
    

          

 

  

  

     
  

 
 

      
    

 
    

 

  

  
  

Rättsenheten 

Förbrukning av stiftelsers tillgångar enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen är förebehållet de 
situationer där stiftelsens tillgångar förbrukas direkt till förmån för stiftelseändamålet eller 
ett närliggande syfte. 

Grunden för en stiftelses bildande utgörs av ett s.k. stiftelseförordnande. Exempel på 
sådan handling är en urkund, förordnande, stadgar, gåvobrev eller testamente. En kopia 
av stiftelseförordnandet ska bifogas ansökan. Om det har skett några förändringar av 
stiftelseförordnandet ska även de bifogas. Detta kan vara exempelvis beslut av 
Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Kungl. Maj:ts eller regeringen. Är stiftelseförordnandet 
äldre och svårt att läsa, underlättar det Länsstyrelsen handläggning om det även skickas 
med en renskriven version av handlingen. 

Till ansökan ska bifogas en sammanställning (redovisning) över stiftelsens ekonomi 
(3 kap. 2 § stiftelselagen) de senaste fem åren. Om stiftelsens förmögenhet förvaltas 
tillsammans med andra stiftelser, ska det kunna urskiljas vilket belopp som tillhör 
respektive stiftelse. Om det har gjorts någon utdelning till ändamålet de senaste fem åren 
ska det framgå av sammanställningen när det skedde och hur stor summa som delades ut. 

För att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd åt styrelsen eller förvaltaren att förbruka 
stiftelsens tillgångar ska det till ansökan bifogas en vidimerad kopia av styrelseprotokoll 
där det framgår att styrelsen beslutat 

 att kraven i 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara uppfyllda, 

 att tillgångarna ska förbrukas, och 

 att förbrukning ska ske till det ändamål som framgår i stiftelseförordnandet eller ett 
närliggande ändamål. Om förbrukning ska ske till ett närliggande ändamål ska det 
framgå vilket närliggande ändamål som avses. 

Om beslutet behöver godkännas av någon annan än styrelsen/förvaltaren, ska även 
godkännandet bifogas. 

Om ansökan ska göras för flera stiftelser, ska en blankett för varje enskild stiftelse fyllas i. 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Blankett och bilagor skickas till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen Östergötland 

581 86 Linköping 

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW: 

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se


 

  

 
  

   

  

  
  

  

             

 

                           

  

                      

  

                      

  

                      

  

 

 

 

Rättsenheten 

Läs igenom informationen innan blanketten fylls i 

Uppgifter om stiftelsen 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Kontaktperson Telefon E-postadress 

Stiftelsen bildades 
år: 

Datum för styrelsebeslut 
om upphörande 

Saknar stiftelsen skulder? 

Ja ☐ Nej ☐ 
Utdelning till ändamålet senaste 5 

åren? Ja ☐ Nej ☐ 

Stiftelsens tillgångar 

År: Kr: 

Stiftelsens tillgångar 

År: Kr: 

Stiftelsens tillgångar 

År: Kr: 

Redogörelse för varför stiftelsen inte kunnat främja sitt ändamål de senaste 5 åren. 

Redogörelse för vilket ändamål eventuella kvarstående medel ska förbrukas till 

OBS! Följande handlingar ska bifogas ansökan 

 Kopia av stiftelseförordnandet (det dokument med vilket stiftelsen bildades). 

 Eventuella beslut med giltiga ändringar av stiftelseförordnandet. 

 Kopia av sammanställning (redovisning) över stiftelsens ekonomi de senaste fem 
åren (se information) 

 Vidimerad kopia av styrelseprotokoll (se informationen). 

 Övriga handlingar som har betydelse för bedömningen. 
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