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§ 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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsutskottet 
2022-06-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Årssammandrag 2021 
Årssammandrag Bilaga 2021 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-05-23 
Dnr: KS/2022:264 
 
 

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    Kajsa Montan 

Kommunchef  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: 

• 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      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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Deltagare

 JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Josefin Larsson

2022-04-05 16:54:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Ingelis Öhwall

2022-03-27 20:34:47 UTC

Datum

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: 

• 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      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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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: 

• 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      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 

 

  2022-04-05 16:49:28 UTCSignerat 2759464 3 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

 JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Josefin Larsson

2022-04-05 16:49:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Ingelis Öhwall

2022-03-27 20:33:18 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-04-05 16:49:28 UTCSignerat 2759464 4 / 4Oneflow ID Sida



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: 

• 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      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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Stiftelse ID: 3

 

2021

Årsredovisning

Stiftelsen Edit Anderssons fond

 

Org.nr 865500-3740

Assently: 8fb28ef6dcdb62ba4439751399513b9018cddc6d8170820731e4c06223316766460078aeb0583e30c329ba9b5d3011fa492ec553812a4e38e2008bcc66aa56ee



VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

175 871 122 468 139 803 131 187 156 373
126 355 77 965 94 176 87 477 121 472
378 094 28 309 407 681 -128 354 184 986

4 074 581 3 778 465 3 802 366 3 469 891 3 668 464
4 887 861 4 027 569 4 054 390 3 469 855 3 758 578

183 058 151 338 133 370 123 811 113 583
82 000 52 200 75 200 68 500 93 000

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.

År

Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 82 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 kr 
och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande 
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).

1
Assently: 8fb28ef6dcdb62ba4439751399513b9018cddc6d8170820731e4c06223316766460078aeb0583e30c329ba9b5d3011fa492ec553812a4e38e2008bcc66aa56ee



Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 144 780 90 663
Ränteintäkter 2 23 589 24 914
Övriga finansiella intäkter 3 7 502 6 891
Summa stiftelsens intäkter 175 871 122 468

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -45 300 -40 072
Personalkostnader -4 215 -4 430
Summa stiftelsens kostnader -49 516 -44 502

Förvaltningsresultat 126 355 77 965

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 251 738 -49 656
Summa finansiella poster 251 738 -49 656

Resultat efter finansiella poster 378 094 28 309

Årets resultat 378 094 28 309

Stiftelsen Edit Anderssons fond
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Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 4 053 778 3 774 527
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 053 778 3 774 527

Summa anläggningstillgångar 4 053 778 3 774 527

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank 30 761 5 979
Summa kassa och bank 30 761 5 979

Summa omsättningstillgångar 30 761 5 979

SUMMA TILLGÅNGAR 4 084 539 3 780 507

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 3 627 126 3 668 997
Förändringar av bundet eget kapital 264 397 -41 870
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 891 523 3 627 126

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 151 338 133 370
Förändringar av fritt eget kapital -264 374 41 859
Beviljade och återförda anslag -82 000 -52 200
Årets resultat 378 094 28 309
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 183 058 151 338

Summa eget kapital 4 074 581 3 778 465

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 8 000 -
Övriga skulder 1 958 1 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 712
Summa kortfristiga skulder 9 958 2 042

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 084 539 3 780 507

Stiftelsen Edit Anderssons fond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Räntor, obligationer 

6 891

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

23 589

7 502

24 914

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 7 502 6 891

39 247
825

40 072

43 975
1 325

45 300

2020-12-31

23 589

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. 

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.

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.

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.

2021-12-31

24 914
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

2 879 248

803 155

2 279 837

-2 156 348

3 820 903
2 109 972

4 053 778

3 774 508Ingående anskaffningsvärde

3 774 527

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Edit Anderssons fond Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

4 053 778

689 069

3 774 527

1 111 724

1 072 870

143 487

1 869 184

-193 143

2 443 3332 420 435

4 023 651

3 774 527Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 4 867 099

4 053 778 3 774 527

Marknadsvärde 777 163
805 621

Räntefonder

Anskaffningsvärde
1 086 789

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

350 316

4 053 778

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

1 359 876

-98 578

-2 599 978
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Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

2 559 536 1 067 590 151 338
23

-82 000

378 094

12 636 -12 636
251 738 -251 738

2 572 172 1 319 352 183 058

3 891 523 183 058

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

768 503 535 141 610 884 573 224 683 260
555 400 342 261 414 081 385 009 533 541

1 655 419 125 282 1 783 949 -558 064 811 065
17 902 539 16 625 997 16 713 981 15 272 818 16 140 078
21 456 650 17 714 654 17 815 480 15 272 937 16 546 423

897 765 776 705 681 970 652 097 619 589
378 800 213 300 342 800 314 000 406 600

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.

År

Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 378 800 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 
kr och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande 
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 632 643 396 165
Ränteintäkter 2 103 078 108 865
Övriga finansiella intäkter 3 32 782 30 111
Summa stiftelsens intäkter 768 503 535 141

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -194 683 -173 523
Personalkostnader -18 420 -19 357
Summa stiftelsens kostnader -213 103 -192 880

Förvaltningsresultat 555 400 342 261

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 1 100 019 -216 979
Summa finansiella poster 1 100 019 -216 979

Resultat efter finansiella poster 1 655 419 125 282

Årets resultat 1 655 419 125 282

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 17 713 776 16 493 384
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 713 776 16 493 384

Summa anläggningstillgångar 17 713 776 16 493 384

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank 197 317 141 537
Summa kassa och bank 197 317 141 537

Summa omsättningstillgångar 197 317 141 537

SUMMA TILLGÅNGAR 17 911 094 16 634 921

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 15 849 292 16 032 011
Förändringar av bundet eget kapital 1 155 482 -182 718
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 17 004 774 15 849 292

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 776 705 681 970
Förändringar av fritt eget kapital -1 155 559 182 753
Beviljade och återförda anslag -378 800 -213 300
Årets resultat 1 655 419 125 282
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 897 765 776 705

Summa eget kapital 17 902 539 16 625 997

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 8 555 5 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 3 113
Summa kortfristiga skulder 8 555 8 924

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 911 094 16 634 921

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Räntor, obligationer 

30 111

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

103 078

32 782

108 865

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 32 782 30 111

171 498
2 025

173 523

192 158
2 525

194 683

2020-12-31

103 078

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. 

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.

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.

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.

2021-12-31

108 865
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

12 581 437

3 509 509

9 962 103

-9 422 498

16 696 031
9 219 850

17 713 776

16 493 454Ingående anskaffningsvärde

16 493 384

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

17 713 776

3 010 994

16 493 384

4 857 894

4 688 115

626 989

8 167 768

-843 968

10 676 52310 576 564

17 581 969

16 493 384Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 21 267 743

17 713 776 16 493 384

Marknadsvärde 3 395 936
3 520 287

Räntefonder

Anskaffningsvärde
4 748 936

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 530 775

17 713 776

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

5 942 244

-430 756

-11 361 114
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

10 013 568 5 835 724 776 705
-77

-378 800

1 655 419

55 540 -55 540
1 100 019 -1 100 019

10 069 108 6 935 666 897 765

17 004 774 897 765

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Ingvar Häggander
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Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

93 847 65 352 74 604 70 008 83 450
66 807 41 219 49 754 46 297 64 440

201 139 14 722 217 055 -68 881 98 335
2 150 004 2 020 827 2 032 119 1 859 058 1 968 854
2 583 920 2 153 716 2 166 559 1 859 000 2 016 906

73 427 85 300 74 203 73 424 71 756
72 000 26 000 44 000 40 000 54 000

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.

År

Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

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.

Sedan en tiondel av årsavkastningen lagts till kapitalet utdelas ena hälften av avkastningen till 60 pct till barn- 
och 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 77 257 48 380
Ränteintäkter 2 12 588 13 295
Övriga finansiella intäkter 3 4 003 3 677
Summa stiftelsens intäkter 93 847 65 352

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -24 791 -21 768
Personalkostnader -2 249 -2 364
Summa stiftelsens kostnader -27 040 -24 132

Förvaltningsresultat 66 807 41 219

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 134 331 -26 498
Summa finansiella poster 134 331 -26 498

Resultat efter finansiella poster 201 139 14 722

Årets resultat 201 139 14 722

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 163 158 2 014 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 163 158 2 014 183

Summa anläggningstillgångar 2 163 158 2 014 183

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank - 7 733
Summa kassa och bank - 7 733

Summa omsättningstillgångar - 7 733

SUMMA TILLGÅNGAR 2 163 158 2 021 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 1 935 526 1 957 916
Förändringar av bundet eget kapital 141 050 -22 390
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 076 577 1 935 526

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 85 300 74 203
Förändringar av fritt eget kapital -141 012 22 376
Beviljade och återförda anslag -72 000 -26 000
Årets resultat 201 139 14 722
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 73 427 85 300

Summa eget kapital 2 150 004 2 020 827

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 13 155 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 380
Summa kortfristiga skulder 13 155 1 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 163 158 2 021 916

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Räntor, obligationer 

3 677

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

12 588

4 003

13 295

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 4 003 3 677

20 943
825

21 768

23 466
1 325

24 791

2020-12-31

12 588

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. 

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.

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.

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.

2021-12-31

13 295
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

1 536 411

428 584

1 216 579

-1 150 682

2 038 931
1 125 934

2 163 158

2 014 136Ingående anskaffningsvärde

2 014 183

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

2 163 158

367 705

2 014 183

593 233

572 500

76 568

997 426

-103 066

1 303 8241 291 581

2 147 122

2 014 183Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 2 597 159

2 163 158 2 014 183

Marknadsvärde 414 714
429 900

Räntefonder

Anskaffningsvärde
579 927

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

186 934

2 163 158

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

725 651

-52 603

-1 387 388
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Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

1 180 187 755 340 85 300
38

-72 000

201 139

6 681 -6 681
134 331 -134 331

1 186 868 889 709 73 427

2 076 577 73 427

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

221 887 154 510 176 381 165 510 197 283
159 763 98 580 119 096 110 579 153 467
477 367 35 932 514 624 -161 719 233 599

5 152 083 4 783 701 4 810 678 4 392 668 4 649 556
6 178 189 5 098 002 5 128 668 4 392 643 4 763 266

242 355 207 568 181 746 171 160 164 639
109 000 62 900 96 600 93 000 114 000

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.

År

Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 109 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 
kr och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen, hos medellösa, lindra uppkommandet av sjukdomsnöd. 
Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 182 661 114 384
Ränteintäkter 2 29 761 31 432
Övriga finansiella intäkter 3 9 465 8 694
Summa stiftelsens intäkter 221 887 154 510

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -56 806 -50 341
Personalkostnader -5 318 -5 589
Summa stiftelsens kostnader -62 125 -55 930

Förvaltningsresultat 159 763 98 580

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 317 605 -62 648
Summa finansiella poster 317 605 -62 648

Resultat efter finansiella poster 477 367 35 932

Årets resultat 477 367 35 932

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 5 114 436 4 762 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 114 436 4 762 100

Summa anläggningstillgångar 5 114 436 4 762 100

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 60 60
Summa kortfristiga fordringar 60 60

Kassa och bank

Kassa och bank 40 057 24 118
Summa kassa och bank 40 057 24 118

Summa omsättningstillgångar 40 117 24 178

SUMMA TILLGÅNGAR 5 154 553 4 786 277

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 4 576 133 4 628 931
Förändringar av bundet eget kapital 333 596 -52 799
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 909 728 4 576 133

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 207 568 181 746
Förändringar av fritt eget kapital -333 581 52 790
Beviljade och återförda anslag -109 000 -62 900
Årets resultat 477 367 35 932
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 242 355 207 568

Summa eget kapital 5 152 083 4 783 701

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 2 470 1 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 899
Summa kortfristiga skulder 2 470 2 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 154 553 4 786 277

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Räntor, obligationer 

8 694

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

29 761

9 465

31 432

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 9 465 8 694

49 516
825

50 341

55 481
1 325

56 806

2020-12-31

29 761

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. 

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.

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.

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.

2021-12-31

31 432

4
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

3 632 594

1 013 293

2 876 337

-2 720 538

4 820 610
2 662 028

5 114 436

4 762 097Ingående anskaffningsvärde

4 762 100

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

5 114 436

869 358

4 762 100

1 402 603

1 353 583

181 029

2 358 251

-243 677

3 082 6103 053 734

5 076 405

4 762 100Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 6 140 560

5 114 436 4 762 100

Marknadsvärde 980 501
1 016 405

Räntefonder

Anskaffningsvärde
1 371 143

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

441 975

5 114 436

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

1 715 683

-124 371

-3 280 254

5
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

3 204 336 1 371 797 207 568
15

-109 000

477 367

15 976 -15 976
317 605 -317 605

3 220 312 1 689 417 242 355

4 909 728 242 355

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor

6

Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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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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RESULTATRÄKNING Not 2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 1 037 339 649 591

Ränteintäkter 169 017 178 506

Övriga finansiella intäkter 53 752 49 373

Summa stiftelsens intäkter 1 260 109 877 470

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -321 581 -285 705

Styrelsearvoden -30 203 -31 740

Summa stiftelsens kostnader -351 784 -317 445

Förvaltningsresultat 908 325 560 025

Finansiella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 1 803 693 -355 780

Summa finansiella poster 1 803 693 -355 780

Resultat efter finansiella poster 2 712 018 204 245

Årets resultat 2 712 018 204 245

3(8)



Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser   

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 29 045 148 27 044 194

Summa finansiella anläggningstillgångar 29 045 148 27 044 194

Summa anläggningstillgångar 29 045 148 27 044 194

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 60 60

Summa kortfristiga fordringar 60 60

Kassa och bank

Kassa och bank 256 026 179 367

Summa kassa och bank 256 026 179 367

Summa omsättningstillgångar 256 086 179 427

SUMMA TILLGÅNGAR 29 301 234 27 223 621
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 25 988 077 26 287 855

Förändringar av bundet eget kapital 1 894 526 -299 777

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 27 882 603 25 988 077

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 1 220 912 1 071 289

Överfört till och från bundet eget kapital -1 894 526 299 777

Beviljade och återförda anslag -641 800 -354 400

Årets resultat 2 712 018 204 245

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 396 604 1 220 912

Summa eget kapital 29 279 207 27 208 989

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag 8 000 -

Övriga skulder 14 027 9 527

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 5 105

Summa kortfristiga skulder 22 027 14 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 301 234 27 223 621
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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

Not 2

Summa anskaffningsvärde

7 786 795

1 028 074

Utgående bokfört värde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Marknadsvärde

Räntefonder

27 044 194

17 342 314

9 743 453

27 044 194

7 965 453

Försäljningar

4 937 125

5 772 213Anskaffningsvärde

Aktiefonder

17 506 291

-1 383 854

5 754 541

28 829 14634 872 562

-15 450 066-18 628 735

2020-12-31

5 568 315

15 117 785

27 376 475

2021-12-31

16 334 855

29 045 148 27 044 194

-706 308

2 510 001

29 045 148

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Investeringar

Ingående anskaffningsvärden

20 629 690

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Aktier

Realisationsvinster

Realisationsförluster

Summa marknadsvärde

Marknadsvärde

29 045 148 27 044 194

13 392 628

Anskaffningsvärde 7 687 067
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NOTER

Not 3 Eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet eget kapital

Beviljade anslag

Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat

realisationsresultat

Årets realisationsresultat 1 803 693

-90 832

1 396 604

Omföring inom eget kapital

16 957 627 9 030 450

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Kapitalavsättning

-641 800

-1 803 693

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 1 220 912

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning 90 832

17 048 460 10 834 144

Fritt eget kapital

27 882 603

1 396 604

2 712 018

Balanserade

medel

Årets realisationsresultat

8(8)
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BILAGA

1. Övriga finansiella intäkter

2. Övriga externa kostnader

3. Övriga fordringar

4. Kassa och bank

5. Beviljade, ej utbetalda anslag

6. Övriga skulder (kortfristiga)

7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna sociala avgifter

- 5 105

Beviljat 2021, Edit Anderssons fond 8 000 -

Sociala avgifter

Övriga kortfristiga skulder 173 -

- 5 105

4 786 -

8 000 -

Personalskatter 9 068 9 527

14 027 9 527

SEB 256 026 179 367

256 026 179 367

Avräkning skattekonto 60 60

60 60

321 581 285 705

Sammanträdeskostnader (styrelsemiddag) - 487

Övriga externa kostnader 7 000 5 000

Revisionsarvode 35 625 37 125

6 938

Kontorsomkostnader -

Myndighetsavgifter 5 300 3 300

Kostnader för ansökningshantering 12 500

147

Förvaltningsarvode 211 728 185 901

Administrationsarvode 54 990 41 245

53 752 49 373

2021-12-31 2020-12-31

Distributionsersättningar 53 752 49 373

1
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BILAGA

Aktier, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

ABB Ltd 3 058 783 175 1 057 762

Astrazeneca Plc 433 281 621 460 019

Atlas Copco AB Serie A 2 498 679 595 1 565 746

Billerudkorsnäs AB 2 247 375 949 383 001

Boliden AB 1 426 319 997 498 244

Electrolux, AB Serie B 1 540 269 823 336 490

Ericsson, Tel AB LM Serie B 7 070 713 151 704 313

Essity AB Serie B 2 503 646 364 740 387

Handelsbanken AB, Svenska Serie A 5 690 590 013 557 279

Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B 4 999 1 017 697 888 222

Industrivärden, AB Serie A 87 24 221 25 126

Investor AB Serie B 5 079 696 509 1 158 520

NCC AB Serie B 2 631 360 126 440 166

Sandvik AB 5 739 960 477 1 449 671

Securitas AB Serie B 2 957 408 393 369 034

Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A 5 751 524 931 724 051

Skanska AB Serie B 2 289 486 344 535 168

SKF, AB Serie B 2 442 324 762 524 297

Swedbank AB Serie A 3 170 488 892 577 447

Tele2 AB Serie B 5 688 676 417 734 890

Telia Company AB 10 793 391 616 381 479

Trelleborg AB Serie B 2 919 479 033 693 263

Volvo Car AB Serie B 7 864 416 792 607 573

Volvo, AB Serie B 9 211 1 476 731 1 930 165

13 392 628 17 342 314

Aktiefonder, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

SEB Sverigefond Småbolag Chans Risk B 71 012,5903 3 555 387 4 110 741

3 555 387 4 110 741

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31

2
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BILAGA

Aktiefonder, utländska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

Polar Capital Funds Plc Emerging Market Stars Fund 

Class X SEK Acc Shares 3 687,5220 537 862 538 968

SEB Stiftelsefond Utland 334 732,2242 2 521 013 3 935 881

Select Investm Series Iii Sicav T Rowe Price 

Responsible Us Large Growth Equity Fund 7 366,5071 1 072 805 1 157 863

4 131 679 5 632 712

Summa aktierelaterade värdepapper 21 079 695 27 085 767

Räntefonder, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

Lannebo Räntefond Kort B 9 790,1961 1 148 390 1 148 585

SEB Global High Yield D SEK 9 747,1905 993 755 994 954

SEB Institutionell Obligationsfond A 91 764,8617 814 654 771 962

2 956 800 2 915 501

Räntefonder, utländska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

SEB Frn Fond G 2 713,9661 2 836 989 2 831 444

SEB Företagsobligationsfond B 17 442,8178 1 695 867 1 561 418

Sky Harbor Global Funds Gl Short Maturity 

Sustainable High Yield Fund Class F Dist SEK Hedged 4 789,5900 475 798 478 432

5 008 654 4 871 294

Summa ränterelaterade värdepapper 7 965 453 7 786 795

Summa värdepapper 29 045 148 34 872 562

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31

3
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BILAGA

2021-01-01 23 608,810

Stiftelse id Belopp Andelar Händelse

1 34 226 29,094 Kapitalavsättning 2020

2 9 858 8,380 Kapitalavsättning 2020

3 7 797 6,628 Kapitalavsättning 2020

4 4 122 3,504 Kapitalavsättning 2020

56 003 47,606

2021-12-31 23 656,416

Andelsvärde 2020-12-31

Köpkurs 1 176,38

Säljkurs 1 174,01

Förändring av andelar 
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BILAGA

Förmögenhet per 2021-12-31

Tillgångar

Aktier 17 342 314

Aktiefonder 9 743 453

Räntefonder 7 786 795

Övriga kortfristiga fordringar 60

Kassa och bank 256 026

35 128 648

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 14 027

Balanserade medel 1 396 604

Årets kapitalavsättning 90 832

1 509 463

Totalt 33 619 184

Antal andelar 23 656,416

Värde per andel

Säljkurs 1 421,14

Köpkurs 1 424,98

Årets värdeförändring i % 21,05%
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BILAGA

ID Namn Andelstal

1 Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond 14 427,348

2 Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond 4 165,557

3 Stiftelsen Edit Anderssons fond 3 301,682

4 Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 1 761,829

23 656,416

Förteckning över andelstal per 2021-12-31
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Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 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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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. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

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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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2021, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

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. 

 

 

Tranemo den            2022 

 

 

                                                  

Sture Ernstson     
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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2021, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

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                  2022 

 

 

                                          

Ingelis Öhwall 
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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

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

förvaltad stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

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. 

 

Tranemo den             2022 

 

 

                                          

Ingelis Öhwall 
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skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-05-18 11:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-18 11:28 En avisering har skickats till Ingelis Öhwall
2022-05-24 09:21 Ett meddelande sändes till Ingelis Öhwall
2022-05-31 08:18 Ett meddelande sändes till Ingelis Öhwall
2022-05-31 11:27 Meddelande har skickats till mottagaren, Ingelis Öhwall
2022-05-31 19:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingelis Öhwall
2022-05-31 19:49 INGELIS ÖHVALL har signerat dokumentet Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-års fond.pdf via BankID 

Sverige (Unikt ID: jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag)
2022-05-31 19:51 Alla dokument har undertecknats av Ingelis Öhwall
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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 32 175,81 46 338,56
Årets resultat 2 576,05 -200,00
Beviljade anslag 0,00 -13 962,75
Belopp vid årets utgång 34 751,86 32 175,81

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 751,86 32 175,81

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00
Utdelning VPC 2 776,05 0,00
TOTALA INTÄKTER 2 776,05 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT 2 576,05 -200,00



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 28 135,67 30 210,67
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag -625,00 -1 875,00
Belopp vid årets utgång 27 310,67 28 135,67

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 27 310,67 28 135,67

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



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 172 692,42 178 681,90
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag -6 145,00 -5 789,48
Ej uttagna beviljade anslag 0,00 0,00
Belopp vid årets utgång 166 347,42 172 692,42

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 166 347,42 172 692,42

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SOCIAL SAMFOND

BALANSRÄKNING

2021 2020

Avräkning kommunen 20 938,33 33 169,33

SUMMA TILLGÅNGAR 20 938,33 33 169,33

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 33 169,33 66 622,33
Årets resultat -231,00 -228,00
Beviljade anslag -11 500,00 -27 950,00
Beviljade anslag fg år, uttagna i år -500,00 -5 775,00
Ej uttagna beviljade anslag 500,00
Belopp vid årets utgång 20 938,33 33 169,33

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 938,33 33 169,33

0,00 0,00

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -231,00 -228,00

ÅRETS RESULTAT -231,00 -228,00



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 2 803,91 3 003,91
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag 0,00 0,00
Belopp vid årets utgång 2 603,91 2 803,91

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 603,91 2 803,91

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



TOMAS RUNDQVISTS 90-ÅRSFOND

BALANSRÄKNING

2021 2020
Tillgångar
Swedbank Robur fonder 8 601,98 9 182,54
Ulricehamnskonto 418,78 114,99

SUMMA TILLGÅNGAR 9 020,76 9 297,53

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 9 097,53 10 473,96
Årets resultat 723,23 1 093,57
Beviljade anslag -1 000,00 -2 470,00
Belopp vid årets utgång 8 820,76 9 097,53

Skuld till kommunen 200,00 200,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 020,76 9 297,53
0,00 0,00

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter och utdelningar 0,00 0,00
Återföring tidigare nedskrivning 0,00 0,00
Kapitalvinst inlösen fonder 923,23 1 293,57

KOSTNADER
Diverse kostnader -200,00 -200,00
Kapitalförlust inlösen fonder 0,00 0,00
Nedskrivning bokf värde fonder 0,00 0,00

ÅRETS RESULTAT 723,23 1 093,57



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
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§ 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 
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§ 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  Utsatt 
barn/elev 

 Inblandade  Typ av 
kränknin
g 

 Diskriminerings-
grund 

 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 Psykisk/
Muntlig 

1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojkar 

3 Psykisk 1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Psykisk 1 Ja, Etnicitet 1 
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Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Ja, Kön 1 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 
Pojkar 

2 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-05-12—2022-06-09 

Diskrimineringsgrunder 2 
Kön 1 
Könsöverskridande identitet  
Etnicitet 1 
Funktionshinder  
Sexuell läggning  
Ålder  
Religion  

 

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. 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
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 

 Inblandade  Typ av 
kränknin
g 

 Diskriminerings-
grund 

 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 Psykisk/
Muntlig 

1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojkar 

3 Psykisk 1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Psykisk 1 Ja, Etnicitet 1 

Grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Ja, Kön 1 

Grundskola 
7-9 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 
Pojkar 

2 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-05-12—2022-06-09 

Diskrimineringsgrunder 2 
Kön 1 
Könsöverskridande identitet  
Etnicitet 1 
Funktionshinder  
Sexuell läggning  
Ålder  
Religion  

 

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 
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§ 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 
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Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
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 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 

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 






	15.  Stiftelser fonder 2021
	1. OU §68 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond
	§ 68 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond KS/2022:264
	Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse om Tranemo sjukhjälps- och understödsfond
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	3. Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond
	4. Revisionsberättelse stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021
	5. Revisionsberättelse stiftelsen Tranemo sjukhjälp- och understödsfond 2021
	6. Revisionsberättese stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
	7. Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021
	8. Årsredovisning stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021
	9. Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021
	10. Årsredovisning Tranemo sjukhjälp- och understödsfond 2021
	11. Årssammandrag 2021
	12. Årssammandrag Bilaga 2021

	16.  Granskning av stiftelser fonder
	1. AU §107 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021
	§ 107 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 KS/2022:278
	Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse om Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	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
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	3. Revisionsberättelse Brunkeparkens fond
	4. Revisionsberättelse Gunnar Johansson
	5. Revisionsberättelse Lindgrens fond
	6. Revisionsberättelse Samfond inom skolan
	7. Revisionsberättelse Social samfond
	8. Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-års fond
	9. Redovisning fonder 2021

	17.  Valärende
	1. Avsägelse från Stefan Larsson (V)
	2. KS §178 Valärende - Val av ersättare till budgetut
	§ 178 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet KS/2021:572
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Status


	18.  Kränkningar
	1. LU §41 Anmälan om kränkningar
	§ 41 Anmälan om kränkningar KS/2022:107
	Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	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, samma...
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Beslutet skickas till
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse om anmälan av kränkning till huvudman (Lärandesektionen)
	Förslag till beslut
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	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, samma...
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Uppgift om hur beslutet kan överklagas
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status


	19.  Rapport lex Sarah
	1. OU §69 Rapport enligt Lex Sarah
	§ 69 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50
	Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	Barnkonventionen  Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
	Ekonomisk påverkan Ingen ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Beslutet skickas till
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse om beslut från IVO
	Förslag till beslut
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
	Ekonomisk påverkan
	Ingen ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Uppgift om hur beslutet kan överklagas
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	3. Beslut från IVO





Case Audit Log
2022-03-21 14:02:06 UTC Case sent by Erik Södermark


Title: Årsredovisning_2021_Tranemo_Sjukhjälps-_och_Understödsfond.pdf


Årsredovisning_2021_Tranemo_Sjukhjälps-_och_Understödsfond.pdf:
02da22c6bce0f47edbeed0a4c90707c39f68df9acb517dda458cb2d9418bc5c06f9006f24fbfec45cacef8fa64a4c58
25ed80b8d0bcfb9cdd9eaa58ad1faf1f3


2022-03-21 14:05:33 UTC Case reviewed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:06:13 UTC Case signed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent:


2022-03-21 14:12:06 UTC Case reviewed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:13:28 UTC Case signed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent:


2022-03-21 14:32:29 UTC Case reviewed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36


2022-03-21 14:33:20 UTC Case signed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent:


2022-03-21 15:10:21 UTC Case reviewed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.902.62


2022-03-21 15:10:56 UTC Case signed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent:


2022-03-22 18:04:04 UTC Case reviewed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-22 18:04:42 UTC Case signed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent:


2022-03-23 15:04:20 UTC Case reviewed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


2022-03-23 15:05:36 UTC Case signed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent:


2022-03-27 17:20:43 UTC Case reviewed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.52


Sida 1 av 2







2022-03-27 17:21:37 UTC Case signed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent:


2022-04-05 16:48:23 UTC Case reviewed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-05 16:49:48 UTC Case signed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-05 16:49:48 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 2 av 2








Case Audit Log
2022-03-21 14:01:46 UTC Case sent by Erik Södermark


Title: Årsredovisning_2021_Uddebo_och_Tranemo_Ungdomsdonation.pdf


Årsredovisning_2021_Uddebo_och_Tranemo_Ungdomsdonation.pdf:
160085933f68aed50b0fc1500c41021c00400f66d7e57910f8d884a4b782fd855429cb109fa39ff353e2392132a512
b11427f20d70e132934f050ca550b81c64


2022-03-21 14:08:40 UTC Case reviewed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:09:12 UTC Case signed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent:


2022-03-21 14:09:56 UTC Case reviewed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:11:31 UTC Case signed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent:


2022-03-21 14:35:47 UTC Case reviewed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36


2022-03-21 14:36:37 UTC Case signed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent:


2022-03-21 15:15:21 UTC Case reviewed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.902.62


2022-03-21 15:16:10 UTC Case signed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent:


2022-03-22 08:30:05 UTC Case reviewed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.9


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


2022-03-22 18:03:02 UTC Case reviewed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-22 18:03:50 UTC Case signed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent:


2022-03-23 15:07:41 UTC Case signed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent:


2022-03-27 17:26:34 UTC Case reviewed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.52


Sida 1 av 2







2022-03-27 17:27:37 UTC Case signed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent:


2022-04-05 16:42:31 UTC Case reviewed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-05 16:46:22 UTC Case signed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-05 16:46:22 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 2 av 2








Case Audit Log
2022-03-21 14:02:23 UTC Case sent by Erik Södermark


Title: Årsredovisning_2021_Fritz_och_Ellen_Claesons_fond.pdf


Årsredovisning_2021_Fritz_och_Ellen_Claesons_fond.pdf:
f241f5df0dca30d23210d7d94d52aeb2f524eb98a453f3bed83d7eb5b8d45296a280feed116a08bce043c3e7f9b3d
8589c2ced3a4af5c7a6d32c4d9310295909


2022-03-21 14:07:22 UTC Case reviewed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:08:02 UTC Case signed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent:


2022-03-21 14:13:43 UTC Case reviewed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:15:09 UTC Case signed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent:


2022-03-21 14:33:34 UTC Case reviewed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36


2022-03-21 14:34:05 UTC Case signed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent:


2022-03-21 15:11:55 UTC Case reviewed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.902.62


2022-03-21 15:12:45 UTC Case signed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent:


2022-03-22 18:05:36 UTC Case reviewed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-22 18:06:04 UTC Case signed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent:


2022-03-23 15:06:25 UTC Case reviewed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko


2022-03-23 15:09:18 UTC Case signed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent:


2022-03-27 17:13:14 UTC Case reviewed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.52


Sida 1 av 2







2022-03-27 17:19:12 UTC Case signed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent:


2022-04-05 16:50:27 UTC Case reviewed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-05 16:52:29 UTC Case signed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-05 16:52:29 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 2 av 2








SDO for Josefin Larsson (6243428):
{'status': 'complete', 'orderRef': '9734729f-1804-4775-9854-fceeadd3029a', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1741993199000', 'notBefore': '1647298800000'}, 'user': {'name': 'JOSEFIN LARSSON', 'surname': 'LARSSON', 'givenName': 'JOSEFIN', 'personalNumber': '198912315929'}, 'device': {'ipAddress': '81.227.133.51'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkl6ekMzWDRrSnJ6eGU2TWtQdWNCYmRzS0NBaks4R0ZuZEVROXcyWkhqVWM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT50Y3NOVmVEUVRjK1pkdUJuRHBsdjM3NEtjYWQ5QUdGMnlaT1ZEcHdCS05vPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5DSmxnZ1ByWDN4UjlKVFR6SGw4VDZ1VDhIWFhlNWVMOTBCbjhNU2ZyQWViK3g0Z1A5MGpiTm4zeFVnbm5ZZ29wTGpOeWh0YW1GdUlxc2pwV1dlV2FLdHJmRjdPQ0tjZ01hdi95ZEk3SEMyeGxUMVk1REw2RHFGd2dhakttakxoNGlSRWJIYlZpN3R0S1dZbWVPS09BWDQ1N29uNk5HU1kvM2JDeUNMenJEdmkrUTN1dnBvV1kvQXl3U2g2VlpCSEdXUm9KVXBaRW1wazlkYjh2NXF6QVhsTVJPbzJ3TldJcG90Y0JwR043NG16cWFHZzVHdWl1ekM4STBBTG43NTFUOGllZ0h5UWVwTjlRa3gyY0xheXh0VUwrVHpzTTh4YURrOGllVks3cG1PUktLWVpjTHFMSlcvYk9sTHJWMGFrbjRnQjh5UERsREFZbG85WlAvVWRjZkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY3pDQ0ExdWdBd0lCQWdJSVQ5YWVjclNqZEtrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXlNRE14TkRJek1EQXdNRm9YRFRJMU1ETXhOREl5TlRrMU9Wb3dnYzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RURBT0JnTlZCQVFNQjB4QlVsTlRUMDR4RURBT0JnTlZCQ29NQjBwUFUwVkdTVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU9Ea3hNak14TlRreU9URTNNRFVHQTFVRUtRd3VLREl5TURNeE5TQXdPUzR5TWlrZ1NrOVRSVVpKVGlCTVFWSlRVMDlPSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVZTUJZR0ExVUVBd3dQU2s5VFJVWkpUaUJNUVZKVFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXpNOWRETUU2M1orSzlyVi9hRU1VYktIMGVMNVRxLzVnUVN0anUvTlJaV0ZIeXkwUkdWcFVpYS9WM1N0SDlITEVHWnVLa1Y0QWhYejdiWGNaQk8vdk1XTXdXTlBZTHFDV0tId2N5SXZxLzg1VmRLWlBsODBERVNMVnYySURiZ2FtSDVLVE5HRmUyRE9kWTZxekhmRzl4NDJsMG9OLzZ6QmZyWkdHd25nUjJKSGNpNU5uVUs3YWxERVlVSWQ2V1B3MEFwZ09rU2ZJT1FRaFY5YUlqY2Iyc0VnWWxvNXlPQ3RqS2FzY2IrYitHeDlCckxkMXgzMjE2QWcvajlIRmk2ZDZoN1BJWFhMd05kdk9LVXhPc2NSOVhlR0doK3RIZ2tiZXNMQUlyc2RJQWFGb20vWGtmek41Z3pJUGdydTlDMHdweU1Eb0hsdkFiZk54QmVyZk1NN1ZQUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGTnlFR3NEM2s3VVVTRlBOQllIT0UzeWgybmx1TUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCQSs2T0daVkRHVi8ybkRuUTlUbmxEQ0FSV3Y1VzIvWXltVEtCckhIR2xKV2k1K0VNZlFHT1BTbXc5YmczaHVUazRvVHE2UVMvN01rUzRnNDJVU2FCTFpyTEg3NHNicEo3Y1lyblRhOFMrRWZ0OC8wQTdOL1R3YW5kbVdLK000R3p0STRHQTRIdWtUR2F0TE5vYnlFRDVMREVLQ0oxWUxHKzBtK2dWa0k4SWhKbWtYOEZEVUhMdmx1SHU1Ujg5K3NMVFZESkc4cTYzZU4vUm0yNFFpQ2dXUk14dVVoOGVoV240RVdQbFk1UlBDMGJHdkpGTzRiNWdlNEdyc2VteTQyZ2phbEZQbmxyRWZLQjBzOVZQZmI0K2VTMEdpVEw0R09SK1J2U1N4dlJzRmRCTm5WRnpPSkJBa2w5NVJYOHJ4Q2pYeFpoSGhYU3JydFFMUzNqUEZhYkdjRUxGOFNZVXNzdGNIK3FqMUhKeS9YYWJvYm5pSmQ3SDMxWVk4ZFplU2ZsaEJOTkduaThyczV3d01iQlN5OVdUUUNBSkp4QW1BeE45NVVhNDcyMFNtK2xKRmNhUUxYajdSdUFkOVhwb1NwNFpRWDdZTDk3M0YrNlcvSjZkYlVyYlpHeDJaSzdMYXF2OXo1cS9VVjlDZjJBR3pKR0V0N1FFdWI4STc4cG9nbktnTjlZSE5pWWRJSWdJNmxscDBieFFBM294dlJUNWgzLy9tTE13bGRpemJ6QVhQQ1lJSkRMd2s1V2puUGtLUzRFZlQvRTRCczF5eFQ1ZllHTlRWY1JjS3Y5YXQ1eE9GWVRqbTl2MnhIdmZmbXBBU3MxUGMzMll5ZVdSVUsvbURFaGVNMUZIWkZ1WWxZVU9DUFNGakNRRmlsb0RYTnpVV3FKdDNQQWtZNC9yR0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z01qYzFPVFEyTkNCemIyMGdTbTl6WldacGJpQk1ZWEp6YzI5dUlDZ3hPVGc1TVRJek1UVTVNamtwPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlPVFZrWVdNM1lqTmtaak01T0RrNFpEQmtZMlU0WmprM00yWmlZVE5rWldVMllXSTRZVEU0WVNJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0pqT1RVNVlqazBObVZsWXpZME9ESmpOREk0TUdJNE9XVTJOMlV5WkRjMk9EWm1PVGc1TkRGaUlpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU9EUXVNVGN1TWpFNUxqVTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVdRaU9pQWlVRTF1ZGw5aFlYSWlMQ0FpWVdkeVpXVnRaVzUwWDJsa0lqb2dNamMxT1RRMk5Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwWDJsa0lqb2dOakkwTXpReU9Dd2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFV3TkRrek1ESXNJQ0p1WVcxbElqb2dJbHgxTURCa05taHliR2x1WjNNZ1VISnBZMlYzWVhSbGNtaHZkWE5sUTI5dmNHVnljeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TWprdE5qYzBNQ0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSTBNVE15TUN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJazF2Ym1sallTQklhV3hzWEhVd01HVTViaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKdGIyNXBZMkV1YUdsc2JHVnVRSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmlBM01DQTVNamtnTVRFZ01USWlMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05UQTFNVEE1T1N3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVNtOXpaV1pwYmlCTVlYSnpjMjl1SWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVPRGt4TWpNeE5Ua3lPU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSTBNelF5T0N3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa3B2YzJWbWFXNGdUR0Z5YzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pxYjNObFptbHVMbXhoY25OemIyNUFjSGRqTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEExTVRFd015d2dJbTVoYldVaU9pQWlTVzVuWld4cGN5QmNkVEF3WkRab2QyRnNiQ0lzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJeE9UZzVNVEl6TVRVNU1qa2lMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURFc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZeU5ETTBNeklzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkpibWRsYkdseklGeDFNREJrTm1oM1lXeHNJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1sdVoyVnNhWE5BYjJoM1lXeHNMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREY5WFgxZGZRPT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlk0TkJFci9WNUU2dVd2QjRSSWdqUnFoU1hqaz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tmk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+OXZRQXhEang1dWZwTzZ4bjFCTHNvRGRYTVRjPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNDA1MTY0OTI4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCE/WnnK0o3SpgAAYDzIwMjIwNDA1MTY0OTI4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgAWtABJV0PgjH2r8VyWBbcbdUaGqo9nR9sEOjcS1cusIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAL+RBV6zsNv5BFI5DOi2Mtj9EOmpE0a6T8qZllSrKgfp8l3VUALxQHVIYK8o/QF92rdHs4vgWNrHCU4ZaNcRPL0geOc/dQfrTwp5gO3vSW85+HZAPp9OVJVWprFZ6wPyTJ3NC9IY/Am2tjR8BpphFqtcbYunT2d+evemeXaIginBQMikKY4OAhvQvs9BjBOjqsBjhOpxmsZijKbiV+m9H7uwibzOl2Zpkxg/2Dq43WsEl6Mkf0sXOHKwjmsG3jTmasxmTVvslynXewVOZYAIOgVqXfnb/uwn6LpKmfhBAlHGSlYNmXR2MDdaqg2S4UphyfDtQgLRHdVqLlXpDLwV1dagggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCBdBN8dVx7/IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMTEwMTcyMjAwMDBaFw0yMjA1MTgyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9EJaUkMbThAqMPEFw2Fhr7Vkd5JmlgjKYp3ADBQ3u8X0rvjDJ9/I9fm83Z53XEiGQpFJobAHHxUfjXjjX2iH4RQ1vka6nH4mGtaakrwkmD/HfsAb3IMTW2GmKEILhWJ/W8TElDGKDVxdHomgZ8XStp2G93+xdR0i6J/oafint/ogqPI86EcW1EtvhWyj5M4yJvDPnt94d/RpoYthvqb56DzX7JSkYvC4FY2UqMLxRduZBVXvriEXgUgGxtmv1+/hAPGte8kkYgMSXUhMlZpC6UmCDIwVsJ/OY2ypYoS0lvXvIZSs6GjT4ZG7GVc9CDQVK1K2T6w4naqBYNTpFzvQSQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBTeweuhVwKXrxPV2CwZ5dRDTtafHTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAabFRbxbjJdkhN7ODRghbRU37uyzyGRylFf4kyi5oyjK92C5kXUL638LvmZyPiD3EW6RGB9cbQwKzOTK8OABiqx85m170rkQZKneDhoQgRjt58ikxzqAjG5ilx6a7X2is5Eng1JvC/9wMgJqDQJws4Mp1oZxj4uOIkvqQpj8DEwA1I6eT2gAji3hCFk7arL+sk0VC3+lv9lzYKZWBhKNnfqTuUqN5ZAqCHnjT7dWimIYLWC1cGoO0BppAMAatrP1R3j/P4vWjoidAZeSiw+ixidTM3Y7BTVJKh4TSy9HSbOJl5Vb2pXILdCJbqoXsT5z8rTL9IZsDWY5DzMvuyVe9HcYYnFPIQSrZ2vf81Xg3+TtWNvY1pQRwgDnIWALXlrqBNSiik0Uxi+ymNMuFjrPd3NP+zDf4qTyCLgs/oFJFkkcW2jNJYrSUfjSLvKPfFWWuzwRqEUExIveYhcp6xwPM+24dmovIF2WqMSUWrOcEFkkPc/Fj9nTYVHCunrX5qVcK6+YY/4Sqr/bZ3dnMSB2zsCyD8wDOHN5LlAmajBaBZdm+kQ2NaIZDZP94Wm7mc0N0dRT5wOQEX706Knl0/yGZ1OqslZ3Ht9GNZUgFVzTG4oox+5x/nGxA9d/TULej2+k5xquo4Ovnf3vgNqbrEZoFJ20S7Psy7DIJMbX30AUkyys='}}



SDO for Ingelis Öhwall (6243432):
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SDO for Josefin Larsson (6243434):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243436):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:53:51
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1114:20:58
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:31:32
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:51:36
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:52:04
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:52:04
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:52:52
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:03:02
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:33:18
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:48:53
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:49:28
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:49:28
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:50:04
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:10:07
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:36:12
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:45:42
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:46:05
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:46:05
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759467/3ed3e58261e8786a69baa2fb813525de73745a54/?asset=verification.pdf


SDO for Josefin Larsson (6243419):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243420):
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    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2021, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


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. 


 


 


Tranemo den            2022 


 


 


                                                  


Sture Ernstson     
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SDO for Josefin Larsson (6243403):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243405):
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        Revisionshistorik
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:06:49
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:34:47
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:53:53
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:54:14
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:54:14
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.
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Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2021, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


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. 


 


Tranemo den             2022 


 


 


                                          


Ingelis Öhwall 


 


 


 


   








 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2021, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


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                  2022 


 


 


                                          


Ingelis Öhwall 


 


 


 


   









 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2021, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


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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