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Årsredovisning för 2020 samt anhållan om
ansvarsfrihet för Inez Möllers stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bevilja styrelsen för Inez Möllers stiftelse ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Det åligger
kommunstyrelsen att enligt stiftelsens stadgar besluta om
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen föreslås
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Underlag för beslutet
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Inez Möllers stiftelse
Årsredovisning för 2020 samt revisionsberättelse för 2020
daterad 2021-06-16

Ärendet
Bakgrund
Inez Möllers stiftelse är en enskild stiftelse med egen styrelse. Enligt
stadgarna i Inez Möllers stiftelse ska dock kommunstyrelsen i
samband med årsredovisningen besluta om ansvarsfrihet för
stiftelsens styrelse.
Förvaltningsberättelsen redogör för stiftelsens verksamhet under år
2020. Stiftelsens ändamål är att främja vården av behövande
ålderspensionärer, företrädesvis kvinnor och pauvre honteux, i
Lund, genom att bereda dem möjlighet att erhålla bostad till nedsatt
hyra eller såsom understöd i form av hyresbidrag utbetala någon
mindre del av avkastningen av stiftelsens kapitalmedel. Pauvres
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honteux betecknar tidigare välbeställda ståndspersoner som hamnat
på obestånd.
Stiftelsen har tillgodosett ändamålet genom dels stiftelsens
fastigheter Gyllenkrok 30 och Trädgården 11 samt de bostadsrätter
som stiftelsen äger i brf Gasverket. De har även lämnat anslag till 4
ålderspensionärer med 41 tkr. Stiftelsen ansvarar även för och
bekostad det inre underhåll för sammanlagt 15 lägenheter som
tillhör två andra stiftelser som förvaltas av Lunds kommun samt
ansvarar för anvisningen av hyresgäster för dessa stiftelser i enlighet
med gällande ändamålsbestämmelser.

Föredragning
Årsredovisningen är underskriven av styrelsen. En auktoriserad
revisor har granskat räkenskaperna och har gjort följande
uttalanden:
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.
Enligt revisorns uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen och revisorn tillstyrker därmed att styrelsens
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Inga övriga uttalanden har gjorts av revisorn.
Baserat på förvaltningsberättelsen samt revisorns uttalande
bedömer kommunkontoret att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Beslutet skickas till
För kännedom:
Inez Möllers stiftelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen (ansvarig handläggare)

