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Aktiverande
syftar till förändring och utveckling

PROGRAM – anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar
PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar

Normerande
reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation
POLICY – anger principer och vägledning
RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav
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1

Inledning

1.1 Placeringsriktlinjernas omfattning

De övergripande principerna för finansverksamheten beslutas av kommunfullmäktige
och finns dokumenterade i finanspolicyn. Kommunstyrelsen beslutar sedan om
placeringsriktlinjer för stiftelseförvaltningen.

Inom Helsingborgs stad förvaltas ett knappt hundratal stiftelser. Dessa
placeringsriktlinjer omfattar Dunkers donationsfond Nr 1 samt Samförvaltade
stiftelser. Dunkers Donationsfond Nr 1 är den största av stiftelserna och förvaltas
separat från kapitalförvaltningsportföljen för övriga stiftelser som benämns
samförvaltade stiftelser. De stiftelser som ingår i samförvaltade stiftelser finns
angivna i bilaga 1 till dessa placeringsriktlinjer.

Det finns några enstaka stiftelser som saknar placeringsbart kapital eller som enligt
donatorns testamente ska ha sitt kapital placerat på ett specifikt konto. Det finns även
några stiftelser som är under avveckling och i avvaktan på att kapitalet ska bli utdelat
har detta placerat på konto. Dessa stiftelser omfattas inte av placeringsriktlinjer för
Helsingborgs stads stiftelseförvaltning.

Marknadsvärdet för tillgångsportföljen för Dunkers Donationsfond nr 1 uppgick per
2021-01-01 till nästan 300 mnkr. Samförvaltade stiftelser hade vid samma tidpunkt
ett marknadsvärde på sina tillgångar på 290 mnkr.

1.2 Syftet med placeringsriktlinjerna

Syftet med placeringsriktlinjerna är att ange inriktning och ramar för stiftelseförvaltningens tillgångar med avseende på:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisation och ansvarsfördelning
Administration
Utdelningspolicy
Investeringsstrategi
Riskhantering
Rapportering

1.3 Övergripande målsättning för stiftelseförvaltningen

På grund av donationsmedlens natur ska placeringshorisonten för förvaltningen vara
långsiktig. Medlen ska förvaltas på ett sätt som överensstämmer med uppställda mål.
Den övergripande målsättningen med stiftelseförvaltningen är att:
a)
b)

långsiktigt värdesäkra kapitalet realt samt
skapa underlag för en långsiktigt stabil utdelning
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Organisation och ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Finansutskott

Stadsdirektör

Avdelningen för
ekonomi och styrning

Riskkontrollfunktion

2.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för Helsingborgs Stads samlade
finansverksamhet.

2.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den formella förvaltaren för stiftelsemedlen.
Det är kommunstyrelsens ansvar att:

a) se till att stiftelseförordnandena följs
b) vid behov besluta om förändringar i placeringsriktlinjerna
c) delegera det löpande ansvaret för stiftelseförvaltningen till
ekonomidirektören

2.3 Finansutskottet

Finansutskottet ansvarar för att:

a) stiftelseförvaltningen följer placeringsriktlinjerna
b) vid behov ta fram förslag till förändring av placeringsriktlinjerna
c) följa upp rapporter från riskkontrollfunktionen följa utvecklingen för
kapitalförvaltningen för stiftelserna samt ta del av den löpande
rapporteringen
d) årligen till kommunfullmäktige avge en rapport som beskriver
finansverksamheten inklusive kapitalförvaltningen för stiftelserna
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2.4 Stadsdirektören

Det är stadsdirektörens ansvar att:

a) följa utvecklingen inom stiftelseförvaltningen som representant i
Finansutskottet
b) besluta om begränsade avsteg från placeringsriktlinjerna om särskilda skäl
föreligger och rapportera detta till finansutskottet
c) utse riskkontrollfunktionen och utforma uppdragsbeskrivningen för denna
funktion

2.5 Ekonomidirektören

Ekonomidirektören ansvarar för att:

a) finans- och bolagsenheten genomför placeringar i enlighet med
placeringsriktlinjerna
b) styra utdelningsbara medel inom angivet intervall i avsnitt 4.1
c) besluta om att anlita externa förvaltare
d) erforderliga systemstöd, processer, rutiner och kompetens finns
e) tillhandahålla rapportering och information till kommunstyrelsen och
finansutskottet
f) omedelbart rapportera avvikelser från placeringsriktlinjerna och andra
felaktigheter eller incidenter till stadsdirektören
g) upprätthålla den löpande administrationen av finansiella transaktioner
h) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för att upprätthålla god
kontroll samt att dualitetsprincipen tillämpas

2.6 Riskkontrollfunktion

Riskkontrollfunktionen arbetar på uppdrag av stadsdirektören och kan vara en intern
eller extern part.
Det är riskkontrollfunktionens ansvar att:

3

a) kontrollera att placeringsriktlinjerna följs
b) rapportera eventuella risköverträdelser och avvikelser till finansutskottet
samt stadsdirektören

Administration

3.1 Intern kontroll

Den interna kontrollen ska bygga på principerna att alla betalningar och finansiella
transaktioner ska kontrolleras och godkännas av två personer och att
administrationen av finansiella transaktioner ska utföras av andra personer än de
som initierar transaktionerna. Följande gäller för att säkerställa att god intern
kontroll upprätthålls:

a) att alla transaktioner och betalningar ska utföras i enlighet med upprättade
fullmakter enligt attestordning eller andra delegeringar
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b) att alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället förses med
dokument som anger väsentliga villkor för transaktionen
c) att alla transaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets
huvudbok eller på annat sätt registreras i redovisningen
d) att alla transaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och
externa affärsbekräftelser

3.2 Behörigheter

Kommunstyrelsen fastställer beslutanderätt/befogenheter samt utfärdar fullmakter
för dem som äger rätt att företräda Dunkers donationsfond Nr 1 och Samförvaltade
stiftelser.

4

Riktlinjer för utdelning

4.1 Målsättning för utdelning

Syftet med stiftelseförvaltningen är att årligen kunna dela ut medel. Stiftelsekapitalets
värdeutveckling ska dels säkerställas realt över tid, dels ska årliga utdelningsbara
medel härutöver genereras i intervallet 1-3 procent av stiftelsekapitalets ingående
marknadsvärde året före utdelningsåret. Ett normalår ligger utdelningsbara medel
över 2 procent.

4.2 Utdelningsbara medel

Utdelningsbara medel utgörs av direktavkastning från placeringarna av stiftelsemedel
såsom ränteintäkter, kuponger, aktieutdelningar, fondutdelningar, nettot av
optionspremier, efter avdrag för förvaltningskostnader samt driftsnetto från
fastighetsinnehav.
Realisationsvinster/förluster påförs grundkapitalet och är inte utdelningsbara.

5

Investeringsstrategi

5.1 Allmänt

Investeringsstrategins syfte är skapa förutsättningar för att stiftelseförvaltningen ska
kunna uppnå målsättningen enligt 1.3 det vill säga a) värdesäkra kapitalet på lång sikt
och b) skapa underlag för en långsiktigt stabil utdelning.

5.2 Riktlinjer för investeringsstrategi

Nedan preciseras de riktlinjer som gäller för investeringsstrategin avseende tillåtna
tillgångsslag, allokeringsstrategier samt riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

5.2.1

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:
a) Likvida medel
b) Räntebärande värdepapper
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c) Aktier, aktiefonder, aktierelaterade instrument såsom exempelvis konvertibla
skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner samt depåbevis
d) Alternativa investeringar (hedgefonder & strukturerade produkter)f)
Fastigheter

5.2.2

Allokeringsstrategier

TIllgångsallokering sker med utgångspunkt i den övergripande målsättningen för
stiftelseförvaltningen, vilken innebär att långsiktigt värdesäkra kapitalet realt samt
skapa underlag för en årlig utdelning på 1 – 3 procent av placeringarnas samlade
ingående marknadsvärde året före utdelningsåret.

Nedanstående strategier och tillgångslimiter ska tillämpas för Dunkers donationsfond
Nr 1 och Samförvaltade stiftelser.

Dunkers donationsfond Nr 1
I enlighet med stiftarens önskan utgör fastigheter basen för placeringarna. För att
skapa möjlighet till differentiering av portföljen kan även tillgångsslagen aktier,
alternativa investeringar och räntebärande värdepapper användas.
För tillgångsslaget aktier kan placering ske i indexfonder med låga avgifter, aktivt
förvaltade fonder och i enskilda aktier.

Investeringar i alternativa tillgångar görs företrädelsevis där flerårig historik visar på
en stabil värdeutveckling. En årlig utdelningsbar direktavkastning är ett annat
kriterium som beaktas vid placering i alternativa tillgångar.
Räntebärande värdepapper utgör normalt en temporär placering i avvaktan på andra
placeringsalternativ.
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Tillgångslimiter
ANDEL AV PORTFÖLJEN, %

Tillgångsslag

MAXBELOPP1

Min

Max

0

60

179 mnkr

Svenska aktier

0

60

179 mnkr

Övriga aktier

0

30

89 mnkr

0

60

179 mnkr

Hög kreditvärdighet,
lägst AA

0

60

179 mnkr

Investment grade AA-BBB
eller motsvarande

0

30

89 mnkr

High yield, lägre än BBB

0

10

30 mnkr

Alternativa investeringar

0

40

119 mnkr

Fastigheter

33

100

298 mnkr

Likvida medel

0

10

30 mnkr

Aktier

Räntebärande värdepapper

Samförvaltade stiftelser
För tillgångsslaget aktier kan placering ske i indexfonder med låga avgifter, aktivt
förvaltade fonder och i enskilda aktier.

Investeringar i alternativa tillgångar görs företrädelsevis där flerårig historik visar på
en stabil värdeutveckling. En årlig utdelningsbar direktavkastning är ett annat
kriterium som beaktas vid placering i alternativa tillgångar.

Maxbelopp är en ungefärlig orientering kring vad maximal placering innebär
beloppsmässigt och är baserat på marknadsvärdet för ingående portfölj per 2021-01-01.

1
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Tillgångslimiter
ANDEL AV PORTFÖLJEN, %

Tillgångsslag

MAXBELOPP2

Min

Max

15

75

217 mnkr

Svenska aktier

15

75

217 mnkr

Övriga aktier

0

40

116 mnkr

5

60

174 mnkr

Hög kreditvärdighet,
lägst AA

0

60

174 mnkr

Investment grade AA-BBB
eller motsvarande

0

30

87 mnkr

High yield, lägre än BBB

0

10

29 mnkr

Alternativa investeringar

15

40

116 mnkr

Fastigheter

0

60

174 mnkr

Likvida medel

0

10

29 mnkr

Aktier

Räntebärande värdepapper

Ekonomidirektören beslutar om tillgångsfördelning inom avvikelsemandaten.

5.2.3

Ansvarsfulla placeringar

Stiftelseförvaltningens placeringsverksamhet ska kännetecknas av ett etiskt
hänsynstagande. Så långt möjligt ska aktier, fonder, index eller annan
placeringsprodukt väljas som granskats etiskt.

Direkta placeringar i värdepapper utgivna av företag vars verksamhet utgörs av
tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker, vapen,
narkotika eller pornografi eller av företag som bedriver kommersiell spelverksamhet
ska inte förekomma. Direkta placeringar ska heller inte ske i företag som ägnar sig åt
prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av fossil energi eller i företag
där det finns anledning att misstänka att barnarbete förekommer. Placeringar i fonder
Maxbelopp är en ungefärlig orientering kring vad maximal placering innebär
beloppsmässigt och är baserat på marknadsvärdet för ingående portfölj per 2021-01-01.

2
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(eller i bolag vars inriktning är förvaltning av andra bolag) ska begränsas till dem vars
samlade placering i ovan nämnda verksamheter understiger fem procent.

6

Riskhantering

6.1 Förvar

Stiftelseförvaltningens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut som har
finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 2 kap 1-4 §
Lag (2007:528) om Värdepappersmarknaden eller hos värdepappersinstitut i EU-land
med motsvarande tillstånd hos motsvarande myndighet(er).

6.2 Motpartsrisk

Värdepappersaffärer får göras med svensk bank eller annan institution vilken står
under Finansinspektionens tillsyn och har erforderliga tillstånd enligt 2 kap 1-4 § Lag
(2007:528) om Värdepappersmarknaden. Värdepappersaffärer får vidare göras med
utländska institutioner som har motsvarande tillstånd i det land de verkar och som
står under tillsyn av lokal tillsynsmyndighet.

6.3 Tillgångsslag - begränsningar

Aktier: Med svenska aktier avses aktier, aktieprodukter eller indexprodukter som är
noterade på de svenska börserna. Direktinvesteringar i aktier får utgöra maximalt 40
procent av totalt tillåten placering i tillgångsslaget aktier. Direkta innehav i utländska
aktier bör göras på ett sådant sätt att ingen delmarknad får mer än dubbla den vikt
den skulle haft i ett globalt aktieindex. Vid direktinvestering i aktier ska fördelning på
flera olika branscher ske för att uppnå riskspridning.

Räntor: Direktinvesteringar i räntebärande värdepapper, görs endast i värdepapper
med en hög kreditvärdighet som lägst AA. Med kategori ”Investment grade” avses
värdepapper som har en rating av lägst BBB eller som skulle haft sådan rating om de
vore ratade. Placeringar i denna kategori sker i portföljer där en aktiv förvaltning görs
i en korg av företagsobligationer för att minska risken men samtidigt erhålla en högre
avkastning.
Alternativa investeringar: En enskild fond eller investering kan maximal utgöra 20
procent av portföljvärdet.

Fastigheter: Direktinvesteringar i enskilda fastighetsobjekt görs företrädesvis i
fastigheter belägna inom Helsingborgs stad.

Ägarandelar i fastighetsprojekt eller via bolag vars avgränsning i tid och volym är
tydlig omfattas av detta tillgångsslag, det vill säga fastighetsinvesteringar som inte
kan likställas med aktieinnehav i fastighetsbolag.

6.4 Marknadsrisk

Portföljernas exponering för olika marknadsrisker begränsas av tillgångslimiterna
enligt avsnitt ”5.2.2” och ”6.3”.
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6.5 Kreditrisk vid direktinvesteringar i räntebärande
värdepapper

För värdepapper utgivna av- eller garanterade av emittent gäller följande gränsvärden
för maximal exponering inom ränteportföljen. Procentangivelsen avser andel av totala
ränteportföljen.

Kreditrating

Max exponering per
emittent, %

Max exponering per
kategori, %

Svenska staten

100

100

AAA

100

100

AA

30

60

6.6 Extern förvaltning

Vid anlitande av externa förvaltare bör detta i första hand ske utifrån en
dokumenterad god historisk värdeutveckling och gott renommé.

En aktiv tillgångsförvaltning (aktier, obligationer, krediter) med högre
förvaltningsavgift, bör värderas och jämföras mot respektive jämförbar indexfond
med lägre förvaltningsavgift. Detta innebär att en aktiv tillgångsförvaltning med högre
avgifter, totalt över tid, måste ha en värdeutveckling som överstiger en jämförbar
indexförvaltning utöver den förhöjda förvaltningsavgiften.

6.7 Valutarisk

Direktexponering i annan valuta än svenska kronor får inte överstiga 15 procent av
den totala portföljens värde. Direktexponering i utländsk valuta begränsas till USD,
EUR, GBP, NOK och DKK.

6.8 Derivatinstrument

Derivatinstrument (valutaterminer och valutaswappar) är enbart tillåtna i de fall de
används för att reducera valutarisker.

6.9 Belåning

Stiftelseförvaltningens tillgångar får ej belånas.

7

Rapportering

7.1 Tertialrapport

Syftet med tertialrapporterna är att följa upp portföljernas värdeutveckling och
utdelningsbara medel samt aktuell tillgångsfördelning. Rapporterna ska innehålla
uppgifter om värde för aggregerade tillgångsslag samt den totala portföljen.
Tertialrapporterna lämnas till finansutskottet och kommunstyrelsen.
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7.2 Riskrapport

Riskkontrollfunktionen ska kontrollera och följa upp att den i placeringsriktlinjerna
fastställda riskhanteringen efterlevs. Riskrapporten ska innehålla alla eventuella
avvikelser från fastställda risklimiter samt även redovisa en logg över väsentliga
avvikelser i kapitalförvaltningen under de senaste arton månaderna. Riskrapporten
ska lämnas till finansutskottet och stadsrevisionen minst varannan månad senast den
15:e i månaden efter.

7.3 Årsrapport

Finans- och bolagsenheten ska årligen ta fram en samlad årsrapport för
finansverksamheten till finansutskottet för vidare beslut i kommunfullmäktige.
Årsrapporten ska innehålla en sammanfattning av finansverksamhetens olika delar
samt beskriva väsentliga händelser som inträffat under året.

8

Ansvar och uppföljning

Avdelningen för ekonomi och styrning är dokumentansvarig och ansvarar för att
kommunstyrelsen bevakar behovet av revidering av placeringsriktlinjerna.
Placeringsriktlinjerna ska prövas och fastställas vid behov.
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Bilaga: Ordlista

Direktavkastning
Derivatinstrument

Emittent

Exponering
Index
Kreditrisk

Den löpande avkastningen som t.ex. en aktie avger i form av
utdelning. Uttrycks ofta som en procentuell andel av aktiens
kurs.

Kännetecknande för finansiella derivatinstrument är att de
är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en
specifik tidpunkt i framtiden, eller till en viss tidsperiod i
framtiden. Ett derivatinstrument har alltid två parter, och
utgör alltså ett kontrakt dem emellan.

Värdet på ett derivatinstrument är vanligen kopplat till
värdet på en underliggande tillgång eller index, exempelvis
aktier, räntor valutor, råvaror. Derivat handlas ofta på
organiserade börser men kan också vara bilaterala kontrakt.
De vanligaste derivaten är optioner, terminer, swappar och
warrants.
Utgivare av finansiella instrument.

Det värde, uttryckt i kronor eller procent av totala portföljen,
som förändras p.g.a. förändringar i kursen/räntan på ett
värdepapper.

Mått på en marknads eller delmarknads värde och dess
utveckling, t.ex. Affärsvärldens generalindex och OMX-index.
Risken att en ränta/fordran inte betalas på utsatt tid
och/eller med det belopp som utgör fordran.

Konvertibla skuldebrev Ett räntebärande skuldebrev som kan bytas ut till en aktie
till en i förväg bestämd kurs. En konvertibel ges ut med en
bestämd löptid och kan på förfallodagen lösas in mot det
nominella beloppet (förutsatt att utgivaren inte har gått i
konkurs). Under löptiden erhåller man som avkastning en
årlig garanterad ränta. Om aktiens kurs går upp kan man ta
del av aktieuppgången, går aktiekursen ner är man
garanterad att minst få tillbaka nominellt belopp.

Likviditetsrisk
Limit

Obligation

Risken att ett värdepapper inte kan omsättas i likvida medel
vid en önskad tidpunkt, till önskat pris eller volym, utan att
förlora nämnvärt i värde.

Risknivå som begränsar innehav av värdepapper.

Skuldebrev med en ursprunglig löptid på mer än 1 år.
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Option

Placeringshorisont
Rating

Avtal som ger innehavaren rätten – men inte skyldigheten –
att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång
till ett förutbestämt pris under en viss förutbestämd
tidsperiod. Utfärdaren av optionen har skyldighet att sälja
(köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången.
Den tidsperiod de förvaltade medlen ska vara investerade
(innan de potentiellt ska användas/konsumeras).
En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag över
sannolikheten att en skuld kommer att regleras på den
överenskomna tidpunkten.

Enligt Standard & Poor’s rating innebär AAA den högsta
kreditvärdigheten och AA innebär en väldigt hög
kreditvärdighet. Motsvarande för svenska värdepapper
innebär en A-1 rating den högsta kreditvärdigheten.

Ratinginstituten Standard & Poor’s och Moody’s
klassificering av långfristig upplåning är enligt följande:
Ratinginstitut

Kreditvärdighet

S&P

AAA-AA

Moody’s

Mkt hög

Hög

Spekulativ

Mkt låg

Aaa-Aa

A-Baa

Ba-B

Caa-C

A-BBB

BB-B

CCC-D

För kortfristig upplåning gäller nedanstående tabell:
Ratinginstitut

Kreditvärdighet
Mkt hög

Hög

S&P

A-1

A-2

Moody’s
Real avkastning

Ränterisk

P-1

P-2

Tillfredsstäl
lande

Mkt svag

P-3

Not P

A-3

Avkastningen på en tillgång rensat för inflationen.

Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en
förändring i marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med
återstående löptid.

B, C
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Tillgångsslag
Valutarisk

Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på
tillgångsslag.

Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i den egna
valutan p.g.a. att den egna valutan stiger/utländska valutan
faller.
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Bilaga 1 Samförvaltade stiftelser
Nedan angivna stiftelser ingår i samförvaltade stiftelser 1):
Stiftelse
nummer

Organisationsnummer

100

843000-7834

Stiftelsenamn

Hilda och Georg Dahlins stiftelse

14 513 359

Familjen Romares stiftelse

36 956 954

150

843001-5712

Gåsebäcks Barnhemsfond

300

843000-2199

Johan Löfstedt donationsfond

504

843001-3758

C G Lundblads donationsfond

200
501

843001-4152

843001-3725

Marknadsvärde
2021-01-01

Skolstyrelsen i Helsingborg Samfond nr 3

1 047 062
7 495 179
301 857

1 163 000

506

843001-3766

Hilma Lindqvists fond

1 320 833

511

843001-3808

Skolstyrelsen i Helsingborg Samfond nr 6

1 359 625

508

843001-4228

Adina och John P Larssons fond

512

843001-3816

Inez och Jöns Engelberts fond

514

843001-3832

Skolstyrelsen i Helsingborg Samfond nr 4

518

843001-3873

Carl och Sigfrid Theanders fond

536

843001-5092

Skolstyrelsen i Helsingborg Samfond nr 10

538

802425-6847

Anna och Thore Ives stipendiefond

513
515

531
537
601

843001-3824
843001-3840

843001-4947
837600-6881

843001-4194

B Ingelssons fond

Grosshandlare Peter Bergendorffs
stipendiefond

R Tornerhjelms premie- och stipendiefond
Elsa och Hellertz Anderssons minnesfond

Stiftelsen Anton Anderssons donationsfond

Rådhuset ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se

142 546

2 320 317

485 756

755 457

3 467 868
3 497 969
607 689

43 304

886 150

336 313

1 023 243

helsingborg.se
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605

843001-2966

606

843001-4061

608

843001-3998

Stiftelsen O D och E Krooks fond för
Krookska Stiftelsen

Stiftelsen O D och E Krooks fond för
Krookska Stiftelsens Drift
Stiftelsen Erika Lunds fond

359 106
1 749 637

609

843001-4004

612

843001-4020

614

843001-4236

Stiftelsen J H Wennerbergs fond

314 066

619

843001-4269

Stiftelsen Andin och Olga Ahlqvists fond

251 204

621

843000-0490

622

843000-0482

Stiftelsen Disponent och fru Henry Dunkers
donation för bespisning

625

843001-4418

627

843001-4913

628

843001-4426

629

843001-4442

630

843001-4459

631

843001-4467

616

620

633

843001-4046

843001-4301

843001-4483

Stiftelsen Johan Löfstedts fond för pauvres
honteux

476 750

Stiftelsen Rönnowska fonden för välgörande
ändamål
Styr f Hbg:s socialförv. Samfond för mindre
bem
Stiftelsen BM Anderssons samfond

Stiftelsen Disponent och fru Henry Dunkers
donation för bostäder

Stiftelsen Chr. Sofia och Carolina Gerdströms
donationsfond
Stiftelsen Magnus och Ester Güntners
donation för mindre bemedlade.

276 177

318 568

409 025

15 063 031
1 430 402

1 678 092
763 669
281 986

Stiftelsen Louis Goetzes fond för mindre
bemedlade

2 034 495

Stiftelsen Stadsrev. och fru A Hanssons
donationsfond för p h

5 920 150

Stiftelsen Konsul och Fru A Hanssons
donationsfond

Stiftelsen Gerda och Sven Helmers fond

Stiftelsen Fredrik och Mina Henckels fond

236 580

4 578 133
156 533
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634

843001-4491

635

843001-3543

636

843001-4525

637

843001-4533

Stiftelsen Gerda Johnsons fond

641

843001-3469

Stiftelsen Matilda Kjellströms donation

643

843001-6686

Fritz och Sofia Melanders Stiftelse

649

843001-5001

650

843000-2330

Stiftelsen Betty och Oskar Olssons i
Ljusekulla donationsfond

640
642

646

843001-4566
843001-4608

843001-4640

Stiftelsen Johan och Laura Henckels
understödsfond

Stiftelsen Frans och Eleonora Jepsons
donationsfond

4 453 369
27 717 615

Generalkonsul och Fru Carl G Johnssons
stiftelse

1 660 846

Stiftelsen Elsa Killbergs donationsfond

5 993 240

Stiftelsen Familjen Gottfrid och Maria
Löfvings fond för pauvres honteux i
Helsingborg
Stiftelsen Godsägare Arvid Nilssons
donationsfond

Konsul Olssons stiftelse

289 788

1 979 582

1 216 217
956 978

1 111 437
1 926 595
2 587 935

651

843001-4673

Stiftelsen Carl Ottergrens fond

653

843001-4723

Stiftelsen Konsul och fru N Perssons fond

110 056

657

843000-2942

157 429

658

843001-4954

Stiftelsen Petter och Maria Petterssons fond
för välgörande ändamål

652

655

843001-4707

843001-5043

659

843001-4749

663

843001-5100

Konsul N Perssons fond för inrättande av
ångkök i Helsingborg

Stiftelsen Kerstin och Nils Persson i Rya fond

Helsingborgs kommuns Samfond för barn

Stiftelsen Helsingborgs kommuns samfond
nr 1 för mindre bemedlade

Stiftelsen Helsingborgs kommuns samfond
nr 5

371 239

278 367

87 213

7 381 101

4 004 768

259 816
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667

843001-3436

668

843001-4889

Lars Virgins barnhemsfond

671

843001-4848

672

843001-4855

Stiftelsen Tullkontrollör Hugo Wendts fond
för pauvres honteux

674

843001-4863

675

843001-4871

676

843001-4897

677

843003-1156

670

843001-4830

Stiftelsen Hugo och Betty Söderwalls, född
Bohle, välgörenhetsfond

27 058 843

Stiftelsen Elis Wadsteins fond

27 654 238

Stiftelsen Maria Westrups donation till
pauvres honteux

1 906 065
105 460

117 368

Stiftelsen Fru Signe Wingårdhs
barnbespisningsfond

2 181 760

Stiftelsen Albertina och Siri Öfverbergs
välgörenhetsfond

3 607 902

Stiftelsen Skeppsredare W Wingårdhs
välgörenhetsfond

Stiftelsen Ljungaskogs skolhems fonder

496 559

701

843001-4277

702

843001-4285

703

843001-4293

BM Anderssons Föreningen Mjölkdroppen

712

843001-4384

Konsul Carl Esperssons donationsfond

718

843000-2900

Oscar och Frida Löfwalls fond

722

843001-4681

Carin och John Papes donation

7 373 780

724

843001-4715

Konsul o Fru N Perssons donation för p h

1 272 971

707

714
720
723

843001-4335

843001-4434
843001-5696
843001-4699

BM Anderssons donation Föreningen
bistånd åt vanföra i Skåne

300 658

BM Anderssons stiftelse Helsingborgs
sjömanshem
P Bergendorffs fond för konstmuseet
Vikingsberg

451 444

384 742
1 042 872

4 643 895
472 154

Anna och Oskar Hamnqvists donationsfond

8 923 518

Vera och Carl J Michaelsens donationsfond

2 810 797

Ludvig Theodor Perseus donationsfond

299 807

253 659
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726
730

843001-4814

733

843000-0615

737

732

843001-4822

Britta Schenks donation

Stiftelsen Oscar Trapps fond

Stiftelsen Axel och Inez Tretows fond för
Pauvres Honteux

271 459

893 787

9 216 774

Stiftelsen Eduard Walthers Legat

296 878

843001-4962

Hemgårdens donation

553 561

801

843001-4368

Stiftelsen Christian Ehnbergs fond

803

843000-2322

Konsul och Fru A Hanssons fond

1 995 229

810

843001-2941

Stiftelsen R Tornerhjelms fond

1 248 767

734

738

802

807

1)

843001-4764

843001-2990

845001-4231

843000-1225

843000-4187

Stiftelsen Agda och Gustaf Bjärngårds
stipendiefond
BM Anderssons fond för Vita Bandets
småbarnshem
Stiftelsen Hjalmar Hammars donationsfond
för Helsingborgs stads försköning
Stiftelsen Thure och Elfrida Röings fond för
välgörande ändamål

Totalt marknadsvärde samförvaltningen

659 461

2 402 605
516 910

314 058

3 710 536

290 004 195

Utöver ovan angivna stiftelser är ytterligare en stiftelse på väg in i samförvaltade stiftelser, ”Ingrid och Staffan
Fries stiftelse för Pålsjö skog”. Stiftelsen har vid denna bilagas upprättande inte tilldelats något
organisationsnummer och stiftelsekapitalet har ännu inte flyttats över till Helsingborgs stads
stiftelseförvaltning.

