
Granskning av stiftelser och fonder år 2015

Bakgrund
Landstingsstyrelsen förvaltar fyra stiftelser
och fonder. Folkhögskolestyrelsen är förval-
tare för två stiftelser och fonder. Det sam-
manlagda värdet för dessa stiftelser är 1,4
miljoner kronor. Landstingets revisorer har
under flera år påtalat att avkastningen varit
mycket låg och att stiftelserna inte haft nå-
gon egen redovisning vilket inte är förenligt
med stiftelselagen och bokföringslagen. I
2014 års granskning påtalade revisorerna
även att beslut om utdelning från de stiftelser
som landstingsstyrelsen förvaltade inte hade
hanterats på rätt sätt. Landstingsstyrelsens
arbetsutskott skulle enligt delegationsordning
besluta om utdelningar från stiftelser och
fonder. Besluten togs dock inte av arbetsut-
skottet utan på tjänstemannanivå.

Iakttagelser 2015
Landstingsstyrelsen gav i september år 2015
i uppdrag till landstingsdirektören att utreda
förutsättning för en permutation för stiftel-
ser med ett eget kapital som understeg 2 500
kronor. Landstingsdirektören fick även i
uppdrag att förändra redovisningen av fon-
derna så att dessa skulle uppfylla lagens krav.

Årets granskning visar att avkastningen fort-
farande är mycket låg. Från och med år 2015
har även förvaltningskostnader belastat stif-
telsernas kapital vilket innebär att avkast-
ningen totalt sett blivit negativ.

Positivt är att redovisningen för tre av de
stiftelser som förvaltas av landstingsstyrelsen
och en som förvaltas av folkhögskolestyrel-
sen har ändrats så att dessa nu uppfyller lag-
stiftningens krav. Under kvalitetssäkringen
av granskningen har det framkommit att
även kvarvarande stiftelser kommer att upp-
fylla lagstiftningens krav från år 2016.

För år 2015 gjordes ingen utdelning från de
stiftelser som förvaltades av folk-

högskolestyrelsen. För de stiftelser som för-
valtades av landstingsstyrelsen beslutade
tjänstemän om vilken utdelning som skulle
göras trots att dessa beslut skulle tas av sty-
relsens arbetsutskott. På samma sätt som år
2014 konstaterade revisorerna att landstings-
styrelsen för år 2015 inte säkerställt att sty-
relsens delegationsordning följdes.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser lämnade
revisorerna följande rekommendationer till
landstingsstyrelsen:

 Säkerställ att beslut om utdelning hante-
ras korrekt i enlighet med beslutad dele-
gationsordning.

 Säkerställ att redovisningen för samtliga
stiftelser och fonder uppfyller lagstift-
ningens krav.
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