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STADGAR FÖR BROMÖLLA INDUSTRISTIFTELSE 
 
 
Stiftelsens benämning och ändamål
§ 1  
Stiftelsens benämning är Bromölla Industristiftelse. Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn 
enligt lag (1929:116) om tillsyn av stiftelser. 
 
§ 2 
Stiftelsen är en, i enlighet med 3 kap 16 § kommunallagen, kommunal stiftelse, som har till 
ändamål att stödja och utveckla näringslivet inom Bromölla kommun. Stiftelsen skall verka för 
erforderlig tillgång på mark och lokaler för näringslivets behov liksom för enskild och offentlig 
administration. I förekommande fall skall stiftelsen uppföra, förvärva, förvalta, försälja och uthyra 
fastigheter för nämnda behov.  
 
Stiftelsen får enbart befatta sig med frågor som är kompetensenliga för kommun enligt 
kommunallagen.  
 
§ 3  
Stiftelsen har sitt säte i Bromölla. 
 
§ 4  
Stiftelsen står under överinseende av kommunstyrelsen i Bromölla. Kommunstyrelsen äger rätt att 
när som helst ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt att i övrigt inspektera 
stiftelsen. 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
 
Styrelse  
§ 5  
Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse om fem för fyra kalenderår i sänder valda ledamöter 
jämte lika antal för samma tid utsedda personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av 
kommunfullmäktige i Bromölla kommun. Fullmäktige bestämmer härvid ordförande och vice 
ordförande. 
 
§ 6  
Styrelsen utser verkställande ledamot inom styrelsen eller efter kommunstyrelsens godkännande 
verkställande tjänsteman bland kommunens anställda.  
 
Verkställande ledamot eller verkställande tjänsteman åligger att under stiftelsens överinseende 
sörja för en sådan organisation av verksamheten som, med hänsyn till förhållandena, må anses till-
fredsställande. Verkställande ledamot eller tjänsteman skall leda driften av stiftelsens rörelse, 
handha den löpande förvaltningen och utöva tillsyn över hos stiftelsen anställda. 
 



 
 
 
§ 7  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst två ledamöter det påyrkar. 
Förhinder till sammanträde skall meddelas ordföranden, som skall kalla vederbörlig ersättare. 
 
Stiftelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening 
gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.  
 
Bestämmelserna i 6 kap 24 -26 §§ kommunallagen om jäv gäller för stiftelsens verksamhet. 
 
§ 8  
Vid sammanträde skall föras protokoll. 
 
§ 9  
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet av minst två av styrelsens ledamöter 
gemensamt eller en ledamot jämte annan person, som styrelsen därtill utser. Styrelsens ledamöter 
äger åtnjuta ersättning för sitt arbete. Ersättningen bestämmes av kommunfullmäktige. 
 
§ 10  
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv genom ombud föra dess talan såväl vid som utom 
domstol. 
 
§ 11  
Styrelsen äger inte utan kommunfullmäktiges medgivande inteckna och belåna stiftelsens 
fastigheter.  
 
§ 12  
Stiftelsen skall bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  
 
Stiftelsen skall för det fall upphandlingar inte regleras i lag tillämpa de delar av kommunens 
gällande policy för inköp/upphandling som avser företagen i Bromölla kommunkoncern. 
 
Stiftelsens tillgångar 
§ 13  
Stiftelsens tillgångar utgöres av medel, som tillskjutes av kommunfullmäktige, ev uppkommande 
överskott och ränteinkomster. 
 
Räkenskaper och revisorer 
§ 14  
Stiftelsens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i bokslut. Bokslutet skall 
vara verkställt senas den 1 april påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar även 
som styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse över stiftelsens 
verksamhet jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning för senaste räkenskapsåret skall 
överlämnas för granskning till revisorerna.  
 
§ 15  
Kommunfullmäktige i Bromölla kommun utser en revisor och en ersättare för samma tid som 
styrelsens mandatperiod.  
 
§ 16  
Det åligger revisorerna att vid fullföljande av sitt uppdrag granska stiftelsens räkenskaper och i 14 § 
omförmälda redovisningshandlingar;  

• ta del av styrelsens protokoll; 
• verkställa inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar;  
• tillse, att stiftelsens organisation av kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är 

tillfredsställande; 
• att vidtaga de åtgärder i övrigt - bland annat kontroll att styrelsens beslut ej strider mot lag 

eller föreskrift, eller mot dessa stadgar - som för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget 
må vara erforderliga.  

 
          _______ 


