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Stadgar för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 1997 
(Utl 1997:31) 
(Jfr Kfs 1993:18) 
 
 
Stiftelsens bildande 
1 § 
Stiftelsen vars namn skall vara "Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum" har 
tillkommit genom överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och 
Stockholms kommun, stiftarna. 
 
Stiftelsens ändamål 
2 § 
Stiftelsen har till ändamål att förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att 
tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom 
områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv 
initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres 
förhållanden i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra 
kommuner eller andra organisationer. 
 
Finansering 
3 §  
Stiftelsens verksamhet skall finansieras med medel som inflyter från stiftarna, 
genom särskilda forskningsanslag, bidrag från andra kommuner eller 
uppdragsersättningar. 
 
Stiftelsens styrelse 
4 §  
Stiftelsens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av 
åtta ledamöter med lika många suppleanter. 
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 Av styrelsen utser Stockholms läns landstingsfullmäktige fyra ledamöter och 
fyra suppleanter, Stockholms kommunfullmäktige tre ledamöter och tre 
suppleanter samt Kommunförbundet Stockholms Län en ledamot och en 
suppleant. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
 Styrelsen väljs för en tid av fyra år räknade från årsskiftet nämast efter det år 
då allmänna val ägt rum. Avgår ledamot före mandatstidens utgång skall ny 
ledamot utses för återstående del av mandattiden. 
 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 
 
Styrelsens sammanträden 
5 §  
Styrelsen sammanträder för ställningstagande till påföljande års budget och 
flerårsbudget samt till föregående års redovisning årligen senast den 1 april samt 
i övrigt så ofta som kan anses nödvändigt med hänsyn till de beslut som fattats 
om verksamheten och därav uppkomna krav på uppföljning och styrning. 
Kallelse till sammanträde ombesörjes av ordföranden. 
 
Styrelsens beslutsförhet 
6 §  
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. 
 Vid omröstning blir den mening gällande varunder de flesta förenar sig. Vid 
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt. 
 Suppleanterna skall kallas och äga närvarorätt vid styrelsens sammanträden. 
 Styrelsen äger låta särskild sakkunnig närvara vid behandling av fråga för 
vilken detta bedömes erforderligt. 
 
Protokoll 
7 §  
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. 
 
Verkställande tjänsteman 
8 § 
Styrelsen utser verkställande tjänsteman. Det åligger verkställande tjänsteman 
att under styrelsens inseende sörja för en sådan organisation av verksamheten 
som med hänsyn till stiftelsens förhållanden må anses tillfredsställande samt att 
leda driften av stiftelsens rörelse och handha den löpande förvaltningen. 
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Firmateckning 
9 §  
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av en eller flera 
personer som styrelsen härtill utser. 
 
Räkenskaper 
10 § 
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 
 Styrelsen avger senast i mars månad efter räkenskapsårets utgång 
årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt den resultaträkning och 
den balansräkning som har tagits in i årsbokslutet. 
 
Revisorer 
11 § 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning samt stiftelsens 
räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, som jämte två suppleanter 
utses med en vardera av stiftarnas fullmäktigeförsamlingar för tiden från det av 
revisionsberättelse har avgivits för kalenderår då allmänna val har ägt rum till 
motsvarande tidpunkt efter nämast följande allmänna val. En av revisorerna och 
en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. 
 Sedan revisorerna senast i mars månad erhållit styrelsens förvalt-
ningsberättelse och årsredovisning för föregående år skall de inom en månad 
avge revisionsberättelse med uttalande huruvida ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna tillstyrks eller ej. 
 
Ansvarsfrihet 
12 § 
Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till stiftarna som har att 
vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas yttrande kan 
föranleda. 
 
Yttrande 
13 § 
Landstingsfullmäktiges och kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas innan 
sådana beslut i stiftelsens verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 
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Stadgeändring 
14 § 
Beslut om ändring av stadgarna förutsätter godkännande av de båda stiftarna. 
 
Upplösning av stiftelsen 
15 § 
Upplösning av stiftelsen förutsätter en uppsägningstid av två år. 
 Om upplösning sker skall behållningen fördelas mellan stiftarna i proportion 
till vad de lämnat i bidrag för finansiering av stiftelsens verksamhet.  
 
 
 


