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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Jan Öström Elisabeth Persson Stål 

Stadgar för Stiftelsen Kalix 
sjukvårdsdistrikts samfond 
Dnr 01448-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna stadgar för Stiftelsen Kalix sjukvårds-

distrikts samfond 

Sammanfattning 
Stadgarna för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond uppdateras så att 

både avkastning och kapital kan användas för ändamålet samt att stiftelsen 

förvaltas av Region Norrbotten. 

Ärendet 
Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond bildades 1987 genom en sam-

manläggning av  

Erik Asplunds frisäng 

Knut Hermanssons donationsfond 

Carl Alfred Liljebäcks donationsfond 

Hilda Maria Blombäcks donationsfond 

AF Wallins donationsfond 

Stiftelsen har tidigare förvaltats av en styrelse bestående av sex ledamöter 

utsedda av dåvarande landstingsstyrelsen för Norrbottens läns landsting.  

Stiftelsen har ett kapital på 423 244,65 kr på ett räntebärande konto som inte 

gett någon avkastning de senaste åren. 

Med utgångspunkt från att avkastningens kapital är så ringa att den inte 

räcker för att tillgodose ändamålet på ett bra sätt har stiftelsens styrelse an-

sökt om Kammarkollegiets tillstånd att dels: 

 upphäva de föreskrifter som anger att endast avkastningen efter av-

sättning till kapital får användas, så att såväl avkastningen som ka-

pital fortsättningsvis får användas till ändamålet. 

 ändra föreskrifterna om förvaltning så att stiftelsen förvaltas av 

Region Norrbotten 

Kammarkollegiet har medgett denna ansökan och ändringen är införd i stif-

telsens registreringsbevis. 

Motsvarande ändringar införs nu i stadgarna för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdi-

strikts samfond. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Stadgar för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektören, Ekonomi och uppföljningsavdelningen 
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