SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-06-16

§ 68 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond
KS/2022:264
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

•

Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons
fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons
fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i
samförvaltningen.
Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo
Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och
Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot
godkännande samt ansvarsfrihet har framförts.

Barnkonventionen
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen
påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen
påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-23
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021
Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021
Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021
Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021
Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
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Tjänsteskrivelse om Tranemo sjukhjälps- och
understödsfond
Förslag till beslut
•

•

Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen
Claessons fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond,
Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo
Ungdomsdonation som ingår i samförvaltningen.
Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen
Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna
varvid ingen erinran mot godkännande samt ansvarsfrihet har framförts.

Barnkonventionen
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har
ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har
ingen påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-23
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021

Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021
Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021
Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021
Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
Årssammandrag 2021
Årssammandrag Bilaga 2021

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Tranemo sjukhjälps- och understödsfond

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Beslut

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Edit Anderssons fond, org.nr 865500-3740

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Edit Anderssons fond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Edit Anderssons fond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Josefin Larsson
Auktoriserad revisor
PwC

Ingelis Öhwall
Förtroendevald revisor
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Deltagare
JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 16:54:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Datum

Josefin Larsson
Leveranskanal: E-post

INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-27 20:34:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Datum

Ingelis Öhwall
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond, org.nr 865500-5091

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Josefin Larsson
Auktoriserad revisor
PwC

Ingelis Öhwall
Förtroendevald revisor
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Deltagare
JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 16:52:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Datum

Josefin Larsson
Leveranskanal: E-post

INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-27 20:31:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Datum

Ingelis Öhwall
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond, org.nr 865500-3070

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Josefin Larsson
Auktoriserad revisor
PwC

Ingelis Öhwall
Förtroendevald revisor
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Deltagare
JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 16:49:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Datum

Josefin Larsson
Leveranskanal: E-post

INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-27 20:33:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Datum

Ingelis Öhwall
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation, org.nr 865500-3435

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation för
år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Josefin Larsson
Auktoriserad revisor
PwC

Ingelis Öhwall
Förtroendevald revisor
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Deltagare
JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 16:46:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Datum

Josefin Larsson
Leveranskanal: E-post

INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-27 20:36:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Datum

Ingelis Öhwall
Leveranskanal: E-post
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Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

Årsredovisning
Stiftelsen Edit Anderssons fond

2021

Assently: 8fb28ef6dcdb62ba4439751399513b9018cddc6d8170820731e4c06223316766460078aeb0583e30c329ba9b5d3011fa492ec553812a4e38e2008bcc66aa56ee

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.
Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 3 301,682 andelar. Vid samförvaltningens
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till
1 421,14 kr (1 174,01 kr).
Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 82 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 kr
och 9 000 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT
År
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Förmögenhet
Fritt eget kapital
Beviljade medel

2021

2020

2019

2018

2017

175 871
126 355
378 094
4 074 581
4 887 861
183 058
82 000

122 468
77 965
28 309
3 778 465
4 027 569
151 338
52 200

139 803
94 176
407 681
3 802 366
4 054 390
133 370
75 200

131 187
87 477
-128 354
3 469 891
3 469 855
123 811
68 500

156 373
121 472
184 986
3 668 464
3 758 578
113 583
93 000

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

1
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Stiftelsen Edit Anderssons fond

Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

144 780
23 589
7 502
175 871

90 663
24 914
6 891
122 468

-45 300
-4 215
-49 516

-40 072
-4 430
-44 502

Förvaltningsresultat

126 355

77 965

Finansella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar
Summa finansiella poster

251 738
251 738

-49 656
-49 656

Resultat efter finansiella poster

378 094

28 309

Årets resultat

378 094

28 309

RESULTATRÄKNING

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter

2
3

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader

4

2
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Stiftelsen Edit Anderssons fond

Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

4 053 778
4 053 778

3 774 527
3 774 527

4 053 778

3 774 527

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

30 761
30 761

5 979
5 979

Summa omsättningstillgångar

30 761

5 979

4 084 539

3 780 507

3 627 126
264 397
3 891 523

3 668 997
-41 870
3 627 126

151 338
-264 374
-82 000
378 094
183 058

133 370
41 859
-52 200
28 309
151 338

4 074 581

3 778 465

8 000
1 958
9 958

1 330
712
2 042

4 084 539

3 780 507

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

6

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av fritt eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Stiftelsen Edit Anderssons fond

Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till
bokfört värde minskat med skulder.
Långfristiga värdepappersinnehav
Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.
Omräkningsdifferens
Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot
bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Not 2 Ränteintäkter
Räntor, obligationer

Not 3 Övriga finansiella intäkter
Distributionsersättningar etc

Not 4 Övriga externa kostnader
Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

2021-12-31

2020-12-31

23 589
23 589

24 914
24 914

7 502
7 502

6 891
6 891

43 975
1 325
45 300

39 247
825
40 072
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Stiftelse ID: 3

2021-12-31

2020-12-31

3 774 508
2 879 248
-2 599 978
4 053 778

3 820 903
2 109 972
-2 156 348
3 774 527

4 053 778

3 774 527

350 316
-98 578

143 487
-193 143

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 869 184
2 420 435

2 279 837
2 443 333

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 072 870
1 359 876

689 069
803 155

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 111 724
1 086 789

805 621
777 163

Summa anskaffningsvärde
Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

4 053 778
4 053 778
4 867 099

3 774 527
3 774 527
4 023 651

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Investering
Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

Realisationsvinster
Realisationsförluster

5
Assently: 8fb28ef6dcdb62ba4439751399513b9018cddc6d8170820731e4c06223316766460078aeb0583e30c329ba9b5d3011fa492ec553812a4e38e2008bcc66aa56ee

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Org.nr 865500-3740
Stiftelse ID: 3

NOTER 2021-12-31
Not 6 Eget kapital

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Fritt eget kapital

Ackumulerat
realisationsresultat

2 559 536

Balanserade
medel

1 067 590
23

151 338

Beviljade anslag

-82 000

Årets resultat

378 094

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

12 636

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 572 172

Summa bundet /fritt eget kapital

3 891 523

251 738

-12 636
-251 738

1 319 352

183 058
183 058

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Ulf Thifors, ordförande

Anders Brolin

Lennart Haglund

Marita Nordin

Bertil Olsson

Ingvar Häggander

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften

Josefin Larsson

Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Årsredovisning
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
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Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Org.nr 865500-5091
Stiftelse ID: 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.
Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 14 427,348 andelar. Vid samförvaltningens
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till
1 421,14 kr (1 174,01 kr).
Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 378 800 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000
kr och 9 000 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT
År
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Förmögenhet
Fritt eget kapital
Beviljade medel

2021

2020

2019

2018

2017

768 503
555 400
1 655 419
17 902 539
21 456 650
897 765
378 800

535 141
342 261
125 282
16 625 997
17 714 654
776 705
213 300

610 884
414 081
1 783 949
16 713 981
17 815 480
681 970
342 800

573 224
385 009
-558 064
15 272 818
15 272 937
652 097
314 000

683 260
533 541
811 065
16 140 078
16 546 423
619 589
406 600

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

1
Assently: 07d3f1b8c49170f6323b11247c233fe9c5e3ab249cd4809c7772ed9ee476b2b1828e1feecba9b7f30b93e2c5d03313f5a43d9b8198ff3312c5c9bd3111f5786b

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Org.nr 865500-5091
Stiftelse ID: 1

2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

632 643
103 078
32 782
768 503

396 165
108 865
30 111
535 141

-194 683
-18 420
-213 103

-173 523
-19 357
-192 880

555 400

342 261

Finansella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar
Summa finansiella poster

1 100 019
1 100 019

-216 979
-216 979

Resultat efter finansiella poster

1 655 419

125 282

Årets resultat

1 655 419

125 282

RESULTATRÄKNING

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter

2
3

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader

4

Förvaltningsresultat

2
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Stiftelse ID: 1

BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

17 713 776
17 713 776

16 493 384
16 493 384

17 713 776

16 493 384

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

197 317
197 317

141 537
141 537

Summa omsättningstillgångar

197 317

141 537

17 911 094

16 634 921

15 849 292
1 155 482
17 004 774

16 032 011
-182 718
15 849 292

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av fritt eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

776 705
-1 155 559
-378 800
1 655 419
897 765

681 970
182 753
-213 300
125 282
776 705

Summa eget kapital

17 902 539

16 625 997

8 555
8 555

5 810
3 113
8 924

17 911 094

16 634 921

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

6

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Stiftelse ID: 1

NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till
bokfört värde minskat med skulder.
Långfristiga värdepappersinnehav
Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.
Omräkningsdifferens
Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot
bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Not 2 Ränteintäkter
Räntor, obligationer

Not 3 Övriga finansiella intäkter
Distributionsersättningar etc

Not 4 Övriga externa kostnader
Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

2021-12-31

2020-12-31

103 078
103 078

108 865
108 865

32 782
32 782

30 111
30 111

192 158
2 525
194 683

171 498
2 025
173 523
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2021-12-31

2020-12-31

16 493 454
12 581 437
-11 361 114
17 713 776

16 696 031
9 219 850
-9 422 498
16 493 384

17 713 776

16 493 384

1 530 775
-430 756

626 989
-843 968

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

8 167 768
10 576 564

9 962 103
10 676 523

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

4 688 115
5 942 244

3 010 994
3 509 509

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

4 857 894
4 748 936

3 520 287
3 395 936

17 713 776
17 713 776
21 267 743

16 493 384
16 493 384
17 581 969

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Investering
Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

Realisationsvinster
Realisationsförluster

Summa anskaffningsvärde
Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde
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NOTER 2021-12-31
Not 6 Eget kapital

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Fritt eget kapital

Ackumulerat
realisationsresultat

10 013 568

Balanserade
medel

5 835 724
-77

Beviljade anslag

-378 800

Årets resultat

1 655 419

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

55 540

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

10 069 108

Summa bundet /fritt eget kapital

17 004 774

1 100 019

-55 540
-1 100 019

6 935 666

897 765
897 765

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Ulf Thifors, ordförande

Anders Brolin

Lennart Haglund

Marita Nordin

Bertil Olsson

Ingvar Häggander

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften

Josefin Larsson

776 705

Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Org.nr 865500-3435
Stiftelse ID: 4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Sedan en tiondel av årsavkastningen lagts till kapitalet utdelas ena hälften av avkastningen till 60 pct till barnoch söndagsskoleverksamhet bedriven i Trandemo av Tranemo-Uddebo Missionsförsamling och till 40 pct till
scoutkåren i Tranemo. Andra hälften av avkastningen användes till främjande av sedlig och religiös anda bland
Tranemo församlings ungdom. Stiftelsens säte är i Tranemo.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 1 761,829 andelar. Vid samförvaltningens
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till
1 421,14 kr (1 174,01 kr).
Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 4 bidrag på totalt 72 000 kr till ungdomar boende i Tranemo
socken, vilket motsvarar tidigare Tranemo församling.

FLERÅRSÖVERSIKT
År
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Förmögenhet
Fritt eget kapital
Beviljade medel

2021

2020

2019

2018

2017

93 847
66 807
201 139
2 150 004
2 583 920
73 427
72 000

65 352
41 219
14 722
2 020 827
2 153 716
85 300
26 000

74 604
49 754
217 055
2 032 119
2 166 559
74 203
44 000

70 008
46 297
-68 881
1 859 058
1 859 000
73 424
40 000

83 450
64 440
98 335
1 968 854
2 016 906
71 756
54 000

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Org.nr 865500-3435
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2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

77 257
12 588
4 003
93 847

48 380
13 295
3 677
65 352

-24 791
-2 249
-27 040

-21 768
-2 364
-24 132

66 807

41 219

Finansella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar
Summa finansiella poster

134 331
134 331

-26 498
-26 498

Resultat efter finansiella poster

201 139

14 722

Årets resultat

201 139

14 722

RESULTATRÄKNING

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter

2
3

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader

4

Förvaltningsresultat
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

2 163 158
2 163 158

2 014 183
2 014 183

2 163 158

2 014 183

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

-

7 733
7 733

Summa omsättningstillgångar

-

7 733

2 163 158

2 021 916

1 935 526
141 050
2 076 577

1 957 916
-22 390
1 935 526

85 300
-141 012
-72 000
201 139
73 427

74 203
22 376
-26 000
14 722
85 300

2 150 004

2 020 827

13 155
13 155

710
380
1 090

2 163 158

2 021 916

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

6

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av fritt eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till
bokfört värde minskat med skulder.
Långfristiga värdepappersinnehav
Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.
Omräkningsdifferens
Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot
bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Not 2 Ränteintäkter
Räntor, obligationer

Not 3 Övriga finansiella intäkter
Distributionsersättningar etc

Not 4 Övriga externa kostnader
Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

2021-12-31

2020-12-31

12 588
12 588

13 295
13 295

4 003
4 003

3 677
3 677

23 466
1 325
24 791

20 943
825
21 768
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2021-12-31

2020-12-31

2 014 136
1 536 411
-1 387 388
2 163 158

2 038 931
1 125 934
-1 150 682
2 014 183

2 163 158

2 014 183

186 934
-52 603

76 568
-103 066

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

997 426
1 291 581

1 216 579
1 303 824

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

572 500
725 651

367 705
428 584

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

593 233
579 927

429 900
414 714

2 163 158
2 163 158
2 597 159

2 014 183
2 014 183
2 147 122

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Investering
Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

Realisationsvinster
Realisationsförluster

Summa anskaffningsvärde
Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde
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NOTER 2021-12-31
Not 6 Eget kapital

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Fritt eget kapital

Ackumulerat
realisationsresultat

1 180 187

Balanserade
medel

755 340
38

85 300

Beviljade anslag

-72 000

Årets resultat

201 139

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

6 681

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 186 868

Summa bundet /fritt eget kapital

2 076 577

134 331

-6 681
-134 331

889 709

73 427
73 427

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Ulf Thifors, ordförande

Anders Brolin

Lennart Haglund

Marita Nordin

Bertil Olsson

Ingvar Häggander

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften

Josefin Larsson

Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Org.nr 865500-3070
Stiftelse ID: 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen, hos medellösa, lindra uppkommandet av sjukdomsnöd.
Stiftelsens säte är i Tranemo.
Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 4 165,557 andelar. Vid samförvaltningens
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till
1 421,14 kr (1 174,01 kr).
Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 109 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000
kr och 9 000 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT
År
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Förmögenhet
Fritt eget kapital
Beviljade medel

2021

2020

2019

2018

2017

221 887
159 763
477 367
5 152 083
6 178 189
242 355
109 000

154 510
98 580
35 932
4 783 701
5 098 002
207 568
62 900

176 381
119 096
514 624
4 810 678
5 128 668
181 746
96 600

165 510
110 579
-161 719
4 392 668
4 392 643
171 160
93 000

197 283
153 467
233 599
4 649 556
4 763 266
164 639
114 000

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

182 661
29 761
9 465
221 887

114 384
31 432
8 694
154 510

-56 806
-5 318
-62 125

-50 341
-5 589
-55 930

Förvaltningsresultat

159 763

98 580

Finansella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar
Summa finansiella poster

317 605
317 605

-62 648
-62 648

Resultat efter finansiella poster

477 367

35 932

Årets resultat

477 367

35 932

RESULTATRÄKNING

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter

2
3

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader

4
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

5 114 436
5 114 436

4 762 100
4 762 100

Summa anläggningstillgångar

5 114 436

4 762 100

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

60
60

60
60

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

40 057
40 057

24 118
24 118

Summa omsättningstillgångar

40 117

24 178

5 154 553

4 786 277

4 576 133
333 596
4 909 728

4 628 931
-52 799
4 576 133

207 568
-333 581
-109 000
477 367
242 355

181 746
52 790
-62 900
35 932
207 568

5 152 083

4 783 701

2 470
2 470

1 678
899
2 576

5 154 553

4 786 277

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

6

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av fritt eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till
bokfört värde minskat med skulder.
Långfristiga värdepappersinnehav
Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.
Omräkningsdifferens
Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot
bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Not 2 Ränteintäkter
Räntor, obligationer

Not 3 Övriga finansiella intäkter
Distributionsersättningar etc

Not 4 Övriga externa kostnader
Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

2021-12-31

2020-12-31

29 761
29 761

31 432
31 432

9 465
9 465

8 694
8 694

55 481
1 325
56 806

49 516
825
50 341
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Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Org.nr 865500-3070
Stiftelse ID: 2

2021-12-31

2020-12-31

4 762 097
3 632 594
-3 280 254
5 114 436

4 820 610
2 662 028
-2 720 538
4 762 100

5 114 436

4 762 100

441 975
-124 371

181 029
-243 677

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

2 358 251
3 053 734

2 876 337
3 082 610

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 353 583
1 715 683

869 358
1 013 293

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 402 603
1 371 143

1 016 405
980 501

Summa anskaffningsvärde
Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

5 114 436
5 114 436
6 140 560

4 762 100
4 762 100
5 076 405

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Investering
Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

Realisationsvinster
Realisationsförluster
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Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Org.nr 865500-3070
Stiftelse ID: 2

NOTER 2021-12-31
Not 6 Eget kapital

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Fritt eget kapital

Ackumulerat
realisationsresultat

3 204 336

Balanserade
medel

1 371 797
15

Beviljade anslag

-109 000

Årets resultat

477 367

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

15 976

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

3 220 312

Summa bundet /fritt eget kapital

4 909 728

317 605

-15 976
-317 605

1 689 417

242 355
242 355

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Ulf Thifors, ordförande

Anders Brolin

Lennart Haglund

Marita Nordin

Bertil Olsson

Ingvar Häggander

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften

Josefin Larsson

207 568

Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Bilaga till årsredovisning för stiftelser ingående i Tranemo samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser
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Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser får härmed avlämna
årssammandrag för räkenskapsåret 2021.
I samförvaltningen ingår nedanstående fyra stiftelser:
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
Stiftelsen Edit Anderssons fond
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar. Vid verksamhetsårets utgång uppgick värdet per andel till
1 421,14. Årets förvaltningsresultat fördelas enligt stiftelsernas andelstal.

Resultat och ställning
Årets förvaltningsresultat uppgår till 908 324 kr. Efter kapitalisering uppgår fritt eget kapital för utdelning
till 1 404 604 kr.
Vid omplacering av värdepapper uppkom ett realisationsresultat på 1 803 693 kr (-355 780).
Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick
vid årets slut till 33 619 184 kr (27 717 027).
I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Not

2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

1 037 339
169 017
53 752
1 260 109

649 591
178 506
49 373
877 470

-321 581
-30 203
-351 784

-285 705
-31 740
-317 445

908 325

560 025

Summa finansiella poster

1 803 693
1 803 693

-355 780
-355 780

Resultat efter finansiella poster

2 712 018

204 245

Årets resultat

2 712 018

204 245

RESULTATRÄKNING
Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Styrelsearvoden
Summa stiftelsens kostnader
Förvaltningsresultat
Finansiella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

2

29 045 148
29 045 148

27 044 194
27 044 194

Summa anläggningstillgångar

29 045 148

27 044 194

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

60
60

60
60

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

256 026
256 026

179 367
179 367

Summa omsättningstillgångar

256 086

179 427

29 301 234

27 223 621

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

25 988 077
1 894 526
27 882 603

26 287 855
-299 777
25 988 077

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 220 912
-1 894 526
-641 800
2 712 018
1 396 604

1 071 289
299 777
-354 400
204 245
1 220 912

Summa eget kapital

29 279 207

27 208 989

8 000
14 027
22 027

9 527
5 105
14 632

29 301 234

27 223 621

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

3

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årssammandraget är upprättat i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från föregående
år.

Andelstal och andelsvärde
Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den
gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet
marknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och
en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och
ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för
omföringar mot bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning
och det belopp som enligt stadgar ska avsättas till kapitalet.

Förmögenhet
Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel.
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NOTER
2021-12-31

2020-12-31

27 044 194
20 629 690
-18 628 735
29 045 148

27 376 475
15 117 785
-15 450 066
27 044 194

29 045 148

27 044 194

2 510 001
-706 308

1 028 074
-1 383 854

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

13 392 628
17 342 314

16 334 855
17 506 291

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

7 687 067
9 743 453

4 937 125
5 754 541

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

7 965 453
7 786 795

5 772 213
5 568 315

29 045 148
34 872 562

27 044 194
28 829 146

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående bokfört värde
Realisationsvinster
Realisationsförluster

Summa anskaffningsvärde
Summa marknadsvärde
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NOTER

Not 3 Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Stiftelsekapital

Ackumulerat
realisationsresultat

16 957 627

9 030 450

90 832
1 803 693
17 048 460

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa bundet eget kapital

10 834 144
27 882 603

Fritt eget kapital

Balanserade
medel
1 220 912

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Beviljade anslag

-641 800

Årets resultat

2 712 018

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa fritt eget kapital

-90 832
-1 803 693
1 396 604
1 396 604
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Bilaga
2021

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

BILAGA

1.
Övriga finansiella intäkter
Distributionsersättningar

2.
Övriga externa kostnader
Förvaltningsarvode
Administrationsarvode
Revisionsarvode
Myndighetsavgifter
Kostnader för ansökningshantering
Kontorsomkostnader
Sammanträdeskostnader (styrelsemiddag)
Övriga externa kostnader

3.
Övriga fordringar
Avräkning skattekonto

4.
SEB

2021-12-31

2020-12-31

53 752
53 752

49 373
49 373

211 728
54 990
35 625
5 300
6 938
7 000
321 581

185 901
41 245
37 125
3 300
12 500
147
487
5 000
285 705

60
60

60
60

256 026
256 026

179 367
179 367

8 000
8 000

-

9 068
4 786
173
14 027

9 527
9 527

-

5 105
5 105

Kassa och bank

5.
Beviljade, ej utbetalda anslag
Beviljat 2021, Edit Anderssons fond

6.
Övriga skulder (kortfristiga)
Personalskatter
Sociala avgifter
Övriga kortfristiga skulder

7.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala avgifter
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Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

BILAGA
Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31

Aktier, svenska
Antal
3 058
433
2 498
2 247
1 426
1 540
7 070
2 503
5 690
4 999
87
5 079
2 631
5 739
2 957
5 751
2 289
2 442
3 170
5 688
10 793
2 919
7 864
9 211

ABB Ltd
Astrazeneca Plc
Atlas Copco AB Serie A
Billerudkorsnäs AB
Boliden AB
Electrolux, AB Serie B
Ericsson, Tel AB LM Serie B
Essity AB Serie B
Handelsbanken AB, Svenska Serie A
Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B
Industrivärden, AB Serie A
Investor AB Serie B
NCC AB Serie B
Sandvik AB
Securitas AB Serie B
Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A
Skanska AB Serie B
SKF, AB Serie B
Swedbank AB Serie A
Tele2 AB Serie B
Telia Company AB
Trelleborg AB Serie B
Volvo Car AB Serie B
Volvo, AB Serie B

Anskaffningsvärde
783 175
281 621
679 595
375 949
319 997
269 823
713 151
646 364
590 013
1 017 697
24 221
696 509
360 126
960 477
408 393
524 931
486 344
324 762
488 892
676 417
391 616
479 033
416 792
1 476 731
13 392 628

Marknadsvärde
1 057 762
460 019
1 565 746
383 001
498 244
336 490
704 313
740 387
557 279
888 222
25 126
1 158 520
440 166
1 449 671
369 034
724 051
535 168
524 297
577 447
734 890
381 479
693 263
607 573
1 930 165
17 342 314

Anskaffningsvärde
3 555 387

Marknadsvärde
4 110 741

3 555 387

4 110 741

Aktiefonder, svenska
Antal
71 012,5903

SEB Sverigefond Småbolag Chans Risk B
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Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

BILAGA
Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31
Aktiefonder, utländska

Polar Capital Funds Plc Emerging Market Stars Fund
Class X SEK Acc Shares
SEB Stiftelsefond Utland
Select Investm Series Iii Sicav T Rowe Price
Responsible Us Large Growth Equity Fund

Antal

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

3 687,5220
334 732,2242

537 862
2 521 013

538 968
3 935 881

7 366,5071

1 072 805
4 131 679

1 157 863
5 632 712

21 079 695

27 085 767

Anskaffningsvärde
1 148 390
993 755
814 654
2 956 800

Marknadsvärde
1 148 585
994 954
771 962
2 915 501

Anskaffningsvärde
2 836 989
1 695 867

Marknadsvärde
2 831 444
1 561 418

475 798
5 008 654

478 432
4 871 294

7 965 453

7 786 795

29 045 148

34 872 562

Summa aktierelaterade värdepapper

Räntefonder, svenska
Antal
9 790,1961
9 747,1905
91 764,8617

Lannebo Räntefond Kort B
SEB Global High Yield D SEK
SEB Institutionell Obligationsfond A
Räntefonder, utländska

Antal
2 713,9661
17 442,8178

SEB Frn Fond G
SEB Företagsobligationsfond B
Sky Harbor Global Funds Gl Short Maturity
Sustainable High Yield Fund Class F Dist SEK Hedged

4 789,5900

Summa ränterelaterade värdepapper

Summa värdepapper
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BILAGA
Förändring av andelar

2021-01-01
Stiftelse id
1
2
3
4

23 608,810
Belopp
34 226
9 858
7 797
4 122

Andelar
29,094
8,380
6,628
3,504

56 003

47,606

2021-12-31

23 656,416

Andelsvärde 2020-12-31
Köpkurs
Säljkurs

Händelse
Kapitalavsättning 2020
Kapitalavsättning 2020
Kapitalavsättning 2020
Kapitalavsättning 2020

1 176,38
1 174,01

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

BILAGA
Förmögenhet per 2021-12-31

Tillgångar
Aktier
Aktiefonder
Räntefonder
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank

17 342 314
9 743 453
7 786 795
60
256 026
35 128 648

Skulder
Övriga kortfristiga skulder
Balanserade medel
Årets kapitalavsättning

14 027
1 396 604
90 832
1 509 463

Totalt

33 619 184

Antal andelar

23 656,416

Värde per andel
Säljkurs
Köpkurs
Årets värdeförändring i %

1 421,14
1 424,98
21,05%

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

BILAGA
Förteckning över andelstal per 2021-12-31

ID
1
2
3
4

Namn
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
Stiftelsen Edit Anderssons fond
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Andelstal
14 427,348
4 165,557
3 301,682
1 761,829
23 656,416

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-16

§ 107 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021
KS/2022:278
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom
skolan.

•

Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar Johanssons
fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan
ansvarsfrihet för 2021.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Föreligger revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan.
Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor.
Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars
tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning.
Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år
2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.
Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för stiftelserna kan
revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att nuvarande regler är bra då
Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att utöver avkastning även kunna dela ut av
kapitalet. I och med detta kommer kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.
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Vår ref: Eva Borg
Redovisningsekonom
Datum: 2022-06-01
Dnr: KS/2022:278

Tjänsteskrivelse om Granskning av Tranemo kommuns
stiftelser och fonder 2021
Förslag till beslut
•

Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens
fond, Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social
samfond och Samfond inom skolan.

•

Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och
Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 2021.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Föreligger revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens
fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och
Samfond inom skolan.
Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då
stiftelser som ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha
auktoriserad revisor.
Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har
skett mot bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar
de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande
basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10
basbelopp granskas i annan ordning.
Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas
räkenskaper år 2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och
ställning. De bedömer att den interna kontrollen avseende stiftelsernas
förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.

Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för
stiftelserna kan revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att
nuvarande regler är bra då Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att
utöver avkastning även kunna dela ut av kapitalet. I och med detta kommer
kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021
2022-06-01

Revisionsberättelse Brunkeparkens fond
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond

Revisionsberättelse Lindgrens fond
Revisionsberättelse Samfond inom skolan
Revisionsberättelse Social samfond
Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond
Redovisning fonder 2021
Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Eva Borg

Ekonomichef

Redovisningsekonom

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2021, av kommunen
förvaltad stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Gunnar Johanssons fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år
2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med
dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo 2022-04

Lars-Erik Enoksson
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Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.
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Kommunfullmäktige i
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Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2021, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag
har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
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Kommunfullmäktige i
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Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2021, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har
granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar
och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den
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Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2021, av kommunen
förvaltad stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Tomas Rundqvists 90-års fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för
år 2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet
med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
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BRUNKEPARKENS FOND

BALANSRÄKNING
2021

2020

Finansiella anläggningstillgångar

13 650,00

13 650,00

Avräkning kommunen

21 101,86

18 525,81

SUMMA TILLGÅNGAR

34 751,86

32 175,81

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

32 175,81
2 576,05
0,00
34 751,86

46 338,56
-200,00
-13 962,75
32 175,81

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

34 751,86

32 175,81

2021

2020

0,00
2 776,05
2 776,05

0,00
0,00
0,00

-200,00

-200,00

2 576,05

-200,00

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER
Ränteintäkter
Utdelning VPC
TOTALA INTÄKTER
KOSTNADER
Kostnader
ÅRETS RESULTAT

LINDGRENS DONATION

BALANSRÄKNING
2021

2020

Avräkning kommunen

27 310,67

28 135,67

SUMMA TILLGÅNGAR

27 310,67

28 135,67

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

28 135,67
-200,00
-625,00
27 310,67

30 210,67
-200,00
-1 875,00
28 135,67

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

27 310,67

28 135,67

2021

2020

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

SAMFOND INOM SKOLAN

BALANSRÄKNING
2021

2020

Avräkning kommunen

166 347,42

172 692,42

SUMMA TILLGÅNGAR

166 347,42

172 692,42

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Ej uttagna beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

172 692,42
-200,00
-6 145,00
0,00
166 347,42

178 681,90
-200,00
-5 789,48
0,00
172 692,42

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

166 347,42

172 692,42

2021

2020

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

SOCIAL SAMFOND

BALANSRÄKNING
2021

2020

Avräkning kommunen

20 938,33

33 169,33

SUMMA TILLGÅNGAR

20 938,33

33 169,33

33 169,33
-231,00
-11 500,00
-500,00

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Beviljade anslag fg år, uttagna i år
Ej uttagna beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

20 938,33

66 622,33
-228,00
-27 950,00
-5 775,00
500,00
33 169,33

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20 938,33

33 169,33

0,00

0,00

2021

2020

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-231,00

-228,00

-231,00

-228,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

GUNNAR JOHANSSONS FOND

BALANSRÄKNING
2021

2020

Avräkning kommunen

2 603,91

2 803,91

SUMMA TILLGÅNGAR

2 603,91

2 803,91

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

2 803,91
-200,00
0,00
2 603,91

3 003,91
-200,00
0,00
2 803,91

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 603,91

2 803,91

2021

2020

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

TOMAS RUNDQVISTS 90-ÅRSFOND

BALANSRÄKNING
2021

2020

Tillgångar
Swedbank Robur fonder
Ulricehamnskonto

8 601,98
418,78

9 182,54
114,99

SUMMA TILLGÅNGAR

9 020,76

9 297,53

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

9 097,53
723,23
-1 000,00
8 820,76

10 473,96
1 093,57
-2 470,00
9 097,53

200,00

200,00

9 020,76
0,00

9 297,53
0,00

2021

2020

INTÄKTER
Ränteintäkter och utdelningar
Återföring tidigare nedskrivning
Kapitalvinst inlösen fonder

0,00
0,00
923,23

0,00
0,00
1 293,57

KOSTNADER
Diverse kostnader
Kapitalförlust inlösen fonder
Nedskrivning bokf värde fonder

-200,00
0,00
0,00

-200,00
0,00
0,00

ÅRETS RESULTAT

723,23

1 093,57

Skuld till kommunen
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

RESULTATRÄKNING

Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32
Tranemo 211102
Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i
Tranemo kommun.
Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.
Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo
Skickat från min iPad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-20

§ 178 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag ges på nästkommande sammanträde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §145, 2022-05-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande sammanträde.

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-06-16

§ 41 Anmälan om kränkningar KS/2022:107
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor
och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare
sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter
läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de tio anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-05-12—2022-06-09
Skolform

Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
f-6

Utsatt
barn/elev
1
1
1
1

Ordförandes sign

Elev/
Flicka
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke

Inblandade

1
1
1
1

Justerares sign

3

Typ av
kränknin
g
Psykisk/
Muntlig
Psykisk

1

Muntlig

1

Nej

0

1

Psykisk

1

Ja, Etnicitet

1

Elev/
Pojkar
Elev/
Pojkar
Personal

2

Elev/
Pojke

Justerares sign

Sekr sign

Diskrimineringsgrund
1

Nej

0

1

Nej

0

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-06-16

Grundskola
f-6
Grundskola
7-9
Grundskola
7-9
Grundskola
7-9
Gymnasiet

1

Gymnasiet

1

1
1
1
1

Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojkar

1
1
1
1
1
2

Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Personal

1

1

Nej

0

1

Nej

0

1

Ja, Kön

1

1

Fysisk/
Psykisk
Fysisk/
Psykisk
Fysisk/
Psykisk
Muntlig

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

1
1

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna
2022-05-12—2022-06-09
Diskrimineringsgrunder
Kön
Könsöverskridande identitet
Etnicitet
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
Religion

2
1
1

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är
reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och
utredning av kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens
trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn
och elever i verksamheten.
Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-09

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-06-16

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

3

Vår ref: Christoffer Waye
Socialpedagog
Datum: 2022-06-09
Dnr: KS/2022:107

Tjänsteskrivelse om anmälan av kränkning till
huvudman (Lärandesektionen)
Förslag till beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till
huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i
skollagen. Följande paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”
Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat
till rektor och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om
kränkning som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas
endast utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden som
inkommit under läsåret efter läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de tio
anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet.

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-05-12—2022-06-09
Skolform

Utsatt
barn/elev

Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
f-6
Grundskola
7-9
Grundskola
7-9
Grundskola
7-9
Gymnasiet

1

Gymnasiet

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Elev/
Flicka
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojkar

Inblandade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

3

Typ av
kränknin
g
Psykisk/
Muntlig
Psykisk

1

Muntlig

1

Nej

0

1

Psykisk

1

Ja, Etnicitet

1

1

1

Nej

0

1

Nej

0

1

Ja, Kön

1

1

Fysisk/
Psykisk
Fysisk/
Psykisk
Fysisk/
Psykisk
Muntlig

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

Elev/
Pojkar
Elev/
Pojkar
Personal

2

Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Elev/
Pojke
Personal

1
1

Diskrimineringsgrund
1

Nej

0

1

Nej

0

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna
2022-05-12—2022-06-09
Diskrimineringsgrunder
Kön
Könsöverskridande identitet
Etnicitet
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
Religion

2
1
1

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är.
Detta är reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för
anmälan och utredning av kränkningar och diskriminering är en del av

Lärandesektionens trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå
trygghet och trivsel för alla barn och elever i verksamheten.
Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-09

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson

Christoffer Waye

Tf. Skolchef

Socialpedagog

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-06-16

§ 69 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Noterar informationen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några
ytterligare åtgärder.
IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett
allvarligt missförhållande.

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid LSS-verksamhet
korttidsboende i Tranemo. Anmälan handlar om brister i personalbemanning och planering
på korttidsboendet, vilket ledde till att en brukare vid ankomst med taxi inte kunde komma
in genom den låsta dörren och stod ensam utanför.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-30
Beslut från IVO 2022-05-10

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-06-16

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Ann-Marie Nors
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Datum: 2022-05-30
Dnr: KS/2022:50

Tjänsteskrivelse om beslut från IVO
Förslag till beslut
•

Noterar informationen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta
några ytterligare åtgärder.
IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla ett allvarligt missförhållande.

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid LSSverksamhet korttidsboende i Tranemo. Anmälan handlar om brister i
personalbemanning och planering på korttidsboendet, vilket ledde till att en
brukare vid ankomst med taxi inte kunde komma in genom den låsta dörren och
stod ensam utanför.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-30
Beslut från IVO 2022-05-10

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans

Status

Angela Madsen Jonsson

Ann-Marie Nors

Sektionschef

MAS

