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Förvaltararvode från stiftelser som ersättning för
redovisning och övrig administration
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltararvode som ersättning för redovisning och övrig administration inom
ekonomiavdelningen, ska tas ut från de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar.
2. Arvodet för år 2020 är 14 700 kronor plus moms per stiftelse och tas ut årsvis i
efterskott.
3. Det årliga arvodet ska gälla tills vidare tills kommunstyrelsen fattar beslut om
förändringar avseende förvaltararvode.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för delar av den löpande förvaltningen av
stiftelserna via ekonomiavdelningen. Följande uppgifter ingår i uppdraget:




Ekonomisk redovisning av stiftelserna.
Registrering av stiftelser hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
Kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län i övrigt avseende t.ex.



tillsynsfrågor.
Kontakt med Kammarkollegiet i frågor avseende permutation, efter beslut



av kommunstyrelsen om att ansöka om permutation.
Sammanställning av information om kommunens stiftelser inför årlig
uppföljning av stiftelser.





Stödja nämnderna och deras förvaltningar i arbetet med stiftelserna.
Bereda uppföljning av reglerna vart fjärde år.
Bereda övriga ärenden till kommunstyrelsen i frågor gällande stiftelser.

Enligt 2 kap 22 § Stiftelselagen har förvaltaren rätt till skäligt arvode i efterskott för
kalenderår. Beslut om arvode får fattas av förvaltaren.
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Ett förslag till årligt förvaltararvode, att fakturera varje stiftelse i efterskott, har
beräknats utifrån självkostnadspris på grundval av en bedömd genomsnittlig
lönenivå inklusive PO-påslag för personal som är engagerade i stiftelsearbetet
samt omfattningen av uppdraget enligt följande:
(Genomsnittlig lönenivå + kommunens PO-påslag) x tjänstens omfattning x 12
månader = Summa förvaltararvode exklusive moms. Varje stiftelse faktureras 1/8del av det totala förvaltararvodet.
Genomsnittlig lönenivå som använts vid beräkningen: 35 000 kronor/månad.
Kommunens PO-påslag för 2020: 40%.
Tjänstens omfattning: 20%.
Förvaltararvode totalt vid beräkning enligt ovan: 117 600 kronor exklusive moms.
Förvaltararvode per stiftelse vid beräkning enligt ovan: 14 700 exklusive moms.
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