter, resultat och kapitaltillgångar. 
Vidare framgår beslutad utdelning av medel från respektive stiftelse, antal personer 
och övriga destinatärer som beviljats bidrag samt utdelningsbara belopp år 2022. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen lämnar ingen bedömning i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Sociala och miljömässiga konsekvenser är inte beaktade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-13 
Nyckeltal för år 2021 för de stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun 
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Hannu Högberg 
Tf kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
ekonomichef 
Enköpings kommun 

 



Nyckeltal för år 2021 för de stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun

Belopp anges i tkr.

Stiftelse

Rörelsens 

intäkter

Årets 

resultat

Anskaff- 

nings- värde

Bokfört värde 

211231

Fondvärde 

211231

Beslutad 

utdelning

Antal 

personer 

som beviljats 

bidrag

Övriga bidrag till 

destinärer 

(grupper) Utdelnings-bart

Minst att utdela 

2022 enl 

fullföljds- 

beräkningar

1 Stiftelsen för behövande i Enköping 11 -21 444 297 297 135 40 -

Avkastning och 

kapital 0

2 Stifelsen Skolmästarboställets donationsfond 12 -10 485 485 481 12 1 -

Allt kapital efter 

avdrag f 

admin.kostn 0

3 Stiftelsen Lindholmska fonden 46 21 1 300 1 300 1 849 0 0 -

Förvaltnings- 

resultatet 17                         

4 Malmgrenska Stiftelsen 111 86 3 090 3 090 4 460 0 0 -

Förvaltnings- 

resultatet 69                         

5 Anders Perssons donationsfond 57 31 2 300 2 300 2 280 21 1

2 st föreningar (9 

tkr var) Avkastningen 24                         

6 Anna & rickard Nyströms premiefond2
0 -27 0 0 0 64 15

Böcker till 

försk.elever (49 

029.88 kr)

Allt kapital efter 

avdrag f 

admin.kostn 0

7 Anna & Rickard Nyströms skoldonation (Hacksta)3
139 117 250 250 248 0 0 -

Förvaltnings- 

resultatet 13                         

8 Anna & rickard Nyströms premie- och resedonationsfond (Litslena)4
10 -28 387 387 384 171 0 4 skolor (7 klasser)

Förvaltnings- 

resultatet 69                         

1 Socialnämnden beslutar om utdelning från stiftelserna 1, 3 och 4. Nämnd utsedd av invånare i altuna beslutar om utdelning från stiftelse nr 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

om utdelning från stiftelserna 2, 6, 7 och 8. 

2 Stiftelsens kapital består utav likvida medel på bankkonto. Netto tillgångar efter avdrag för kortfristiga skulder per 211231 uppgår till ca 186 109 kr.

3 Utöver Nordea Donationsmedelsfond: Innehav av 3008 st B-aktier i Holmen.

4 Utöver Nordea Donationsmedelsfond: Innehav av 9344 st B-aktier i Holmen.

Nordea Donationsmedelsfond
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