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INNEHÅLL

291 miljoner kronor
– för Skånes bästa!

Elva svenska sparbanksstiftelser – däribland Sparbanksstiftelsen Skåne – är med ett aktieinnehav
på drygt 20 procent den största enskilda ägaren i
Swedbank. Sparbanksstiftelsernas främsta uppgift är
att verka för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt verka
för att banken ska fortsätta att vara en effektiv aktör
på marknaden.
Som ett uttryck för sparbanksrörelsens grundläggande
idéer använder stiftelsen större delen av avkastningen
på aktieinnehavet i banken till att finansiera olika
projekt – inom områdena forskning, näringsliv, kultur,
idrott och utbildning – för att utveckla vårt samhälle.
Ansökningsvolymerna har fortsatt att öka och för 2006
handlade det om närmare 1 000 ansökningar. Volymen
beviljade anslag uppgick under året till 54 miljoner.
Sedan 1995 har Sparbanksstiftelsen Skåne beviljat
anslag på totalt 291 miljoner kronor, med följande fördelning inom ämnesområdena:
• Forskning 89 miljoner kronor
• Kultur 87 miljoner kronor
• Näringsliv 47 miljoner kronor
• Utbildning/Idrott 68 miljoner kronor
Under 2006 introducerade vi tekniken att söka anslag
digitalt via stiftelsens hemsida. Systemet har fungerat
friktionsfritt och underlättat förfarandet – både för
dem som söker och för styrelsens beredning.
Dialogen med stiftelsens lokala nätverk har väsentligt
underlättats genom den nya tekniken för anslagsberedning. Beredningen av de mindre lokala anslagsärendena – i ett samarbete mellan de lokala bankerna och

stiftelsens förtroenderådsledamöter – har under året
utvecklats väl. Stiftelsens styrelse har därför planerat
att utöka utrymmet för sådana ärenden från cirka
2 miljoner kronor 2006 till cirka 6 miljoner kronor
2007. Det finns all anledning att fördjupa samarbetet
med de lokala krafterna i Swedbank så att förankringen ute i verksamhetsområdet ytterligare stärks.
Bankens namnbyte och omprofilering till
Swedbank under året har varit positiv på alla sätt.
Kursutvecklingen innebär att våra tillgångar närmar sig
5 miljardersstrecket, och vår utdelning kan förhoppningsvis även i fortsättningen medge en årlig anslagsvolym på cirka 60 miljoner kronor.
Förutom vår egen anslagsverksamhet har den centrala
forskningsstiftelsen och Förvaltningsbolaget delat ut
anslag för olika projekt. Det mest uppmärksammade
anslaget möjliggjorde Ostindiefararen Götheborgs resa
till Kina.
På det hela taget har 2006 varit ett positivt år för såväl
stiftelsen som banken, med många nya kontakter som
på olika sätt bidragit till medieuppmärksamhet.
Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till Johnny
Örbäck för hans insatser för stiftelsen. Den kompetens som Johnny representerar har varit en stor tillgång i vårt arbete. Dessutom vill jag tacka styrelsen,
förtroenderådet, kansliet och Swedbanks personal för
allt det engagerande arbete som lett till det fantastiska
resultat som redovisas i detta bokslut.

Allan Karlsson
ordförande
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300 000 kronor till skånska kulturutövare
– årets kulturstipendiater
Sparbanksstiftelsen Skåne hade i maj glädjen att för sjätte året i rad dela ut
sina kulturstipendier – på sammanlagt 300 000 kronor – till sju framstående
kulturutövare i Skåne inom film, konst, litteratur, musik, teater och dans.
Foto stipendiater: Klas Andersson

Film •
Mia Hulterstam & Cecilia Actis

Konst • Elisabet Apelmo

Dans • Sara Ekman
Sara Ekman tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium
i dans 2006. Hon är en talangfull
scenpersonlighet, med en anmärkningsvärd scenintegritet och musikalitet. Hon dansar för barn, unga
och vuxna med samma konstnärliga höjd, skärpa och karisma.

Elisabet Apelmo tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i konst 2006 för ett
mångsidigt konstnärskap, där
kameran/filmkameran inte är mer
främmande än blyertsen eller
penseln. Hon visar stort mod i
valet att handskas med själars
innersta skrymslen, där hennes
egna vrår känns igen hos oss
själva. Med envishet och insikt
tar hon itu med de av våra sidor
vi gärna förtränger och därigenom
tvingar hon oss att möta vår blick
i badrumsspegeln.

Mia Hulterstam och Cecilia Actis
tilldelas gemensamt Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium
i film 2006 för att de i deras nya
film, ”Blue, Tiger, Karma” visar
prov på nyskapande film i form
och innehåll, en färgstark, animerad dokumentärfilm om tre unga
tjejer som berättar varför de ägnar
sig åt grafitti. Autentiska röster i
mix med animerade människor
och djur av lera med livfulla
ansiktsuttryck, känsla för rytm,
ljud och timing gör ”Blue, Karma,
Tiger” till en konstnärligt djärv,
modig film som hyllar fantasins
makt att förändra och förnya.

Idrottsledarstipendium 2006
på 100 000 kronor
till Årets förnyare
Idrottsledare • Daniel Neving
Idrottsförening • Limhamns IF
Daniel Neving har i sin ledargärning gett verkligt
innehåll åt begreppet ”Idrott åt alla”. Med sitt
djärva nytänkande kombinerat med stort engagemang har han sett till att funktionshindrade flickor
inte bara blivit delaktiga föreningskänsla utan
också genom idrotten utvecklats personligt samt
dessutom i flera bemärkelser svarat för värdefullt
integrationsarbete.
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Musik • Alexandra Hjortswang
Litteratur • Henrik Nilsson

Teater • Monica Wilderoth

Henrik Nilsson tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i litteratur 2006 för
sin novellsamling ”Nätterna,
Verónica” som är en vacker och
säregen prosadebut. Alla novellerna utspelar sig i Lissabon och
boken ger en fantastisk känsla från
den staden – en känsla liknande
vad den portugisiska fadomusiken
kan ge. En romantisk sorgsenhet
berör läsaren och man undrar
mycket över vart de sällsamma
gestalternas ensamma vägar ska
leda hän. Henrik Nilsson skriver med en egen stil och har ett
uttrycksfyllt språk.

Monica Wilderoth tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium
i teater 2006. Monica gick på Teaterhögskolan i Malmö 1996–2000. Redan
under studietiden bestämde Monica
och tre studiekompisar att starta den
egna teatergruppen Teater Terrier.
De ville på detta sätt skapa en teater
där de som skådespelare hade inflytande över vad som skulle spelas och
hur, samt själva kunna vara med och
påverka och utnyttja skådespeleriet.
Deras första pjäs ”Plocka kottar själv,
gubbjävel” skrev de också själva.
Teater Terrier erhöll Thaliapriset 2003.
Monicas pedagogiska gärning kanaliseras numera mestadels genom arbetet som lärare vid Teaterhögskolan i
Malmö i scenframställning sedan fyra
år tillbaka, men också via seminarier
och föredrag.

Alexandra Hjortswang tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i musik 2006. Hon är den främsta
bland de unga violinisterna i södra
Sverige. Redan som 16-åring började
hon studera för Alexander Fischer vid
Musikhögskolan i Malmö, som ansåg
henne vara en sådan exceptionell
begåvning att hon inte kunde vänta
med att på allvar studera violin. Att han
hade rätt visade sig för ett par år sedan
vid en stor violintävling i Ryssland.
Där placerade sig Alexandra på andra
plats och fick därför spela Tjajkovskijs
violinkonsert med symfoniorkester.
Alexandra är konsertmästare i Musikhögskolans symfoniorkester. Hon uttogs
också bland skolans alla instrumentalister till solist på hösten 2005, och fick
då spela Sergei Prokofjevs synnerligen
krävande första violinkonsert. Våren
2006 provspelade hon till en plats i den
internationella Gustav Mahler-orkestern, som skall turnera världen runt.

Årets högskoleoch universitetsstipendier
Universitets- och högskolestipendier
Lunds universitet och Malmö högskola
2006 instiftades ett nytt stipendium på 100 000 kronor till bästa
doktorsavhandling vid Malmö högskola som för 2006 tillfallit
Peter Stoltz, Institutionen för Hälsa och Samhälle.
Under 2006 har Sparbanksstiftelsen Skåne beviljat 24 stipendier
på 25 000 kronor vardera till examensuppsatser vid Lunds
Universitet och Malmö högskola enligt följande fördelning:
• Ekonomihögskolan
100 000 kr
• Lunds Tekniska Högskola
100 000 kr
• Medicinska fakulteten
50 000 kr
• Naturvetenskapliga fakulteten
50 000 kr
• Malmö högskola
150 000 kr
• De konstnärliga högskolorna i Malmö
150 000 kr
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Sparbanksstiftelsen Skåne om

forskning&näringsliv

– När det gäller forskning har vi
genom åren prioriterat gränsöverskridande projekt samt projekt som
handlat om näringslivsutveckling,
berättar Thomas Boström, vd på
Sparbanksstiftelsen Skåne.
Detta stämmer i båda fallen väl
överens med projektet ”Kommersialiseringshinder för svenska
uppfinningar”, som drivs av forskare vid CIRCLE, ett flerdisciplinärt
och fakultetsövergripande forskningscentrum vid Lunds universitet.
– Vi har i många år också gett stöd
åt andra organisationer vars projekt
skapar förutsättningar för näringslivsutveckling, fortsätter Thomas
Boström.
Exempel på detta är Ung
Företagsamhet och Drivhuset,
som hjälper gymnasieungdomar
respektive studenter att starta
eget. Ett flertal inkubatorer har
också genom åren fått stöd av
Sparbanksstiftelsen Skåne.
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Patent på export
– ett nationellt problem

Forskning och teknisk utveckling är viktiga förklaringsfaktorer för den ekonomiska tillväxtens drivkraft
och följaktligen av yttersta vikt för alla länder. I
Sverige görs stora investeringar i forskning och utveckling, inte minst bland företag, men trots det är vi ett
av de länder som får minst ut av detta, både vad gäller
ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.
En förklaring kan vara att många av de uppfinningar
som tas fram och utvecklas i Sverige hamnar hos
utlandsägda företag och därmed bidrar till ekonomisk
utveckling i något annat land.
För att öka kunskapen om varför svenska uppfinningar kommersialiseras av utlandsägda företag och
hur det svenska innovationssystemet fungerar för att
stödja nya uppfinningar bedriver CIRCLE – Centre
for Innovation, Research and Competence in the
Learning Economy – vid Lunds universitet forskningsprojektet ”Kommersialiseringshinder för svenska
uppfinningar”.
En analys av patent ställda till europeiska patentverket (EPO) från 1990 och framåt ska ge klarhet hur
trenden ser ut vad gäller ”inflödet” och ”utflödet” av
patent i det svenska innovationssystemet under denna
tid. Dessutom analyseras antalet patent ställda till
EPO där uppfinnaren har svensk adress medan det
ansökande företaget har en utländsk adress.

– Innovationsutveckling är en alltmer internationell
företeelse, en del av globaliseringen. Vi vill få reda på
om svenska uppfinningar är attraktiva i det internationella samspelet och vilka konsekvenser internationaliseringen har fått, säger Olof Ejermo.
Forskningsprojektet, som sträcker sig över 1,5 år, har
fyra övergripande arbetsmoment där det första handlar
om att gå igenom den forskning som tidigare gjorts
inom området för att kunna förhålla sig till denna.
En enkätstudie genomförs sedan för att ta reda på
motivet till att svenska uppfinnare väljer att vända sig
till utländska företag samt var de hämtat inspiration
och skaffat finansiering fram till dess att patent sökts.
Resultatet av analyserna i projektet ”Kommersialiseringshinder för svenska uppfinningar” kommer att rapporteras i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
– Vetskapen om potentiella kommersialiseringshinder
för svenska uppfinningar är en viktig förutsättning för
att framgångsrikt kunna stödja kommersialiseringsprocessen i det svenska innovationssystemet. Målet är att
vi ska få en bättre utväxling på svenska kunskapsinvesteringar, avslutar Olof Ejermo.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 978 296 kronor
till projektet ”Kommersialiseringshinder för svenska
uppfinningar”.
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Uppmuntrar studenter
att starta eget

En attitydförändring i samhället har gett Drivhuset
vid Malmö högskola angenäma problem. Allt fler är
intresserade av att starta egna företag och studenterna
är inga undantag. Problemet för Drivhuset, som är en
entreprenörsstiftelse, är att Malmöstudenterna ännu
inte känner till att de finns.
– Högskolan har sex fakulteter som är utspridda över
Malmö. För att studenterna ska komma i kontakt med
vår verksamhet måste vi marknadsföra oss på samtliga
områden, säger verksamhetschef Lisen Kihlstedt.
Hon och hennes två kollegor på Drivhuset har själva
varit studenter som har startat eget och har därmed
förståelse för studentens situation. De hjälper till med
vägledning i företagsstarten, men gör ingen bedömningar av idéer.
– Det är omöjligt att säga vilken idé som kommer att
lyckas eller inte, det avgör kunden och marknaden.
Däremot kan vi hjälpa till med att strukturera upp
processen med att starta ett företag och rent praktiska
saker som pappersexercis. Dessutom ger vi tillgång till
vårt stora nätverk, vi har väldigt många lokala kontakter, berättar Lisen Kihlstedt.
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Sparbanksstiftelsen Skåne har tidigare gett Drivhuset
Malmö stöd, bland annat med en ”starta-eget-kurs”,
som i våras togs över av högskolan och blev ombildad
till en valbar kurs. Denna gång får Drivhuset stöd för
att fördubbla antalet startade företag på tre år och det
tänker man göra genom att anställa en marknadsförare
på halvtid.

Hittills har utfallet av Drivhusets verksamhet varit
mycket gott. Av de 400 personer som varit på vägledning har cirka 100 startat egna företag. Det innebär att
det i teorin skulle kunna bli ett svindlande antal nya
företag, med tanke på att det finns 24 000 studenter
på Malmö högskola – men de närmaste tre åren nöjer
sig Drivhuset alltså med en fördubbling.

– På detta sätt får vi större möjligheter att inspirera
studenterna att göra något åt sina intressen. En attitydundersökning från 2005 visar att hela 66 procent av
studenterna kan tänka sig att starta eget, men att bara
4 procent gör det. Där kan vår insats göra skillnad,
fortsätter Lisen Kihlstedt.

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
750 000 kronor.
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UF – ökar förståelsen
för företagandet

Sedan många år stödjer Sparbanksstiftelsen Skåne
organisationen Ung Företagsamhet, vars vision är att
ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet.
Detta gör man genom att låta gymnasieungdomar
driva så kallade UF-företag.
UF-företagen bygger på ungdomarnas egna affärsidéer
och under ett år får de gå igenom ett företags livscykel, från start till avveckling. De erbjuder verkliga
varor och tjänster och får på så sätt förståelse för hur
det är att driva ett företag. Även om de i framtiden
inte väljer att bli företagare har de i vilket fall fått en
inblick i vad som får en affärsverksamhet att fungera.
Chanserna är dock rätt goda att den som varit
med och drivit ett UF-företag satsar på något eget
så småningom. Det visar den undersökning Ung
Företagsamhet gör vartannat år tillsammans med
Temo.
– Den senaste undersökningen visade att 20 procent
av UF-företagarna hade startat eget före 31 års ålder,
medan motsvarande siffra för deras jämnåriga endast
var 4 procent. Dessutom anställer de här företagarna
i snitt sex personer var, berättar Thobias Engström,
regionchef för Ung Företagsamhet i Skåne.

Under 2006 fick man ytterligare 750 000 kronor till
ett nytt projekt för att fördubbla antalet elever inom
Ung Företagsamhet Skåne. Dessa pengar ska gå till en
nyanställning på regionkontoret.
– Idag finns vi representerade på 54 skolor i Skåne.
Med en ny medarbetare kan vi göra fler besök hos
skolledare för att övertyga dem om betydelsen av att
ha UF-verksamhet, förklarar Thobias Engström.

Under årens lopp har Ung Företagsamhet drivit flera
projekt med stöd av Sparbanksstiftelsen Skåne. Ett av
dessa har syftat till få fler UF-företag på de yrkesförberedande programmen, vilket tidigare visat sig svårt.
Men projektet som avslutas under 2007 visar mycket
positiva siffror.

Att låta eleverna driva UF-företag kostar inte skolorna
något. Däremot måste man ha lärare som är intresserade av att leda verksamheten. De utbildas kostnadsfritt
av Ung Företagsamhet. Dessutom bidrar de flesta av
Skånes kommuner till verksamheten, vissa trots att de
inte har några egna gymnasieskolor.

– När vi startade drev bara 15 av dessa elever UF-företag. Vårt mål var att under tre år öka antalet successivt
till 40 första året, 80 andra året och 120 elever under
tredje året, men vi kommer faktiskt upp till 160 elever
innan projekttiden går ut, säger Thobias Engström.

– De inser att det är viktigt för regionen att fler ungdomar får möjlighet att lära sig mer om företagandets
grunder, avslutar Thobias Engström.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
750 000 kronor.
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Häglingevagnen med
nykonstruerad unik
hjulupphängning som
ökar framkomligheten
i svår terräng och
skonar markvegetation
och rötter.

Goda idéer blir nya produkter
– Hässleholm kan kanske tyckas ligga lite i periferin, långt från storstäderna, men här finns fantastiskt
många affärsidéer, säger Håkan Isaksson, som jobbar
deltid med projektet Mullbänken och som nu ska
bygga upp inkubatorn Norra Station.
I hans uppdrag ingår att åka runt till företagen i
Hässleholms kommun och fånga upp de innovationer,
som kanske har fastnat i byrålådan. Vid sina besök hos
traktens företag hittar han ofta idéer som man av olika
anledningar inte kommit loss med.
– Eftersom det mest är företag inom tillverkningsindustrin i den här delen av Skåne innebär det att de
har idéer till produkter som snabbare kan komma ut
på marknaden än vad mer avancerade produkter kan
göra, förklarar Håkan Isaksson.
Just nu har Mullbänken tre projekt på gång, varav
det ena är utvecklandet av en skogsvagn hos ett företag i Sösdala. Här har man bland annat kopplat in
Högskolan i Kristianstad för hjälp med tekniska beräk-
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ningar. Det andra projektet är ett hopfällbart utemöblemang som ett företag i Bjärnum står bakom och det
senaste projektet är ett tjänsteföretag som utvecklar
ett nytt sätt att arbeta med tekniska manualer.
De företag Mullbänken just nu har kontakter med har
egna lokaler att bedriva sin verksamhet i, men genom
bygget av en inkubator på Norra Station i Hässleholm
ska man även kunna erbjuda lokaler till dem som
enbart har goda idéer. Dessa får till en reducerad kostnad hyra ett kontor och företagare inom alla branscher
är välkomna. Under 1–2 år och förväntas de bygga upp
sin verksamhet med bland annat hjälp och coachning
av Mullbänken. Och några problem att få intresserade till Hässleholms nya inkubator tror inte Håkan
Isaksson att det blir.
– Vi har fullt upp, det finns verkligen hur många idéer
som helst!
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 980 000 kronor
till projektet Inkubator Norra Station.

Sparbanksstiftelsen Skåne om

kultur

– Sparbanksstiftelsen Skåne försöker tillgodose hela bredden av det skånska kulturlivet, säger vd:n Thomas Boström.
Under senare år har stiftelsen lagt särskild
vikt vid kulturprojekt för barn och ungdomar.

– Dunkers kulturhus är ett bra exempel
på en verksamhet med stor bredd, där vi
både tillskjutit medel för inköp av konst och
finansierat flera mindre projekt, varav några
direkt riktade mot en yngre publik.

Mycket konst för pengarna!
Inför öppnandet av Dunkers kulturhus i Helsingborg 2002
skänkte Sparbanksstiftelsen Skåne fem miljoner kronor för
inköp av konst. En inköpsgrupp sattes samman för att bedöma
hur pengarna skulle användas.
– Vi tog beslutet att inte komplettera våra befintliga samlingar,
utan att satsa på att få så mycket samtidskonstkonst som möjligt för pengarna, berättar Magnus Jensner, 1:e konstintendent.
Vid den tidpunkten hade redan verket Vildhundens hjärta av
Olle Bonniér köpts in för 600 000 kronor och för de pengar
som fanns kvar ville inköpsgruppen alltså ha ut mer. Man
beslöt sig därför att satsa på yngre konstnärer på nationell nivå.
Vissa konstnärskap följde man under ett par år och gjorde flera
inköp.
– Vi hade en kontinuerlig diskussion och kontakt med både
konstnärer och gallerier. Då ett större inköp hade gjorts hade vi
en redovisning för Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse, fortsätter Magnus Jensner.

”Midtown Hi-Rise, New York”, Dana Sederowsky

De verk man köpte in låg i prisklassen 40–70 000 kronor, med
något enstaka undantag på 250 000 kronor. En ytterligare tanke
med denna inköpsstrategi var att man även när pengarna från
Sparbanksstiftelsen Skåne var slut skulle kunna fortsätta på
samma linje med de årliga medel man har för konstinköp på
Helsingborgs Museer/Dunkers kulturhus.
– Det blev en väldigt hög nivå på det vi köpte in och är fantastiskt roligt att ha. Dessutom var det positivt att få kontakt
med alla konstnärer och gallerier, vilket bidrog till att ge oss ett
värdefullt nätverk. Överhuvudtaget är jag övertygad om att den
nyinköpta konsten medverkade till att Dunkers kulturhus slog
igenom så starkt som det gjorde, avslutar Magnus Jensner.
”Runtom trappa 7”, Rolf Hansson

AKTUELLA

PROJEKT
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SM för estradpoeter
2007 är det Helsingborgs tur att stå värd för SM
i Poetry Slam, en tävling som funnits sedan 1997.
I Poetry Slam tävlar poeter med egna texter och
framträdena bedöms av jurygrupper i publiken.
För att utveckla konstformen och förhindra att den
stagnerar och likriktas har arrangörerna satsat på nya
grepp inför årets tävling. Bland annat tas fler lag in
för att öka den geografiska spridningen och ett samarbete har etablerats med andra Poetry Slam-orter.
Dessutom satsar man på nya sidogrenar som ljudpoesi och trubadurslam för att öka ett internationellt
utbyte.
I samband med SM i Poetry Slam på Dunkers
Kulturhus kommer också workshops och öppna scener anordnas för att uppmuntra fler människor, framför allt ungdomar, att skriva egen poesi och framföra
den.

Unga körsångare
i fint sällskap
Dunkers Drängar är en av de få körer som finns för
gymnasiekillar i Skåne och har 12 medlemmar i åldern
17–20 år. Den fungerar också som plantskola för stadens manskörer, varav Kvartettsångarsällskapet är en
av de största och mest populära.
Tillsammans hade dessa två körer en konsert 28 oktober 2006 med Lill Lindfors som gästartist. Till detta
tillfälle behövde medlemmarna i Dunkers Drängar
frackar för att kunna klä sig på samma sätt som sina
äldre körkollegor.
Som stöd till detta evenemang och som grundplåt
inför en fortsatt utveckling fick Dunkers Drängar
15 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Skåne.

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer SM i Poetry Slam
med 100 000 kronor.

Mer pianomusik åt barnen!
För femte året i rad kommer Helsingborgs
Pianofestival i augusti att arrangeras på Dunkers
Kulturhus. Som vanligt blir det solokonserter, Master
Class och lunchkonserter och precis som tidigare är
den svenske virtuosen Per Tengstrand konstnärlig
ledare.
I år utökas Pianofestivalen till fem dagar och man
väljer att rikta in sig på barnen, som är framtidens
konsertpublik, genom att bland annat spela Camille
Saint-Saëns ”Djurens Karneval”. Dessutom blir
det i år också en speciell Master Class för vanliga
musikskoleelever.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Helsingborgs
Pianofestival med 50 000 kronor.

Pianofestivalens konstnärlige ledare Per Tengstrand. Foto: Christian Steiner
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Malmös filmskatt räddas!
Det hela startade då Auto Images skulle göra filmen
Far till staden, om Eric Svenning. Eftersom den speglar Malmös utveckling under 1900-talet behövdes
arkivbilder. En del hittades visserligen i SVT:s arkiv,
men man vill även få tag i fler okända, privata bilder.
Lösningen blev att annonsera efter filmer tagna av
privatpersoner.
– Det var som att öppna en kran. Vi fick in massor av
filmer, berättar Lennart Ström på Auto Images.
Snabbt insåg man att det fann en skatt av Super 8- och
16 mm-filmer gömda på vindar och i förråd, vilka riskerade att gå förlorade i dödsbon och utrensningar.
I samarbete med Malmö Stadsarkiv och Malmö
Museer startades då projektet Rädda Malmöfilmen för
att ta hand om det insamlade materialet. Eftersom det
visade sig vara alldeles för omfattande för att få med
i Far till staden (2001) eller ens i de två uppföljarna,
En doft av choklad (2002) och Rolling Like a Stone,
(2005), sökte man en annan lösning.

På dvd:erna finns inte bara överfört material från de
insamlade Super 8- och 16 mm-filmerna. Filmmusiken
är nyskriven och det finns också intervjuer med en del
av dem som finns med på de gamla filmerna.
Med hjälp av pengar från Sparbanksstiftelsen Skåne
planeras nu ytterligare volymer samt uppbyggandet av
ett arkiv där samtliga inlämnade filmer scannas in till
ett digitalt format. Filmernas ägare får sedan tillbaka,
dels sin Super 8-film, dels det inscannade materialet
på en dvd. Dessutom planeras en hemsida för Mitt
hjärtas Malmö.
– Det historiska intresset är otroligt stort just nu och
det gäller inte alls bara äldre människor. Att få se rörliga bilder är också överlägset stillbilder och flera av
de filmer vi fått in är dessutom i färg, avslutar Lennart
Ström.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet
”Rädda Malmöfilmen/Mitt hjärtas Malmö”
med 300 000 kronor.

– Vi fick idén att ge ut materialet på dvd. Sedan
hösten 2005 har det blivit tre volymer av Mitt Hjärtas
Malmö, och den första, som omfattar åren 1953–1965,
blev faktiskt årets julklapp förrförra julen, fortsätter
Lennart Ström.
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Alla har rätt till upplevelser!
Sedan 2005 har Upplevelsepedagogerna jobbat just
med olika upplevelseprojekt i syfte att ge information
och utbildning om miljö, hållbar utveckling och kretsloppet. Ett av projekten handlade om att lära känna
havet och platsen för detta var Ribbersborg i Malmö.
– Vi ville få besökarna att uppleva havet och få en
känsla av hur naturen tar emot en. Alla skriverier
om till exempel algblomning har skapat en bild om
ett närmast dött hav som inte är sann, säger Michael
Palmgren på Upplevelsepedagogerna.
När projektet avslutades efter ett knappt år hade
man haft inte mindre än 50 000 besökare, varav
17 000 skolelever. Bland dessa fanns också barn med
funktionshinder som vanligtvis kan ha svårt att delta
i fysiska aktiviteter.
– Alla flyter i havet, oavsett om funktionshindret är
fysiskt eller psykiskt och vi fick en otrolig respons
från särskoleklasserna. Därför ville vi också göra något
specifikt just för dem, fortsätter Michael Palmgren.
Just där Upplevelsepedagogerna håller till på
Ribbersborg ligger Handikappbadet, men det har tidigare inte lockat några yngre besökare. Med projektet
”Upplevelser för alla, oavsett funktionshinder” kommer dock badet att spela en stor roll. Det möjliggör
också för familjer med medlemmar både med och
utan funktionshinder att delta i aktiviteterna.

14

AKTUELLA

PROJEKT

– Många av de funktionshindrade barnen har aldrig
ens badat i havet. I små steg och låter vi dem träna i
bassäng för att sedan få dyka i havet med snorkel och
cyklop.
Ett av projektets mål är också att minska klyftorna
mellan grupper, öka förståelsen för varandra och
för nya intresseområden. Det faktum att Malmö
är en mångkulturell stad spelar därför en stor roll i
Upplevelsepedagogernas arbete. Synen på funktionshindrade skiljer sig mycket mellan olika kulturer och
många barn är vana vid att gömmas undan i skam. Att
få dem att delta i ett sammanhang gör att de växer.
– Vi låter dessutom vissa barn få vara med och instruera nya klasser, vilket betyder mycket för deras självkänsla.
Förutom de fysiska aktiviteterna planerar man också
ett upplevelserum där besökarna får möta havet
genom undervattensfilmer, ljus och ljud.
– Det ska bli en plats att koppla av på, avslutar
Michael Palmgren.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 300 000 kronor
till projektet ”Upplevelser för alla, oavsett funktionshinder”.

En meningsfull fritid
med fotboll

Sparbanksstiftelsen Skåne om

utbildning&idrott
Många idrottsprojekt har
under åren fått stöd av
Sparbanksstiftelsen Skåne.
Främst är det projekt med tonvikt på bredd och motion samt
ledarutbildningar inom detta
område som beviljats anslag.
– Det är också viktigt för oss
att det finns fokus på att alla
ska kunna vara med och delta
aktivt, inte minst de barn och
ungdomar som har ett
funktionshinder, förklarar
Thomas Boström, vd på
Sparbanksstiftelsen Skåne.

Ett exempel på detta är
Ängelholms FF, som utbildar
ledare för att kunna starta två
fotbollsgrupper för ungdomar
och vuxna med psykiska funktionshinder. Stiftelsen stödjer
även andra projekt som handlar
om att låta fler vara delaktiga
i olika aktiviteter, till exempel
Upplevelsepedagogernas
projekt, som möjliggör för särskoleklasser att få komma ut till
havet och bland annat lära sig
att dyka.

Ängelholms FF har en av Skånes bredaste fotbollsverksamheter för barn och ungdomar med 35 lag som
engagerar cirka 700 aktiva. Nu vill man utveckla verksamheten ytterligare genom att starta fotbollsgrupper för
funktionshindrade barn och vuxna.
– Vi ska syssla med både bredd och elit och vem vet, de
här lagen kan ju också bli riktigt bra och föremål för en
elitsatsning, säger ungdomsutskottets ordförande Rune
Olsson.
Genom årens lopp har han och andra ledare märkt att
det funnits barn och ungdomar som slutat eftersom de
av olika anledningar inte fungerat i de vanliga grupperna
och som ledarna inte klarat av.
– Det kan vara barn med lättare utvecklingsstörningar
och bokstavsbarn som vi inte själva har kunnat hjälpa.
Nu ska vi i stället ta in personer med omvårdnadsbakgrund och ge dem en fotbollsledarutbildning, fortsätter
Rune Olsson.
Ängelholms FF planerar att starta två fotbollsgrupper, en
för barn och en för vuxna. För att hitta intresserade har
man dels varit i kontakt med kommunen, dels annonserat
i grannkommunernas tidningar.
– Vi vill hitta och hjälpa dessa barn som hamnat utanför
vår ordinarie verksamhet och ge de vuxna som bor på
gruppboenden en aktivare fritid, avslutar Rune Olsson.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet
”Ungdomskultur – mångfald och bredd” med
150 000 kronor.
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Beviljade anslag 2006
Här redovisas huvuddelen av de projekt för vilka
Sparbanksstiftelsen Skåne beviljat anslag under 2006.
2006 års samtliga beviljade anslag:
Forskning
Näringsliv
Kultur
Utbildning
Idrott

14 232 570 kr
13 146 660 kr
15 324 700 kr
4 610 962 kr
6 850 125 kr

Summa

54 165 017 kr

För en fullständig redovisning av samtliga
beviljade anslag hänvisas till vår hemsida
www.sparbanksstiftelsenskane.se
Foto: Klas Andersson

Forskning
Lunds universitet, ramavtal för prioriterad forskning
med 3,6 mkr/år under tre år. Totalt åtagande 10,8 mkr.
Forskningsområden: nanovetenskap,
telekommunikation och diabetes
3 600 000
Malmö högskola
Fördjupat forskningssamarbete inom området idrottsvetenskap
– Sparbanksstiftelsen Skåne och Malmö högskola
2 930 000
Lunds universitet, Inst. för Ekonomisk forskning
Styrelsens betydelse för utveckling av mindre
och medelstora företag
1 675 862
Lunds universitet Internationella Miljöinstitutet
Forum - Kunskapsuppbyggnad, hållbart byggande
och boende i Skåneregionen
1 000 000
Lunds universitet Internationella Miljöinstitut
Utveckling av miljöbaserade näringar i Region Skåne
986 755
Lunds universitet CIRCLE
Kommersialiseringshinder för svenska uppfinningar
978 296
Landskrona kommun, Strategikontoret
Centrum för Urbana Studier i Landskrona
930 000
Lunds universitet, Sociologiska institutionen
Unga i handikappidrotten. Idrott, genus och
fysiskt funktionshinder
881 657
Malmö högskola IMER
Litteraturen och det mångkulturella samhället
450 000
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet Genius loci
350 000
Stiftelsen Partnerskap, Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans internationalisering
200 000
Lunds universitet Service management
Hållbar massturism
150 000
Lunds universitet Informationsenheten
Vetenskapskarnevalen
100 000
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Ideon Agro Food
Innovationer med fokus på livsmedel,
prestation och hälsa
Hässleholms kommun Inkubator Norra Station
Drivhuset Malmö
Fördubbling av antalet startade företag
genom Drivhuset på tre år.
DeliOne DeliOne, (Projektet Guldkanten)
FENA FENA expansion
Ideon Agro Food FoodFunction
Minc AB Minc metod – från idé till företag
Träriket ekonomisk förening
En säker satsning – satsa på eken
Föreningen Tankens Trädgård
Mentorsprogram för kvinnliga småföretagare
i Skåne Nordväst ett pilotprojekt
Transfer Öresund Transfer Öresund
Motivationshuset Heja Skåne 2
Hjärntrusten Management AB Källna Futurum
Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne id.för.
Skånska Primörer
Position Skåne/Skånska Matupplevelser
Produktutveckling Skånska Matupplevelser
Motivationshuset i Malmö AB Heja Skåne
Tjörnarpsföretagarna Tjörnarp – Tryffel i Skåne
Sjöräddningsföreningen i Falsterbokanalen
Rescue Runner
Englanätet Englarsamverkan
Skånes Näringslivsarkiv SNA Nya lokaler/utvidgning
Stiftelsen Helsingborgs Nyföretagarcentrum
Aktiviteter som syftar till att öka nyföretagandet
i Skåne Nordväst
Malmö stad Framtidens Malmö – näringslivsträff

1 000 000 kr
980 000 kr

850
500
500
500
410

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

400 000 kr

250
200
200
192

000
000
000
500

kr
kr
kr
kr

150 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
125 000 kr
120 000 kr
113 000 kr
110 000 kr

100 000 kr
100 000 kr

Näringsliv

Kultur

Lunds universitet, ramavtal för näringslivssatsningar
med 2,4 mkr/år under tre år. Totalt åtagande 7,3 mkr.
Kommersialisering av forskaridéer m.m.
Medeon AB
Utveckling av inkubator på Medeon Science Park
Näringslivets Hus Skåne Nordväst
FORZA Entreprenörskap Skåne Nordväst!

Drömmarnas Hus
FRAMÅT – Forskning, Regionalt, Ambition, Mångfald,
Åsikter, Tillsammans
2 800 000 kr
Malmö Symfoniorkester MSO Sommarverksamhet
1 000 000 kr
ML Filmproduktion ’’Maria Larssons Eviga Ögonblick’’
800 000 kr
Malmö Dramatiska Teater
Barnteater på Malmö Dramatiska Teater
500 000 kr
Brolin-Tani Marie Dansprojektet Drömmen
464 000 kr
Författarcentrum Syd Författarkataloger
339 000 kr

BEVILJADE

ANSLAG

2 400 000 kr
1 500 000 kr
1 200 000 kr

Stiftelsen Konstnärenas Kollektivverkstäder/Grafik
Ny miljövänlig grafikverkstad för framtidens konstnärer 325
Skånes Spelmansförbund Folkmusik i Skåne 2007
300
Malmö akademiska kör och orkester
En klingande Universitetsholme
300
Kulturföreningen Kameleont
Centregarde: En Levande Scen
– Ett Lyriskt Laboratorium
300
Teater Lilith Lilith performancestudio
300
Föreningen Stapelbädden c/o ABF Malmö
Mötesplats Stapelbäddesparken – Entreprenörskap
för aktivt samhällsbyggande
300
Auto Images AB
Rädda Malmöfilmen/Mitt Hjärtas Malmö
300
Lund International Choral Festival - Kultur Lund
Lund International Choral Festival
300
Konstnärernas Kollektivverkstad, Monumental
Plattform Mentalverkstan
280
teatern.nu Malmö berättarboken
275
Båstad Kammarmusikförening
Båstad Kammarmusikfestival/Mästarklasser
250
Skånes konstförening Skånes konstförening 2006–2007 200
Berg Images Moln över Malmö
200
Kammarmusikförbundet RSK Romansmaraton i Malmö 200
Imagenes del Sur
International Female Film Festival Malmö - IFEMA
200
Bonanza Film Papyra – Dokumentärfilm
150
Crona Film En skakande historia
150
BUFF Filmfestival BUFF Financing Forum BUFF:FF
150
Rock’n roll Film Min Kompis Abbe
150
Lisa Torun Dans & Musik Sam-Verk
150
Konstfrämjandet Skåne Besökarna
150
Teater Sagohuset Astrids modiga flickor
150
Studio Bel Canto Malmö vocal competition
140
ABF Malmö Malmöboken
125
Rörelsen-Koreografer I Skåne Ekonomisk Förening
Transit-Stad I Rörelse
125
Dunkers Kulturhus SM i Poetry Slam, Helsingborg 2007 100
Memory Wax I Skuggans Land
100
Isidors Kulle Isidors kulle sommar 2007
100
Stiftelsen Drakabygget Konsthall
Svensk-dansk utställningsverksamhet 2007
100
Bengt Andersson Film Du vill så du kan
100
Svensk-Dansk Kulturfond
Skånskt smörgåsbord/Unga musiker
100
Tangopalatset AB
Alla kan dansa – temakvällar på Tangopalatset
100
Form/Design Center
Hur tolkar regionens formgivare bilden av Skåne?
100
Teaterföreningen Kuppmakarna Förrädarland 2007
100
Länskommittén Skånedagarna
Skånedagarna 2006 på Bosjökloster
100
K-M:s Ideella Kulturförening Kontra-Musik Festival 2007 90
Teater Terrier Världens natt
85
Kulturföreningen JB23 Landskrona i text och bild
80
Folkets Bio Malmö
Dansfilmfestival på Palladium våren 2007
80
Riksantikvarieämbetet
Sommarteater på Glimmingehus 2006
75
Skånska Operan Carmen
75
Äventyrsoperan Prinsen och Guldhjärtat
72
Skånes Spelmansförbund Skåne UngdomsFolkband
70
Ars Nova Connect
70
Øresunds-Solist c/o Musik I Syd Øresunds-Solist
62
Konst/design i Örestad Ungkonst 2006
60
Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Musikkollo för yngre tonåringar
60
Teatr Weimar 3 st hörspel
50
Dunkers Kulturhus
Helsingborg Pianofestival / projekt för barn
50
Kulturföreningen Full Pull Full Pull 07
50
Accordion Film Min skelettkompis och jag
50
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse
Utställningar om Artur Lundkvist och Maria Wine
samt uppsatstävling
50
Köpstaden Höganäs Kulturaktivitet för Kullabygden
50
Hvens Hembygdsförening Utställning om Ven i äldre tider 50
Emmaljunga Byalag Lokalhistoria – industriminne
50
Konst/design i Örestad Sydform 2007
50
Rörelsen – Koreografer i Skåne Stad i Rörelsen
50
Studio Bel Canto Picknick med klassisk....efterrätt
50

000 kr
000 kr
000 kr

000 kr
000 kr

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
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000
000
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000
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Utbildning
Ung Företagsamhet Skåne
Fördubbla antalet elever inom Ung Företagsamhet Skåne 750
Prokrami AB
Att hantera sin vardagsekonomi
600
Lunds Tekniska Högskola
Teknikoner i tekniken
400
Lunds universitet, GIS-centrum
Geologiska sevärdheter i Skåne
363
Ryttarföreningen Stall Humlamaden
Ledarutbildning och läger för barn med och
utan funktionshinder
328
Upplevelsepedagogerna
Upplevelser för alla, oavsett funktionshinder
300
Röda Korset, Humanitetens Hus
Mod och ansvar – pedagogiska program för alla åldrar 216
FIFH-Föreningen idrott för handikappade
Golf Access år 2
200
Föreningen Backaskolan
Lära på riktigt – ett demokratiprojekt om segregation
och integration
82
Arbetsgrupp mot rasism Vem har fördomar?
75
ABF / Korpen Kom igång för långtidssjukskrivna
50
Lunds universitet Ljudmiljöcentrum Öronbanditerna
50
Bollklubben Kick Utbildning av ungdomsledare
50
Falsterbonäsets Livräddare Livräddningsverksamhet
50

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Idrott
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Trainee – för vinnande styrelser
650
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Gränslös idrott -– ledarskap överbryggar utanförskap
575
Jägersro trav & galopp Jägersro 100 år
500
Skånes Idrottsförbund
Skånsk Idrottsgala 2007–2008
300
Örkelljunga Volleybollklubb
Samverka skola – Örkelljunga Volleybollklubb
280
Malmö FF Dam Himmelsblått hjärta
250
Skånes Volleybollförbund Kidsvolley – barnslig volleyboll 200
Korpen Malmö Hälsans Hus
200
Skånes Idrottsförbund
Vision för skånsk idrott 2006 – 2015
200
Stiftelsen Falsterbo Horse Show
Ungdomars utveckling och tävlande i ridsporten
200
Malmö handbollpojkar
Projekt – Parkskolan Malmö HP (PIAM)
150
FIFH – Föreningen idrott för handikappade Våga Vilja
150
Olympic Viking HK Strandhandbollsturnering
150
Ängelholms Fotbollsförening
Ungdomsidrott – mångfald och bredd
150
Helsingborgs Södra BIS
Nolltolerans, idrottsfostran och integration
138
Hässleholms IF Onside II
120
Kaisho Budoklubb Livskvalité och rörelseglädje
110
Engelholm VS Bollskola FF
110
Helsingborg Basket
Idrott och föreningsliv för ungdomar med särskilda behov 100
Kämpinge Gymnastikförening
Gymnaestrada 2007– idrott och kultur för flickor
och pojkar, bredd och elit.
100
Malmöflickorna
Gymnaestrada 2007 – Malmöflickorna i utveckling
100
Höllvikens Gif Näringsliv + Ungdomsidrott = 2 vinnare
85
Helsingborgs Simsällskap Framtidens ungdomsledare
75
FC Helsingborg Idrott i segregerade områden!
80
BTK Rekord Ledarlag – Fler Tjejer – Ungdomsråd – Kost 80
Hässleholms AIS Inomhusprojekt
70
Limhamns IF Alla får vara med i Limhamns IF
70
FC Helsingborg Ledarförsörjning med nya metoder!
60
Hittarps IK Hittarps IK klubbutveckling 2007
50
Malmö Anadolu Boll- & Idrottsförening
Multisportarena med meningsfull fritid
50
Ängelholms Ryttarförening Utökning av träningstillfälle
50
Skånes Ishockeyförbund
Samarabete/Utveckling/Rekrytering
50
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Förvaltningsberättelse

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i Sparbanken
Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken
Skånes ombildning till bankaktiebolag med den
nya firman Sparbanksgruppen – Skåne AB. Den
31 december 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s tio
regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt
Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas
Bank genom fusion. Den nya banken bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB.
Sparbanksstiftelsen Skåne erhöll i samband därmed
stamaktier i Sparbanken Sverige AB. Under 1997 gick
Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken
Sverige AB. I samband därmed antog banken den nya
firman FöreningsSparbanken AB. Under 2006 har
banken antagit firmanamnet Swedbank AB.
Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja
sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i
Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas
samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på
kreditmarknaden en effektiv konkurrens.
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen
även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott
eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte
skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag
till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar hela Skåne län.
Aktier i Swedbank AB
Stiftelsen innehade vid 2005 års utgång 650 000 aktier
i Swedbank AB.
Under året har stiftelsen köpt ytterligare 250 000
aktier samt försålt 100 000 aktier. Stiftelsens innehav
av aktier i Swedbank AB uppgick sålunda vid årets
utgång till 800 000 aktier.
Stiftelsen erhöll under året utdelning på sina aktier i
Swedbank med 4 875 tkr.
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Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio
andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i ett förvaltningsbolag, vars firmanamn under år 2006 ändrades
till Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Stiftelsen
innehar totalt 218 825 aktier i förvaltningsbolaget, motsvarande 21,88 procent ägandedel, och är därmed den
största ägaren.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB innehade
vid utgången av år 2006 totalt 86 400 000 aktier i
Swedbank AB, vilket motsvarar 16,76 procent av
samtliga aktier i banken.
Stiftelsen har under året erhållit utdelning på sina
aktier i förvaltningsbolaget med totalt 113 789 tkr.
Inräknat avkastningen på stiftelsens direktinnehav av
aktier i Swedbank AB uppgår aktieutdelningen under
året till 118 664 tkr. Motsvarande uppgifter för 2005
var 177 356 tkr. Differensen beror på extrautdelning
under år 2005 i samband med omstruktureringen av
stiftelsens aktieinnehav.
Anslag
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.
Stiftelsen har fattat ett principbeslut att detta ändamål
kan uppfyllas bland annat genom
a) anslag till sådan forskning – gärna med tvärvetenskaplig uppläggning – vid universitet och högskolor i verksamhetsområdet, främst avseende
ekonomi, samhällskunskap och miljöfrågor, särskilt
av betydelse för invånare och näringsliv i verksamhetsområdet;
b) anslag till utveckling av näringsliv och stimulerande av entreprenörskap samt till utbildning inom
verksamhetsområdet. Stiftelsens huvuduppgift
är att genom finansiering av förstudier eller liknande starta projekt, vilka sedan lämpligen kan
finansieras på annat sätt;

Foto: Klas Andersson

c) anslag till projekt avseende utbildning, kultur och
idrott av betydelse för regionens utveckling samt
– i nära samarbete med de lokala bankerna – för
det lokala samhällets utveckling.
Under 2006 har anslag om totalt 54 165 tkr beslutats.
Under sin verksamhet har stiftelsen därmed lämnat
anslag om sammanlagt 291 649 tkr.
Sparbanksstiftelsens stipendieverksamhet
Kulturstipendier
Antalet kulturstipendier har under år 2006 uppgått
till sex om vardera 50 tkr vilka tilldelats Monica
Wilderoth, teater; Elisabet Apelmo, konst; Henrik
Nilsson, litteratur; Alexandra Hjortswang, musik;
Mia Hulterstam tillsammans med Cecilia Actis, film
samt Sara Ekman, dans.

examensarbeten på Ekonomihögskolan i Lund,
Lunds Tekniska Högskola, Medicinska fakulteten och
Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet
samt Malmö högskola och de tre konstnärliga högskolorna i Malmö, Musikhögskolan, Teaterhögskolan
och Konsthögskolan.
Styrelse
Stiftelsens styrelse har under år 2006 bestått av
följande ledamöter:
Allan Karlsson, Landskrona, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Landskrona
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp

Idrottsledarstipendium
Stiftelsens idrottsledarstipendium – från och med
2006 benämnt till Årets förnyare – på 100 tkr,
varav 20 tkr tillfaller stipendiaten personligen och
80 tkr vederbörande idrottsklubb har tilldelats
Daniel Neving, Limhamns IF.

Johnny Örbäck, som ingick i styrelsen vid årets
ingång, har lämnat sitt styrelseuppdrag i maj månad
2006.

Doktorandstipendium
Under året har instiftats ett nytt stipendium på
100 tkr till bästa doktorsavhandling vid Malmö
högskola. För år 2006 tillföll detta Peter Stoltz,
institutionen för Hälsa och samhälle.

Verkställande direktör i Stiftelsen har varit
Thomas Boström. Ställföreträdare för honom
har varit Ulf Karlström.

Universitets- och högskolestipendier
Under år 2006 omfattade stipendieverksamheten
tjugofyra stipendier på vardera 25 tkr, avseende

Stiftelsen har under 2006 haft sju protokollförda
styrelsesammanträden.

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Willard Möller
Auktoriserad revisor Lars Engerup
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Resultaträkning
Belopp i tkr
Not
Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Resultat från avyttring av värdepapper
som är kortfristig placering
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

2
1
3

Resultat av förvaltning
Resultat från avyttring av värdepapper
som är anläggningstillgång

2006

2005

118 664
1 319

177 356
1 695

6 407
-2 336
-3 041
-220

–
-1 878
-1 848
-31

120 793

175 294

-20
120 773

30 554
205 848

–
–

23 881
–

120 773

229 729

-9 964

-21 091

110 809

208 638

Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr
Not

2006-12-31

2005-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

545

490

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

6
7

806 511
1 637

806 891
1 572

808 693

808 953

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

35
248

23
109

Kortfristiga placeringar

9

145 228

114 210

74 334

54 972

219 845

169 314

1 028 538

978 267

468 869

468 804

291 349
110 809
871 027

136 639
208 638
814 081

93 224

93 224

145
9 965
467
314
53 396
64 287

553
21 091
536
238
48 544
70 962

1 028 538

978 267

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

10

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

11

12

Poster inom linjen

BALANSRÄKNING
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
2006

2005

120 773

205 848

-6 407
220
114 586

–
31
205 879

-141
20
-21 090

26
-30 554
-17 628

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

93 375

157 723

Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga placeringar
Ökning(+)/minskning(-) av skulder

-11
-24 611
-401

-64
-114 210
810

Kassaflöde från den löpande verksamheten

68 352

44 259

-274
–
–
360

-495
422 652
-806 292
361 927

86

-22 208

Utbetalda bidrag

-49 076

-43 967

Årets kassaflöde

19 362

-21 916

Likvida medel vid årets början

54 972

76 888

Likvida medel vid årets slut

74 334

54 972

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Resultat avyttring kortfristiga placeringar
Avskrivningar

Förändring upplupna ränteintäkter
Resultat från avyttring av värdepapper
Betalda skatter

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetalt aktieägartillskott
Lämnat aktieägartillskott
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Belopp i tkr
Beslutade ej betalda bidrag
Huvudprincipen är att beslutade ej utbetalda bidrag
skuldföres och belastar eget kapital.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Andra långfristiga fordringar
Långfristiga värdepapper är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.
Andra långfristiga fordringar
Fordringarna har nuvärdeberäknats till 9 procent ränta.
Denna ränta har förts direkt till eget kapital.

I undantagsfall har stiftelsen avstått från att skuldföra
beslutade bidrag med hänsyn till villkoren för beslutet.
Storleken av dessa framgår av not till balansposten.
Finansiella risker
Kursrisk
Stiftelsens anläggningstillgångar består indirekt enbart
av aktier i Swedbank. Stiftelsen är alltså som en följd
av sitt ändamål exponerad för kursändringar i aktiekursen på aktier i Swedbank.
Likviditetsrisk
Stiftelsens likviditetsrisk ligger i om den ej kan avyttra
kortfristiga placeringar i den takt som beslutade bidrag
skall betalas ut.

Noter
Not 1

Upplysning om revisors arvode
2006
Arvode och kostnadsersättning
SET Revisionsbyrå AB,
revisionsuppdrag
60
SET Revisionsbyrå AB,
övriga uppdrag
22
Övriga revisorer, revisionsuppdrag
–
Summa
82
Not 2

Not 4

Skatter

2005

30
12
33
75

Personal

2006
2005
Medelantal anställda
Män
2
2
Kvinnor
1
1
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen och verkställande direktör
(verkställande tjänsteman)
893
719
Beredningsutskott och valberedning 262
306
Förtroenderåd
142
77
Övriga anställda
472
351
Summa
1 769
1 453
Sociala kostnader
526
425
(varav pensionskostnader)
(-17)
(-)

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa
Not 5

2006
-4 204
-5 760
-9 964

2005
-16 258
-4 833
-21 091

06-12-31
589
275

05-12-31
94
495

864

589

-99
-220

-68
-31

-319
545

-99
490

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den
förväntade livslängden. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
Inventarier
20 procent
Datorer
33 procent
T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R
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Not 6

Andra långfristiga värdepapperinnehav
06-12-31 05-12-31
Ingående anskaffningsvärde
806 891
754 624
Avyttring aktier FöreningsSparbanken AB
–
-11 310
Överlåtelse aktier FöreningsSparbanken AB
till Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
– -320 058
Avyttring aktier Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
–
-5
Återbetalt aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
– -422 652
Lämnat aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
– 806 292
Likvidation Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
-380
Utgående anskaffningsvärde
806 511
806 891
Posten avser onoterade aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (f d Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB).
Onoterade aktier

Antal
aktier

Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB

Bokf
värde

Beräknat
värde
06-12-31

218 825 806 511 4 543 682

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB har under 2006 varit oförändrat
218 825 aktier (22 %) av bolagets totala antal om
1 000 000.
Genom ny lagstiftning som införts den 1 juli
2003 kommer realisationsvinster och utdelning på
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings Nya AB:s aktieinnehav i Swedbank i framtiden att vara skattefri så
länge röstetalet överstiger 10 procent. Med anledning
av detta har avdrag inte gjorts för uppskjuten skatt i
ovan angivet beräknat värde.
Not 7

Andra långfristiga fordringar
06-12-31
Ingående värde
1 572
Uppskrivning
65
Utgående värde
1 637

05-12-31
1 507
65
1 572

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen
Första (nom 2 538 tkr), som förfaller år 2020 och löper
med en årlig ränta av 2,5 %, har skett till nuvärdet av
framtida betalningar diskonterade till 9 % ränta.

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
06-12-31 05-12-31
Förutbetald hyra
10
44
Övriga poster
59
28
Upplupna ränteintäkter
179
37
Summa
248
109
Not 9

Kortfristiga placeringar

Noterade aktier
Swedbank AB

Antal
aktier
800 000

Bokf Beräknat
värde
värde
06-12-31
145 228 198 800

Not 10 Eget kapital
Bundet eget Fritt eget
kapital
kapital Summa
Belopp vid årets ingång 468 804 345 277 814 081
Uppskrivning revers
Sparbanksstiftelsen Första
65
65
Årets resultat
110 809 110 809
Årets beslutade bidrag
-54 165 -54 165
Återföring bidrag år 2003
och 2004
237
237
Belopp vid årets utgång 468 869 402 158 871 027
Av beslutade bidrag har stiftelsen avstått från att skuldföra tkr 6 000 med hänsyn till villkoren för beslutet.
Not 11

Obeskattade reserver
06-12-31 05-12-31

Periodiseringsfond
vid 2002 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2003 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2004 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2005 års taxering
Summa
Not 12

23 341

23 341

27 370

27 370

25 799

25 799

16 714
93 224

16 714
93 224

06-12-31
164
303
467

05-12-31
142
394
536

Upplupna kostnader

Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Malmö den 14 februari 2007
Allan Karlsson
ordförande

Hans Laufeld
vice ordförande

Lars-Erik Larsson

Christine Axelsson

Anders Paulsson

Anne-Marie Hansson

Ann-Kristin Rahmberg

Birgit Hansson
Thomas Boström
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Malmö den 2 mars 2007
Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Lars Engerup
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Allan Karlsson

Ordförande Landskrona

Hans Laufeld
Vice ordförande
Helsingborg

Christine Axelsson
Ledamot Malmö

Anne-Marie Hansson
Ledamot Trelleborg

Birgit Hansson

Anders Paulsson

Lars-Erik Larsson

Ann-Kristin
Rahmberg

Ledamot Malmö

Ledamot Landskrona

Ledamot Vittsjö

Ledamot Perstorp

Förtroenderådsledamöter i Sparbanksstiftelsen Skåne
Lena Adler-Larsson
Monica Ahlgren
Bengt Alfredsson
Leif Almö
Bengt Andersson
Gertrud Andersson
Kent Andersson
Nils-Arvid Andersson
Yvonne Augustin
Bertil Engdahl
Kent Ericson
Cecilia Eriksson
Mårten Gigel
Gunn Hanéll
Per-Olof Holmqvist
Claes Håkansson
Gösta Johansson
Hans G Johansson
Björn Jönsson
Åke Jönsson
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STYRELSE

•

Malmö
Malmö
Ljungbyhed
Vellinge
Hässleholm
Anderslöv
Malmö
Vellinge
Rydebäck
Landskrona
Lerberget
Höllviken
Ängelholm
Malmö
Arlöv
Vallåkra
Hörja
Helsingborg
Svedala
Landskrona

FÖRTROENDERÅD

Klas Kristensson
Christer Landin
Gösta Lindberg
Charlotte Lundgren
Ulf Molin
Erland Nilsson
Monica Nordbladh
Per-Olof Olofsson
Kerstin Orsing
Iva Parizkova Ryggeståhl
Berith Persson
Leif Persson
Anders Roos
Jan-Olof Samuelsson
Ronny Sandberg
Bertil Sandell
Lars-Göran Thulin
Lars-Göran Wiberg
Carl-Axel Wilhelmsson
Kent Wollmér

Vellinge
Ekeby
Perstorp
Malmö
Jonstorp
Osby
Trelleborg
Malmö
Råå
Malmö
Landskrona
Mörarp
Billesholm
Råå
Nyvång
Åstorp
Perstorp
Hässleholm
Klippan
Åkarp

Kontakt

Thomas Boström
Verkställande direktör

Ulf Karlström
Stf verkställande direktör

Karin Heskebeck
Sekreterare

Välkommen till oss på
www.sparbanksstiftelsenskane.se

K O N TA K T
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Sparbanksstiftelsen
Skåne
Box 4130
203 12 Malmö
Besöksadress: Adelgatan 9
Tel: 040-24 28 01, 040-24 28 04
Fax: 040-23 57 20
www.sparbanksstiftelsenskane.se

