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Förslag på utdelning från donationsstiftelser och plan för amortering
Donationsstiftelserna som förvaltas av Ljusnarsbergs kommun har sammantaget relativt höga skulder
upparbetade till kommunen. Sedan flera år har stiftelserna inte haft något utdelningsbatt kapital. Sedan cirka två
år tillbaka samförvaltas stiftelsernas kapital för att förbättra avkastningen. År 2016 utvecklades placeringarna
mycket positivt och avkastningen blev högre än på många år.
Undertecknad fick uppdraget av allmänna utskottet att föreslå vilka belopp stiftelserna ska dela ut under 2017
och hur mycket stiftelserna ska amo1tera på sina skulder till kommunen. Det är inte någon exakt vetenskap.
Svaret avser balansera förvaltat kapital, utdelningsbara belopp, skulden till Ljusnarsbergs kommun och
stiftelsernas ändamål.
Undertecknad föreslår att det delas ut 10 000 kr för kamratstipendier till skolan från Ljusnarsbergs kommuns
Skolsamfond 875002-9905. Det fria egna kapitalet uppgår till 26 904,92 kr i bokslut 2016 och skulden till
kommunen är 36 477,92 kr.
Likaväl skulle det kunna delas ut 10 000 kr från Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond 875002-9913.
Socialsamfondens fria egna kapital är 48 270,13 kr och skulden till kommunen 68 161,31 kr.
Det fria egna kapitalet i Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 802426-3389 uppgår i bokslut 2016 till
21 472,38 kr. Skulden till kommunen uppgår till 71 677 kr.
Karl Gunnar Erikssons Donationsstiftelse 875003-152 l har ett negativt fritt egen kapital och således inte någon
möjlighet till utdelning. Stiftelsens realisationsvinst för året blev 18 822,54 kr. Skulden är hög i relation till det
totala kapitalet och uppgår till 54 208, 11 kr i bokslutet.
Stiftelsen Stora Gården föreslås dela ut 5 000 kr 2017.
Undertecknad föreslår att stiftelserna göra amorteringar i relation till kassabehållningen som finns i
samförvaltningen.
Förslag till amo1tering och utdelning 2017:

Skolsamfond
Socialsamfond
Ellyvor och Ove A
K-G Eriksson
Stora gården

Utdelning 2017
10 000 kr
högst l 0 000 kr
0 kr
0 kr
5 000 kr

Amortering
36 477,92 kr
58 154 kr
41 674 kr
16 536 kr
20 550,62 kr

Förslaget innebär att Skolsamfonden och Stora gården amorterar sitt totala kapital.
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