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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat de stiftelser som
förvaltas av socialnämnden och – som enligt stadgarna – ska granskas av kommunrevisionen. Granskningens inriktning tar sin utgångspunkt i stiftelselagens revisionskapitel.
Granskningen visar att utdelade medel under år 2011 uppgått till 23 000 kr. Utdelade medel bedöms rymmas inom respektive stiftelse ändamål. Socialnämndens
förvaltning bedöms vara förenlig med gällande stadgar/stiftelseförordnande.
Stiftelsernas räkenskaper för räkenskapsåret 2011 har avslutats med en sammanställning. Stiftelsernas kapital uppgår den sista december 2011 till 716 000 kr. Stiftelsernas räkenskaper bedöms vara rättvisande och föras i enlighet med de krav
som ställs i stiftelselagen.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Skellefteå kommun förvaltar ett antal stiftelser. Följande stiftelser granskas årligen
av kommunrevisionen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociala samfonden
Glasmästare G Johanssons minne
Sven J Åström
Johan Bergström, Lövånger
Brännahemmets underhåll
Thyra Högman

Styrelsen/förvaltaren för ovan redovisade stiftelser ansvarar för att föreskrifterna i
stiftelseförordnandet följs, att stiftelsernas räkenskaper förs i enlighet med stiftelselagen samt att stiftelseförordnande och övriga handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.

2.2. Revisionsfråga
Enligt stiftelselagen ska stiftelsens revisorer, i den omfattning som följer av god
revisionssed, granska stiftelsens räkenskaper samt styrelsens/förvaltarens förvaltning. Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:



Är stiftelsernas räkenskaper rättvisande?
Är styrelsens/förvaltarens förvaltning förenlig med stiftelselag och stiftelseförordnande?

Granskningen har i tid huvudsakligen avgränsats till verksamhetsåret 2011.

2.3. Metod
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen
planerats och genomförts ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma räkenskaper och styrelsens/förvaltarens förvaltning.
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3. Granskningsresultat
3.1. Stiftelsernas förordnande
I stiftelseförordnandet regleras förutsättningarna för stiftelsen.
Kammarkollegiet har 1988-11-16, i samband med beslut om sammanläggning (permutation), utfärdat stadgar för samtliga granskade stiftelser. Av stadgarna framgår
vem som ska förvalta stiftelserna, stiftelsernas ändamål samt att minst 1/10 av den
årliga avkastningen ska läggas till det egna kapitalet.
Granskningen visar att samtliga stiftelser ska förvaltas av socialnämnden i Skellefteå kommun. Stadgarna ger möjlighet till förvaltaren att delegera beslut om utdelning från stiftelserna.

3.2. Stiftelsernas förvaltning
Granskningen visar att socialnämnden sedan lång tid tillbaka delegerat beslut om
utdelning från förvaltade stiftelser.
Från år 2012 ser beslutsorganisationen ut enligt följande (SN 2011-12-15, § 216);
Stiftelse

Delegat

Sociala samfonden

Individarbetsutskott

Glasmästare G Johansson

Do

Sven J Åström

Do

Johan Bergström

Boendechef, äldreomsorgen

Brännahemmets underhåll

Do

Thyra Högman

Do

Granskningen visar att socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2011-11-21
fattat beslut om utdelning från Sociala samfonden, Glasmästare G Johanssons
minnesfond samt Sven J Åström. Utdelade medel för år 2011 uppgår till 19 000 kr.
Inom äldreomsorgen har år 2011 skett utdelning på totalt 4 000 kr från stiftelserna
Johan Bergström, Brännahemmets underhåll samt Thyra Högman. Utdelade medel har använts för ökad trevnad för de boende på äldreboenden.
Bedömning: Utdelade medel bedöms rymmas inom respektive stiftelse ändamål.
Socialnämndens förvaltning av stiftelserna år 2011 bedöms vara förenlig med gällande stadgar/stiftelseförordnande.
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3.3. Stiftelsernas räkenskaper
I stiftelselag och bokföringslag regleras bokföring och räkenskaper. För stiftelser,
vars förmögenhet är mindre än 1,5 miljoner kr gäller de regler som återfinns i stiftelselagen kap 3:2. Här ställs bland annat krav på att stiftelsens räkenskaper ska
avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår.
Granskningen visar att tillgångarna hos varje enskild stiftelse är mindre än 1,5 miljoner kr. Stiftelsernas kapital fördelas enligt följande;
Stiftelse

Kapital (tusen kr)
2011-12-31

Sociala samfonden

247

Glasmästare G Johanssons minne

238

Sven J Åström

98

Johan Bergström

55

Brännahemmets underhåll

44

Thyra Högman

33

Summa

716

Stiftelsernas tillgångar är placerade på bankkonto och i blandfonder. De samlade
tillgångarna uppgick 2011-12-31 till 716 000 kr. Under år 2011 har räntor och utdelning från placeringar uppgått till 23 000 kr, vilket motsvarar en avkastning på
3,1 %.
Granskning visar att stiftelsernas räkenskaper för räkenskapsåret 2011 avslutats
med en sammanställning.
Bedömning: Stiftelsernas räkenskaper bedöms uppfylla de krav som ställs i stiftelselagen. Stiftelsernas räkenskapssammanställning för år 2011 bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsernas tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
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