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§ 283 Dnr KS 2019/000346  

Upplösning av näringspolitiska stiftelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun, Cementa AB och Ölands Bank AB bildade 1983 en 

näringspolitisk stiftelse med syfte att planera näringslivs- och utvecklings-frågor 
samt att genom direkta insatser skapa förutsättningar för en aktiv 
näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Mörbylånga kommun. Stiftelsen 

har sedan år 2005 varit vilande.   

Beslutsunderlag 

Stadgar för Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse. 
Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse upplöses under förutsätt-

ning att övriga huvudmän beslutar så. Kvarvarande medel ska delas ut till 
projektet Kraftsamling Sydöland.  

_____ 
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Upplösning av näringspolitiska stiftelsen  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun, Cementa AB och Ölands Bank AB bildade 1983 en 

näringspolitisk stiftelse med syfte att planera näringslivs- och 
utvecklingsfrågor samt att genom direkta insatser skapa förutsättningar för 
en aktiv näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Mörbylånga 

kommun. Stiftelsen har sedan år 2005 varit vilande.   

Beslutsunderlag 

Stadgar för Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse 
Årsredovisning 2018 
Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Stiftelsen har sedan år 2005 varit vilande och ingen verksamhet har bedrivits. 
Av protokoll framgår att styrelsen skulle diskutera stiftelsens framtid under 

hösten 2007 men vi har inte funnit något protokoll om detta.  

Stiftelsens kapital uppgick per 31 december 2018 till 49 995 kronor. 

Grundkapitalet ska som lägst vara 50 000 kronor enligt stadgarna. I och med 
att stiftelsen inte har några intäkter men kostnader för registrering hos 
Länsstyrelsen kommer kapitalet att minska successivt. Därtill kommer 

administrativa kostnader för hantering av deklaration, årsredovisning och 
revision som inte belastat stiftelsen. 

I och med att Mörbylånga kommun startat projektet Kraftsamling Sydöland 
som uppfyller de i stadgarna angivna ändamålet för stiftelsen föreslås att 
kvarvarande medel används i projektet. Medlen nyttjas effektivare där än i 

nuvarande form. 

Kontakt har tagits med övriga huvudmän (Cementa AB och Ölands Bank 

AB) som instämmer i ovanstående bedömning. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente §2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse upplöses under förutsättning 
att övriga huvudmän beslutar så. Kvarvarande medel ska delas ut till 
projektet Kraftsamling Sydöland.  

Ann Willsund 
Förvaltningschef 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Cementa AB 

Ölands Bank AB 
Ekonomi 
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

 



Från: Ann-Charlotte Karlsson 
Skickat: den 30 oktober 2019 09:23 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Återkoppling beslut angående upplösning av stiftelse 
 
Från: anneli.nilsson@olandsbank.se <anneli.nilsson@olandsbank.se>  
Skickat: den 28 oktober 2019 21:26 
Till: Åsa Bejvall <Asa.Bejvall@morbylanga.se> 
Ämne: Återkoppling beslut angående upplösning av stiftelse 
 
Hej Åsa! 
 
Här kommer som utlovat återkoppling från oss. Den 23 oktober hade Ölands Bank styrelsemöte och 
fattade nedanstående beslut: 
 
Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse upplöses under förutsättning att övriga huvudmän 
beslutar så. Kvarvarande medel ska delas ut till projektet Kraftsamling Sydöland.  
 
Lycka till på mötet ni ska ha i nästa vecka. När beslut är fattat av samtliga huvudmän tycker jag att det 
vore bra att vi pratar oss samman kring hur vi ska dela ut kvarvarande medel. Jag ser positivt på att vi gör 
det tillsammans. Ett förslag kan vara i samband med att det ska vara ett nytt styrgruppsmöte gällande 
Kraftsamling SydÖland. 
 
Anneli Nilsson 
VD 

 
Ölands Bank AB 
Box 21, 387 21 Borgholm 

Telefon: 0485 - 150 01 
Kundtjänst: 0485-150 00 
www.olandsbank.se 
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