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Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 11 februari 2015, § 23 
 
 
 
 

1. Policyns omfattning 
Denna policy gäller den kommunala förvaltningen.  
 

2. Mottagande av donation som utgör stiftelse 
 

2.1. Bildandet av stiftelser 
Stiftelser bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera 
stiftare skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig 
förmögenhet och för ett bestämt och varaktigt ändamål.  
 
1.2 Beslut om mottagande av en donation som utgör stiftelse 
Mottagande av donation ska underställas kommunfullmäktige då 
Uddevalla kommun åtar sig ett förvaltningsuppdrag för stiftelsen. I 
samband med uppdraget blir kommunstyrelsen ytterst ansvarig för 
stiftelsens angelägenheter. 
 
När en donation riktas direkt till den nämnd som är ansvarig för det 
verksamhetsområde som donationen faller inom bör samråd ske med 
kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i 
dess nämnd.  
 
1.3 Överväganden i samband med mottagande av en donation som utgör 
stiftelse 
Donationens ändamål, eventuella villkor och storlek ska beaktas i 
samband med ställningstagandet till mottagandet av en donation som 
utgör en stiftelse. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och 
invånarna i kommunen. Förvaltningen av en stiftelse är förenad med 
kostnader och det krävs därför att donationen är av den storleken att dess 
avkastning kommer att täcka stiftelsens omkostnader samt ge en rimlig 
utdelning till stiftelsens ändamål. En bedömning ska ske från fall till fall 
men för att det ska vara rimligt att acceptera ett förvaltningsuppdrag för 
kommunen bör en donation uppgå till minst 25 basbelopp. 
 

3. Mottagande av donation som utgör gåva 
 

3.1. Donation som utgör gåva 
En donation kan även betecknas som gåva under vissa förhållanden. En 
gåva ska förbrukas inom en begränsad tid och disponeras med full 
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äganderätt, men får bara användas på det sätt som donatorna föreskrivit. 
En gåvas ändamål är ofta att skapa mervärde i någon av de verksamheter 
som kommunen ansvarar för.  
 
 

3.2. Beslut om mottagande av en donation som utgör gåva 
Den förvaltning/nämnd som gåvan riktar sig till beslutar om gåvan ska tas 
emot eller inte. Om gåvan riktar sig till kommunen i allmänhet beslutar 
kommunstyrelsen. Gåva ska dock underställas kommunfullmäktige när 
gåvans värde överstiger 12 basbelopp.  
 
Vid gåva bör samråd ske med kommunledningskontorets 
Ekonomiavdelning före ärendets beredning i nämnd. 
 

3.3. Övervägande i samband med mottagande av en donation som utgör gåva 
Donationsens ändamål, eventuella villkor samt lämpligheten att ta emot 
gåvan ska beaktas i samband med ställningstagandet av mottagandet av 
gåvan. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i 
kommunen och ligga inom kommunens verksamhets- och intresseområde. 
Eventuella villkor ska som huvudregel inte medföra krav på 
motprestation från Uddevalla kommun. 
 
 
 

 
 
 


