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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Permutation av Stiftelsen samfonden för 
lantmannaskolor 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Kammarkollegiet att yrka att 
upphäva de föreskrifter i Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar 
som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får 
användas för ändamålet. 

Bakgrund 
Enligt stiftelsens stadgar ska disponibel avkastning användas för elever vid 
skolor för lantbruks- och trädgårdsutbildning till premier, stipendier och 
studieresor. 
 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2016-12-31 
uppgår till 104 205 kronor. Stiftelsens avkastning uppgår till 4 814 kronor för 
2016 och stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, 
uppgår till 3 894 kronor för 2016. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande 
ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att 
stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att 
täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen.  
 
 
 
Åsa Bejvall Urban Sparre 
Controller Ekonomichef 
 
 
Bilagor: 
Ansökan om permutation 
Årsredovisning 2016 
Tidigare permutationshandlingar 
Protokoll övertagande av stiftelse Kalmar kommun 
 



                                                    Ansökan om permutation 
Datum 
 
_________________ 
 
Kammarkollegiet  
Advokatfiskalsenheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 
 
 
 
 
 
Stiftelsens namn Stiftelsens tillkomstår 

Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor 1991 
Organisationsnummer Ungefärligt marknadsvärde av stiftelsens tillgångar 

832300-0128   110 474 kronor (år 2016-12-31) 
 
 
Namn Ombud/kontaktperson Namn 

Kalmar kommun 
 

Åsa Bejvall 
Kommunledningskontoret 

Adress Adress 

Box 611 Box 611 
Postadress (Postnr och Ort) Postadress (Postnr och Ort) 

391 26 Kalmar 391 26 Kalmar 
Telefonnummer Telefonnummer 

0480-45 00 00 0480-45 01 11 
Telefax Telefax 

  
E-post E-post 

 asa.bejvall@kalmar.se 
 
Yrkande 
Här anges hur ni vill att Kammarkollegier skall besluta. (Om ni begär att en föreskrift skall ändras skall den nya lydelsen anges) 
 
Vi yrkar att upphäva de föreskrifter i stiftelsens stadgar som anger att endast avkastningen 
får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet.  
 
 

 
 
Skäl för ansökan 
Här skall ni utförligt motivera varför ni begär att få ändra föreskrifterna för stiftelsen 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2016-12-31 uppgår till  
104 205 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 4 814 kr för 2016 och stiftelsens nettoresultat, 
exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 3 894 kr för 2016. Stiftelsens ringa 
tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är 
för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att 
täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen.  
 
 

 



Övriga upplysningar 
 
 
 
 

 
Följande handlingar bifogas 
X Ursprungliga och nu gällande föreskrifter för stiftelsen 
X Kopia av eventuellt tidigare permutationsbeslut (eller motsvarande) 
X Protokoll av vilket det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om den 

begärda handlingen 
 Behörighetshandlingar, om någon annan än styrelsen eller förvaltaren ansöker 
 Stiftarens yttrande över ansökan. Om stiftaren är avliden bör stiftarens arvingar yttra 

sig över ansökan, i vart fall om stiftelsen har bildats under de senaste tio åren 
 Yttrande över ansökan från sådant utomstående organ som berörs av begärd ändring av 

föreskrifterna för stiftelsen 
X Stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna 
  
  
 
 
I samband med ansökan skall ansökningsavgiften betalas in till Kammarkollegiets 
PlusGirokonto 95 06 55-1 
 
 Ansökningsavgiften inbetald den  
 
 
 
 
Underskrift 
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