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Undertecknande av handlingar och beslut för stiftelser
KS/2019:176

2.4.4.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande befattningshavare att underteckna handlingar och
fatta beslut avseende stiftelser enligt följande:
Rätt att för samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar,
underteckna handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och enhetschefen finans, två i
förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i
förening.

Rätt att fatta beslut om:
Placering av fondens medel, gällande
samtliga av de stiftelser som
kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-24 § 209 upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen förvaltar ett antal stiftelser, i dagsläget 16 stycken. I förvaltningen av dessa ingår en
del formalia såsom att underteckna årsredovisning och andra handlingar. Även vissa beslut
behöver fattas vad gäller placering av fondens medel och utdelning enligt urkundens villkor.
Detta har reglerats på olika sätt genom åren genom särskilda beslut och delegering.
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Kommunstyrelsens förvaltning hanterar den ekonomiska delen för samtliga stiftelser som
kommunen förvaltar. Utdelning ur fondens medel beslutas dock av den nämnd som framgår av
stiftelsens urkund.
Hanteringen av stiftelser lyder inte under kommunalrättslig reglering varför delegering enligt
kommunallagen inte är tillämplig. Kommunstyrelsen ska därför i ett särskilt beslut utse vilka
anställda som har att utföra nödvändiga uppgifter. Därför föreslås att kommunstyrelsen fattar ett
samlat beslut enligt följande:
Rätt att för samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar,
underteckna handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och enhetschefen finans, två i
förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i
förening.

Rätt att fatta beslut om:
Placering av fondens medel, gällande
samtliga av de stiftelser som
kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-15 Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att
utse följande befattningshavare att underteckna handlingar och fatta beslut avseende stiftelser
enligt följande:
Rätt att för samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar,
underteckna handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och enhetschefen finans, två i
förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i
förening.

Rätt att fatta beslut om:
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Placering av fondens medel, gällande
samtliga av de stiftelser som
kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomichefen eller enhetschefen finans.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-24 § 209 upphör därmed att gälla.
Kommunstyrelsen 2013-09-24 § 209
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Ekonomi, Ekonomichef, Kommundirektör, respektive nämnd som
hanterar utdelning från stiftelser
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Undertecknande av handlingar och beslut för stiftelser
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande befattningshavare att underteckna handlingar och fatta
beslut avseende stiftelser enligt följande:
Rätt att för samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar,
underteckna handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och specialist ekonomi, två i förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i förening.

Rätt att fatta beslut om:
Placering av fondens medel, gällande
samtliga av de stiftelser som
kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-24 § 209 upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen förvaltar ett antal stiftelser, i dagsläget 16 stycken. I förvaltningen av dessa ingår en del
formalia såsom att underteckna årsredovisning och andra handlingar. Även vissa beslut behöver fattas
vad gäller placering av fondens medel och utdelning enligt urkundens villkor. Detta har reglerats på
olika sätt genom åren genom särskilda beslut och delegering.
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
katarina.eiderbrant@kungsbacka.se
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Kommunstyrelsens förvaltning hanterar den ekonomiska delen för samtliga stiftelser som kommunen
förvaltar. Utdelning ur fondens medel beslutas dock av den nämnd som framgår av stiftelsens urkund.
Hanteringen av stiftelser lyder inte under kommunalrättslig reglering varför delegering enligt
kommunallagen inte är tillämplig. Kommunstyrelsen ska därför i ett särskilt beslut utse vilka anställda
som har att utföra nödvändiga uppgifter. Därför föreslås att kommunstyrelsen fattar ett samlat beslut
enligt följande:
Rätt att för samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar,
underteckna handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och specialist ekonomi, två i förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i förening.

Rätt att fatta beslut om:
Placering av fondens medel, gällande
samtliga av de stiftelser som
kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-15
Kommunstyrelsen 2013-09-24 § 209
Beslutet skickas till
KLK Ekonomi, Ekonomichef, Kommundirektör, respektive nämnd som hanterar utdelning från
stiftelser
Anette Kristensson
Specialist ekonomi

Katarina Eiderbrant
Specialist administration

