Ansökan om tillstånd enligt 6 kap.
5 § stiftelselagen om att förbruka
stiftelsens tillgångar
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Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för stiftelsetillsyn
Box 22067, 104 22 Stockholm

Läs igenom informationen i slutet av
blanketten innan du fyller i den.
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut
och texta tydligt. Underteckna blanketten
och skicka in den.

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se

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

1. Uppgifter om stiftelsen
Stiftelsens namn

Organisationsnummer (om sådant finns)

Stiftelsens säte (län och kommun)

Webbplatsadress (om sådan finns)

C/o
Adress (gata eller box)

Postnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

Ortnamn

E-postadress

Kontaktperson (för- och efternamn)
Stiftelsen bildades år

Telefon dagtid (även riktnummer/prefix)

Datum för styrelsebeslut om upphörande

Saknar stiftelsen skulder? Utdelning till ändamålet senaste fem åren?

Ja
Stiftelsens tillgångar

År:

Nej

Kr:

År:

Nej

Stiftelsens tillgångar

Stiftelsens tillgångar

Kr:

Ja

År:

Kr:

2. Redogörelse för varför stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, se information
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3. Redogörelse för vilket ändamål eventuella kvarstående medel ska förbrukas, se information

Postadress

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-post och webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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4. Vidimerade kopior av följande handlingar ska bifogas ansökan
Stiftelseförordnandet (det dokument genom vilket stiftelsen bildades).
Eventuella beslut med giltiga ändringar av stiftelseförordnandet.
Sammanställning (redovisning) över stiftelsens ekonomi den senaste fem åren (se information).
Styrelseprotokoll (se informationen).

5. Underskrift av styrelsen/förvaltaren eller behörig(a) firmatecknare
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Det finns stiftelser vars kapital inte kan användas för
att främja stiftelsens ändamål. Detta kan bero på att
stiftelsen enligt dess föreskrifter endast får förbruka
avkastningen eller en så liten andel av tillgångarna
att ändamålet inte kan främjas eller att
samhällsutvecklingen har lett till att syftet med
ändamålet har fallit bort och/eller att det inte går att
hitta några destinatärer.

Förutsättningar för upphörande av stiftelse i
visst fall

För att ändra ändamålet och upphäva en
kapitalbegränsande föreskrift krävs normalt tillstånd
av Kammarkollegiet. Möjlighet till ett förenklat
förfarande finns dock för vissa äldre stiftelser som
har ett litet kapital.

1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål
under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning
av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste
räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp
som motsvarar tio gånger det då gällande
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, samt
4. stiftelsen saknar skulder.

Styrelsen eller förvaltaren får enligt 6 kap. 5 §
stiftelselagen besluta att förbruka stiftelsens
tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt
motsvarar detta, om följande förutsättningar är
uppfyllda.

Styrelsen/förvaltaren måste ansöka om och erhålla
Länsstyrelsens tillstånd innan beslutet kan
verkställas (jfr 6 kap. 3 § stiftelselagen).
Om ansökan ska göras för flera stiftelser, ska en
blankett för varje enskild stiftelse fyllas i.
Fortsättning på nästa sida
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Information, fortsättning

Angående redogörelse för varför stiftelsen
inte har kunnat främja sitt ändamål under de
senaste fem åren (punkt 2 i blanketten)
Styrelsen/förvaltaren kan inte besluta om
upphörande av stiftelsen enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen enbart för att man inte har förbrukat några
medel för ändamålet under de senaste fem åren.
Det krävs att det inte har varit möjligt att främja
ändamålet. Om styrelsen/förvaltaren exempelvis gör
ansökan med anledning av att det inte har varit
möjligt att hitta destinatärer ska redogöras för varför
så är fallet och vad som har gjorts för att hitta
destinatärer.

Angående redogörelse för vilket ändamål
kvarstående medel ska förbrukas (punkt 3 i
blanketten)
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Om ändamålet inte kan främjas på grund av att dess
syfte har fallit bort (se ovan) och/eller det inte går att
hitta destinatärer ska i stället styrelsen/förvaltaren
besluta att förbruka stiftelsens tillgångar för ett
ändamål som så nära som möjligt motsvarar
stiftelsens ändamål. Om stiftelsen kan främja sitt
ändamål kan styrelsen/förvaltaren alltså inte besluta
att förbruka tillgångarna för ett närliggande ändamål.

Angående handlingar som ska bifogas
(punkt 4 i blanketten)

Grunden för en stiftelses bildande utgörs av ett
stiftelseförordnande. Exempel på sådan handling är
urkund, förordnande, stadgar, gåvobrev eller
testamente. Beslut om ändringar av
stiftelseförordnandet kan ha fattats av
Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Kungl. Maj:t eller
regeringen.
Är stiftelseförordnandet äldre och svårt att läsa,
underlättar det Länsstyrelsens handläggning om det
även skickas med en renskriven version av
handlingen.
Av protokollet som ska bifogas ansökan ska det
framgå att styrelsen eller förvaltaren har beslutat
- att kraven i 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara
uppfyllda,
- att tillgångarna ska förbrukas, och
- att förbrukning ska ske för det ändamål som
framgår i stiftelseförordnandet eller ett närliggande
ändamål. Om förbrukning ska ske för ett
närliggande ändamål ska det framgå vilket
närliggande ändamål som avses.

