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Förord 

Det här examensarbetet omfattar en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng och är utförd på 

Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle. Idén till 

studien presenterades för Lantmäteriets huvudkontor i Gävle och ledde till ett samarbete med 

myndigheten. 

Studien riktar sig till personer med viss förkunskap inom fastighetsrätt och vår förhoppning är 

att den kommer till nytta för verksamma förrättningslantmätare, men även för fortsatta studier 

inom ämnesområdet. 

Vi vill passa på att tacka de personer som har ställt upp på intervjuer och med information, 

ingen nämnd ingen glömd, utan er hade detta examensarbete inte varit möjligt att genomföra. 

Vi vill även tacka vår kontaktperson Sven Jonsson på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle som 

bidragit med råd och intressanta upplysningar vilket lyft studien avsevärt. Sist men inte minst 

vill vi också tacka vår handledare Lars Steiner på Högskolan i Gävle för intressanta 

synpunkter och idéer som bidragit till examensarbetets utformning. 

Gävle, maj 2013 

Madelene Barrefjord & Hanne-Marie Delin 
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Sammanfattning 

Huvudsyftet med studien var att utreda och klargöra hur förrättningslantmätaren bör handla när en 

stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen ska behandlas utifrån 

förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Studien hade även två delsyften där det första skulle 

beskriva och analysera hur stiftelsers föreskrifter kan ändras, medan de andra skulle utreda hur 

tillsynsmyndigheternas registrering av stiftelser genomförs. Förrättningslantmätare är en yrkesroll 

inom lantmäterimyndigheten och har till uppgift att handlägga samt besluta i fastighetsbildnings-

ärenden. Lantmäterimyndigheten är den myndighet som har till uppgift att ansvara för att en 

effektiv och rättssäker fastighetsindelning genomförs. En stiftelse är en typ av juridisk person som 

bildas av en eller flera personer för att verka för ett bestämt ändamål. Stiftelsen ska förvalta en 

ekonomisk förmögenhet som har avsatts för ett bestämt ändamål, där förvaltningen ska ske över 

en längre tid. Förmögenheten kan bestå av fast egendom i form av fastigheter.  

Metoder som använts för att besvara studiens syften och forskningsfrågor var en litteraturstudie, 

en intervjustudie och en fallstudie. Litteraturstudien granskade tidigare forskning inom ämnes-

området, lagstiftningen och facklitteratur för att ge en vetenskaplig grund. Intervjustudien genom-

fördes för att få en grundlig förståelse för hur tillsynsmyndigheternas och Kammarkollegiets 

prövningar går till vid ändring av stiftelsers föreskrifter. Fallstudien granskade och jämförde 

tillsynsmyndigheternas och Kammarkollegiets prövningar vid ändring av stiftelsers föreskrifter, 

men fallstudien jämförde även vilka dokument tillsynsmyndigheterna kräver in av en stiftelse när 

den ska registreras. Intervjuer gjordes i fallstudien med samtliga tillsynsmyndigheter för att samla 

information om hur deras prövningar går till när stiftelser ska registreras i stiftelseregistren. 

Resultatet av litteraturstudien bestod av beskrivningar av förrättningslantmätarens yrkesroll, 

fastighets-, ägande- och stiftelsebegreppet. Resultatet av intervjustudien visade att de intervjuade 

tillsynsmyndigheterna och Kammarkollegiet har olika grundliga prövningar vid ändring av 

stiftelsers föreskrifter. Detta visade även fallstudien samt att tillsynsmyndigheternas prövningar 

skiljer sig åt vid registrering av en stiftelse. Slutsatsen beskriver hur förrättningslantmätaren ska 

handla när en stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen ska behandlas 

utifrån förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Två mallar finns i slutsatsen som innehåller 

riktlinjer för hur en kontroll av stiftelsens föreskrifter kan göras för att vara säker på att fastighets-

bildningen inte strider mot stiftelsens föreskrifter.  

Nyckelord: Stiftelser, förrättningslantmätare, lantmäteriförrättning, ändring av stiftelsers 

föreskrifter, stiftelseregister, Kammarkollegiet, tillsynsmyndighet.    
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Abstract  

The main purpose of the study is to investigate and clarify how the land surveyor should act when a 

foundation becomes stakeholder in a cadastral executive procedure and how the foundation should be 

treated according to the land surveyors duty to investigate. The study also has two minor purposes 

where the first one should describe and analyze how foundations regulations can be amended, when 

the other should investigate how the regulatory authorities registration of foundations is implemented. 

Land surveyor is a professional role in the cadastral authority and is tasked to handle and decide in 

property formation cases. The cadastral authority is the authority that is responsible for an efficient 

and legally secure property division is implemented. A foundation is a kind of legal person formed by 

one or more persons to promote a determined purpose. The foundation shall manage a financial 

fortune that has been set aside for a determined purpose, where the management will take place over a 

longer time. The fortune may consist of real property in the form of property. 

Methods used to answer the study’s purposes and research questions are a literature review, an 

interview study and a case study. The literature review examined earlier research in the field, the 

legislation and professional literature, to provide a scientific base. The interview study was conducted 

to gain a thorough understanding of how the regulatory authorities and Kammarkollegiet do their trials 

about the amendment of the foundations regulations. The case study examined and compared the 

regulatory authorities and Kammarkollegiets trials about the amendment of the foundations 

regulations, it also compared which documents the regulatory authorities requires a foundation when it 

shall be registered. Interviews were conducted in the case study with all the regulatory authorities to 

gather information on how they do their trials when foundations shall be registered in the register of 

foundations. 

The result of the literature review consisted of descriptions of the land surveyor professional role, 

concept of property, ownership and foundation. The result of the interview study showed that the 

interviewed regulatory authorities and Kammarkollegiet have different thorough trials about the 

amendment of the foundation regulations. This was also shown in the case study and that the 

regulatory authorities trials differ in registration of a foundation. The conclusion describes how the 

land surveyor shall act when a foundation becomes stakeholder in a cadastral executive procedure and 

how the foundation should be treated according to the land surveyors duty to investigate. Two 

templates is available in the conclusion which contains guidelines on how a check of the foundations 

regulations may be made to make sure that the property formation is not contrary to the foundations 

regulations. 

Keywords: Foundations, land surveyor, cadastral executive procedure, amendment of foundations 

regulations, Kammarkollegiet, regulatory authorities.   
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Begrepp 

Destinatär – de som enligt förordnandet ska gynnas av stiftelsen. 

Föreskrifter – finns i förordnandet och kan även benämnas stadgar, dessa kan till exempel 

ange hur stiftelsen ska bildas och förvaltas. 

Förordnande – en viljeförklaring där stiftaren anger varför stiftelsen ska bildas som består av 

föreskrifter och/eller stadgar. Det måste innehålla ändamålet med stiftelsen och vilken 

egendom stiftaren bidrar med. Det ursprungliga förordnandet benämns även urkund.  

Förvaltning – en styrelse eller en förvaltare förvaltar stiftelsen genom att handlägga alla 

frågor som kan förekomma i stiftelsen. 

Permutation – när Kammarkollegiet ger tillstånd om att ändra någon föreskrift i förordnandet 

på ansökan av stiftelsen. 

Sakägare – fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som berörs av en lantmäteriförrättning. 

I denna studie avses stiftelsen vara sakägare när den har en betydande roll i förrättningen, men 

studiens slutsats kan även tillämpas när stiftelsen har en mindre roll.   

Stiftare – den/de som donerar egendom och därmed grundar stiftelsen.  

 

Myndigheter som förekommer i studien: 

Kammarkollegiet – beslutar om att ge stiftelsen tillstånd om att ändra viktigare föreskrifter i 

förordnandet. 

Länsstyrelsen – sju av Sveriges länsstyrelser är registrerings- och tillsynsmyndigheter för 

stiftelser. Dessa beslutar om att ge stiftelsen tillstånd om att ändra mindre viktiga föreskrifter i 

förordnandet, samt ansvarar för att registrera stiftelser i stiftelseregistren.  

Lantmäterimyndigheten – ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige, består av både 

statliga och kommunala lantmäterimyndigheter där det statliga benämns Lantmäteriet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till studien 

Vid en lantmäteriförrättning kan förrättningslantmätaren komma i kontakt med en stiftelse 

som äger fastigheter när stiftelsen blir sakägare i förrättningen. Lantmäteriet har uppmärk-

sammat att det är oklart hur förrättningslantmätaren ska förfara när en stiftelse blir sakägare 

vid en lantmäteriförrättning. Sådana fall är inte vanliga men när det händer uppstår en 

situation där det inte finns några tydliga riktlinjer för hur förrättningslantmätaren ska gå 

tillväga. I studien utreder vi hur förrättningslantmätaren bör handla när en stiftelse blir 

sakägare vid en lantmäteriförrättning. 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) beskriver att förrättningslantmätare är en yrkesroll 

inom Lantmäterimyndigheten och har till uppgift att handlägga och besluta i fastighets-

bildningsärenden. Lantmäterimyndigheten är den myndighet som har till uppgift att ansvara 

för att en effektiv och rättssäker fastighetsindelning genomförs. Deras förvaltning gör att vi i 

Sverige snabbt och enkelt kan köpa, sälja eller belåna fastigheter. Fastigheter kan bildas eller 

ändras genom fastighetsbildning. I Sverige fanns den 31 december 2012 cirka 3,2 miljoner 

fastigheter (Lantmäteriet, 2013b) till ett intecknat belopp på drygt 4 000 miljarder kronor 

(Lantmäteriet, 2013a), vilket utgör Sveriges största ekonomiska tillgång. Ungefär ⅔ av 

Sveriges nationalförmögenhet bestod 2009 av fastigheter (Lind & Lundström, 2009). 

En stiftelse är en typ av juridisk person som bildas av en eller flera personer, så kallade 

stiftare, för att verka för ett bestämt ändamål. Stiftelsen ska förvalta en ekonomisk 

förmögenhet som har avsats för ett bestämt ändamål, där förvaltningen ska ske över en längre 

tid. Denna förmögenhet är grunden för stiftelsen och ska förvaltas så som stiftaren avsett. 

Förmögenheten kan bestå av fast egendom i form av fastigheter. Stiftelser är hårt knutna till 

sina ändamål och ska drivas utifrån dem. Idag finns det cirka 25 000 stiftelser som tilldelats 

ett organisationsnummer medan snart 16 000 stiftelser har registrerats i tillsynsmyndig-

heternas stiftelseregister, många av dessa stiftelser äger fastigheter. Äldre stiftelser är 

vanligast förekommande, det vill säga stiftelser som bildats före stiftelselagens (SFS 

1994:1220) ikraftträdande, men allt eftersom äldre stiftelser blir inaktuella på grund av 

samhällsutvecklingen avvecklas dessa och nya stiftelser bildas. Stiftelser anses vara väldigt 

speciella eftersom de varken har medlemmar eller ägare, utan är en självägande förmögenhet 



2 

 

som äger sig själv. Detta kan göra det svårt att avgöra vem som egentligen har rätt att 

företräda stiftelsen och skriva under till exempel avtal. (Lundén, 2010)  

Det är stiftelselagen (SFS 1994:1220) som reglerar bestämmelserna gällande stiftelser. År 

2010 tillkom lagändringar i stiftelselagen (SFS 1994:1220) för att bland annat förbättra 

tillsynen över stiftelser. Tillsynen är viktig att hålla skärpt för att försäkra sig om att stiftelsen 

förvaltas och ändamålen främjas enligt stiftarens vilja samt att stiftelsen inte strider mot 

stiftelselagen (SFS 1994:1220). Stiftaren eller annan donator till stiftelsen har ingen större 

möjlighet att kontrollera att förmögenheten verkligen går till destinatärerna, därför behövs 

tillsynsmyndigheter som sköter detta. Tillsynsmyndigheterna är från år 2010 sju stycken 

länsstyrelser som även har hand om stiftelseregistren där alla stiftelser ska registreras. 

Kammarkollegiet och tillsynsmyndigheterna prövar var för sig ansökningar om ändring av 

stiftelsers föreskrifter. (Prop. 2008/09:84) 

Stiftelsens speciella utformning som juridisk person komplicerar förrättningslantmätarens 

undersökningsplikt, dels med tanke på utredningen gällande vilka som är behöriga att 

företräda stiftelsen men även avseende stiftelsens föreskrifter och om dessa strider mot den 

ansökta fastighetsbildningen. Förrättningslantmätaren behöver då fördjupa sig i stiftelsens 

förordnande och dess föreskrifter för att kunna avgöra om dessa strider mot fastighets-

bildningen, men frågan är hur långt tillbaka i stiftelsens föreskrifter förrättningslantmätaren 

behöver undersöka. Det är i dagsläget oklart hur ingående förrättningslantmätarens 

undersökningsplikt ska vara vad gäller stiftelseförordnandet och vilka handlingar förrättnings-

lantmätaren behöver undersöka. Det är även oklart om Kammarkollegiets och tillsynsmyndig-

heternas prövningar kan ligga till grund för förrättningslantmätaren så att denne i sin tur inte 

behöver utföra någon prövning. Detta är viktigt att utreda för att kunna effektivisera 

myndigheternas verksamhet. Frågan är också om förrättningslantmätaren kan förlita sig på 

stiftelseregistrens uppgifter över en stiftelse som är registrerad. 

Det finns inte mycket forskat inom ämnesområdet trots att stiftelser representerar en viktig del 

i samhället vilket även Wijkström (1997) påpekar. Framförallt forskning gällande 

Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövning eller förrättningslantmätarens under-

sökningsplikt vad gäller stiftelser är outforskat. Den forskning som finns idag är en äldre 

avhandling om näringsdrivande stiftelser från Lunds universitet (Olsson, 1996), samt några 

sammanställningar av konferenser om stiftelsefrågor som Olsson även varit redaktör för 
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tillsammans med Lynge Andersen. Wijkström (1997) har skrivit en vetenskaplig artikel som 

behandlar svenska stiftelser i en internationell jämförelse. Wijkström (2000) har även skrivit 

en annan vetenskaplig artikel om stiftelser som den här gången belyser den ideella sektorn 

under 1990-talet. I avseende på förrättningslantmätaren finns en vetenskaplig artikel av 

Larsson och Elander (2001) som utreder förrättningslantmätarens roll vid fastighetsbildning. 

Den här studien ska klarlägga hur en förrättningslantmätare ska förhålla sig när en stiftelse 

blir sakägare vid en lantmäteriförrättning. 

1.2 Syften och forskningsfrågor 

Huvudsyftet är att utreda och klargöra hur förrättningslantmätaren bör gå till väga när en 

stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen bör behandlas utifrån 

förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Ett delsyfte med studien är att beskriva och 

analysera hur en stiftelses föreskrifter kan ändras på olika sätt, för att utifrån det komma fram 

till hur ingående en förrättningslantmätares undersökningsplikt gällande stiftelser ska vara. Ett 

annat delsyfte är att utreda hur tillsynsmyndigheternas registrering av stiftelser genomförs, för 

att se hur tillförlitligt stiftelseregistren är. En mall ska även arbetas fram där det framgår vilka 

dokument som förrättningslantmätaren bör kontrollera angående stiftelsen, innan beslut tas 

om att genomföra lantmäteriförrättningen.  

Uppsatsens syften uppnås genom teori och empiri med hjälp av följande forskningsfrågor: 

i. Hur går Kammarkollegiets prövning till vid ändring av föreskrifter i stiftelse-

förordnandet när stiftelser äger fastigheter? 

ii. Hur går tillsynsmyndigheternas (de sju länsstyrelsernas) prövning till vid ändring av 

föreskrifter i stiftelseförordnandet när stiftelser äger fastigheter? 

iii. Hur ingående är tillsynsmyndigheternas (de sju länsstyrelsernas) prövning när en 

stiftelse registreras i ett stiftelseregister? 

Denna studie är viktig av flera skäl: (1) För att bidra med kunskap om hur tillsynsmyndig-

heternas och Kammarkollegiets prövningar går till vid ändring av stiftelseföreskrifter, för att 

kunna se skillnader och likheter i deras prövningar. (2) Det är viktigt för förrättnings-

lantmätaren att veta hur och vad den ska utreda om en stiftelse vid en lantmäteriförrättning, så 

att styrelse eller förvaltare inte avyttrar en fastighet i strid med stiftelsens ändamål, eftersom 

det är ett befogenhetsöverskridande som kan leda till att fastighetsbildningen blir ogiltig enligt 
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2 kap. 17 § stiftelselagen (SFS 1994:1220). En ogiltig fastighetsbildning kan i sin tur leda till 

både rättsliga och ekonomiska efterverkningar. (3) Det finns många stiftelser som äger 

fastigheter i Sverige och dessa har stor ekonomisk betydelse för samhället, därför är det bra 

att utreda hur dessa ska behandlas vid fastighetsbildning. 

1.3 Studiens avgränsning 

Studien avgränsas till att behandla stiftelser som stiftelselagen (SFS 1994:1220) är tillämplig 

för. Detta innebär att stiftelser som pensionsstiftelser och personalstiftelser, så kallade 

tryggandestiftelser, samt församlingskyrkor och domkyrkor av stiftelsekaraktär behandlas inte 

i studien. Inte heller stiftelser bildade av stat, kommun eller landsting kommer att innefattas i 

studien, eftersom dessa till stor del har avvecklats. Studien kommer att beröra stiftelser som 

inte äger fastigheter men fokus kommer att läggas på stiftelser som äger fastigheter och 

framförallt ändring av stiftelsers föreskrifter samt tillsyn och registrering av stiftelser.  

1.4 Rapportens disposition 

Det första kapitlet omfattar inledningen som ger en bakgrund och introduktion till ämnes-

området samt presenterar studiens huvudsyfte, delsyften och forskningsfrågor. Kapitel två 

redogör för de tillämpade metoderna litteraturstudie, intervjustudie och fallstudie. Kapitel tre 

utgör resultatet av litteraturstudien samt svarar på studiens delsyften och forskningsfrågor. 

Den har tilldelats ett eget kapitel eftersom det är ett omfattande avsnitt med endast 

sekundärdata. Kapitlet behandlar förrättningslantmätarens yrkesroll, fastighetsbegreppet, 

ägandebegreppet och stiftelsebegreppet, utifrån litteratur och lagstiftning för att öka läsarens 

förståelse för ämnet. Det fjärde kapitlet beskriver och presenterar det empiriska resultatet från 

primärdata utifrån intervjustudien och fallstudien, samt svarar på studiens delsyften och 

forskningsfrågor. I kapitel fem diskuteras och analyseras erhållna resultat samt val av 

metoder. En slutsats presenteras i det sjätte och avslutande kapitlet som svarar på studiens 

huvudsyfte, där även rekommendationer för fortsatt arbete framhålls. Bilagor finns 

tillgängliga sist i rapporten.  
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2 Metod 

I forskningsprocessen är det viktigt att hålla studien objektiv med valida data för att ge 

trovärdighet till studien. Studien besvarade därför delsyften och forskningsfrågor med hjälp 

av flera olika metoder och består av en teoretisk litteraturstudie baserad på sekundärdata samt 

kvalitativa empiriska undersökningar som utgör primärdata. De kvalitativa undersökningarna 

används för att utreda delsyften och forskningsfrågor utifrån innebörd och egenskaper där 

fokus ligger på svarens innehåll och inte på mängden svar (Biggam, 2008). Studiens 

forskningsfrågor granskades både utifrån teori och empiri för att kunna besvaras. Metoderna 

svarar i första hand på studiens delsyften och forskningsfrågor. I avsnitten nedan presenteras 

de metoder som ingår i denna studie, bakgrund till metodval samt hur metoderna har 

genomförts, även beskrivning om hur data har samlats i de olika metoderna presenteras. I 

kapitel 5.2 diskuteras metodvalen och alternativ till dessa.  

2.1 Litteraturstudie 

Forskningsprocessen inleddes med en litteraturstudie som syftade till att samla 

bakgrundsfakta om ämnet samt att till viss del besvara delsyften och forskningsfrågor. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är en väl genomförd litteraturstudie en bra bas i uppsatsen, 

litteraturstudien ska ge en trovärdig bild av ämnesområdet och användas för att tolka och 

analysera primärdata. Litteraturstudien utfördes för att få en vetenskaplig grund och 

förkunskaper inom ämnesområdet, vilket var nödvändigt för att erhålla kunskap om tidigare 

genomförd forskning inom området.  

I litteraturstudien, kapitel 3, studerades främst information från juridisk litteratur, fack-

litteratur och myndighetsdokument. Genom Högskolan i Gävles bibliotek söktes den juridiska 

litteraturen och facklitteraturen, men även fjärrlån från andra bibliotek i Sverige användes för 

att få tag på denna litteratur. För att få kunskap om tidigare genomförd forskning inom 

området studerades en avhandling, konferensrapporter och vetenskapliga artiklar. 

Avhandlingen och konferensrapporterna hittades genom Högskolan i Gävles bibliotek med 

sökning på ordet stiftelser och några konferensrapporter hittades via forskningsbibliotekens 

gemensamma katalog LIBRIS. De vetenskapliga artiklarna hittades genom att sökningar med 

nyckelorden foundation, foundation law, property rights samt kombinationen cadastral AND 

Sweden gjordes i databaserna ScienceDirect, Google Scholar och Discovery. I flera av 

databaserna fanns möjligheten att begränsa sökningen till artiklar som var peer reviewed, 
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detta gjordes för att endast få godkända så kallade peer reviewed artiklar. Litteraturen 

tolkades och utvärderades kritiskt för att återge en trovärdig bild av den information som 

framkommit av litteraturstudien (Biggam, 2008).   

2.2 Intervjustudie  

Tre intervjuer genomfördes för att samla in empiri från yrkesverksamma stiftelseorienterade 

personer från tillsynsmyndigheterna och Kammarkollegiet. Intervjuerna med tillsynsmyndig-

heterna hade till avsikt att ge en grundlig förståelse för hur deras prövningar går till vid 

ändring av en stiftelses föreskrifter. Syftet med intervjun som genomfördes med 

Kammarkollegiet var att få förståelse för hur deras prövning går till vid ändring av en 

stiftelses föreskrifter. Alla intervjuerna avsåg även att ge information som underlag till 

fallstudien samt att besvara delsyften och forskningsfrågor.  

Intervjuerna genomfördes med länsassessor och stiftelsespecialist Mikael Wiman från 

Länsstyrelsen i Stockholms län se bilaga 1, stiftelsespecialisten Sven Ångquist från 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, se bilaga 2 samt juristen Lena Hörnblad från Kammarkollegiet, 

se bilaga 3. Dessa intervjuer var så kallade informantintervjuer, vilket är en typ av intervjuer 

som ger information inom ett visst område av en person som innehar den kunskapen. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) utses intervjupersoner vid en 

informantintervju utifrån den kunskap som personerna har, eftersom intervjupersonerna 

genom sina yrkesroller har expertkunskap inom området. Intervjufrågorna formulerades på ett 

halvstrukturerat sätt för att underlätta för oss som intervjuare. Dessa intervjuer är kvalitativa 

och därmed formulerades frågorna öppna på så sätt att den som blev intervjuad lämnades 

tillfälle att svara med egna ord, därmed styr inte intervjuaren frågorna till ett visst svar den vill 

ha (Olsson, 2008). En fördel med intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor, 

vilket inte skulle vara möjligt att göra i en enkätstudie.  

2.3 Fallstudie 

Fallstudie är en kvalitativ forskningsmetod där en företeelse undersöks i sitt verkliga 

sammanhang. En fallstudie lämpade sig eftersom att den anses vara bra att tillämpa vid 

utvärderingar där studieobjekten är komplexa, genom att försöka förklara, förstå och beskriva 

företeelsen. En fallstudie behöver inte begränsas till ett fall utan kan innehålla flera fall i en 

och samma studie förklarar Backman (2008). Med en fallstudie fokuseras studierna på en 

speciell situation som ges en omfattande beskrivning och på så sätt kan en ny synvinkel 
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uppenbaras på det som undersökts (Merriam, 1994). Genom fallstudien undersöks 

företeelserna grundligt för att skapa förståelse och ge kunskap samt göra en jämförelse.  

Fallstudien består av två delar. Den första delen granskar och jämför tillsynsmyndigheternas 

och Kammarkollegiets prövning vid ändring av stiftelsens föreskrifter, genom att analysera 

myndigheternas olika beslutsdokument. Två beslutsdokument från Länsstyrelsen i Skåne län 

och Länsstyrelsen i Dalarnas län samt ett meddelandedokument från Länsstyrelsen i 

Stockholms län granskades medan även tre beslutsdokument från Kammarkollegiet 

granskades, som grunddata till första delen av fallstudien, se bilaga 4. Beslutsdokumenten 

begränsades i möjligaste mån till stiftelser som äger fastigheter. Syftet med denna del av 

fallstudien var att besvara det första delsyftet samt forskningsfrågorna i och ii. 

Den andra delen av fallstudien genomfördes för att noga kunna jämföra vilka dokument 

tillsynsmyndigheterna kräver in av en stiftelse när den ska registreras. Dokument om 

registreringsanmälan till stiftelseregistren hämtades från de sju tillsynsmyndigheternas 

hemsidor, ett från varje tillsynsmyndighet, se bilaga 5. Syftet med den andra delen av 

fallstudien var att besvara det andra delsyftet och forskningsfråga iii. Till den andra delen av 

fallstudien genomfördes även intervjuer med samtliga tillsynsmyndigheter, sju länsstyrelser, 

för att samla in information om hur deras prövning går till när stiftelser ska registreras, se 

bilaga 6. Dessa intervjuer utfördes i form av mailkontakt eftersom vissa av myndigheterna 

endast hade tid att svara på våra frågor via mail och inte via en muntlig intervju. Av den 

anledningen genomfördes alla dessa intervjuer genom mailkontakt för att ge alla myndigheter 

samma förutsättning.   

Det insamlade materialet från båda delarna av fallstudien studerades och analyserades för att 

få en heltäckande bild av de olika prövningarna. Jämförelser mellan de olika dokumenten 

genomfördes för att se likheter och skillnader i myndigheternas prövning. Detta för att sedan 

kunna dra slutsatser utifrån granskningarna och för att ge trovärdighet till de utförda 

intervjuerna.  
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3 Förrättningslantmätaren, fastighetsbegreppet, ägande 

och stiftelser – en litteraturstudie 

Detta kapitel består av litteraturstudiens resultat och syftar till att ge läsaren en bakgrund till 

studien för att öka läsarens kunskap och insikt i ämnet. Kapitlet består av fyra områden, 

förrättningslantmätaren, fastighetsbegreppet, ägande och stiftelser, som i sig innehåller flera 

delavsnitt. Avsnittet om förrättningslantmätaren tar upp yrket i sig, lantmäterimyndighetens 

organisation och förrättningslantmätarens arbetsprocess. Fastighetsbegreppet beskrivs i 

kapitlets andra avsnitt där även bildande och ändrande av fastigheter behandlas kort. Kapitlets 

tredje avsnitt, ägande, beskriver ägandeformen mer allmänt och om just stiftelsers ägande. Det 

fjärde och avslutande avsnittet behandlar stiftelser och ger en inblick i den komplexa 

organisationen stiftelsen består av. 

3.1 Förrättningslantmätaren 

Förrättningslantmätare är ett yrke inom lantmäterimyndigheten, vilket Larsson och Elander 

(2001) redogör för i sin artikel. Förrättningslantmätaren har till uppgift att handlägga 

lantmäteriförrättningar och ansvara för fastighetsbildningen. Vidare anser Larsson och 

Elander att i lantmäteriförrättningen är det förrättningslantmätaren som har nyckelrollen och 

är skyldig att följa lagen och gällande planer men samtidigt se till allmänhetens intresse och 

vad sakägarna vill. Hänsyn till allmänna ekonomiska intressen och lantmäterimyndighetens 

ekonomiska intressen anser Larsson och Elander att en förrättningslantmätare även ska ta. 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) förklarar att yrket innebär att förrättnings-

lantmätaren ska utreda opartiskt samt fungera som en medlare när situationen kräver detta. 

Förrättningslantmätaren behöver ingående juridiska kunskaper inom framförallt fastighetsrätt 

och kan även erbjuda fastighetsrättslig rådgivning (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010). 

Enligt Larsson och Elander (2001) är förrättningslantmätaren beslutsfattande och får ta de 

avgörande besluten i lantmäteriförrättningar, framförallt när sakägarna inte kan komma 

överens. Larsson och Elander konstaterar även att en stor roll i yrket är konflikthantering samt 

att kunna medla mellan parter och menar att det inte kan vara lätt att som förrättnings-

lantmätare leva upp till alla dessa krav som finns på yrket. En tydlig bild av vilka uppgifter 

förrättningslantmätaren har i sin yrkesroll presenteras i figur 1.  
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Figur 1. Förrättningslantmätarens uppgifter vid en lantmäteriförrättning, egen figur efter en 
sammanställning av lagsstiftningen (Fastighetsbildningslagen, SFS 1970:988) och Larsson och Elander 
(2001). 

3.1.1 Förrättningslantmätarens arbetsprocess 

Bestämmelser om förrättningsprocessen finns framförallt i 4 kapitlet fastighetsbildningslagen 

(SFS 1970:988). Lantmäteriet (u.å.) redogör att när en ansökan om förrättning kommer in till 

ett lantmäterikontor påbörjas förrättningsprocessen genom att förrättningslantmätaren 

diskuterar med den sökande om ärendets omfattning, leveranstid och pris. Sedan kontrollerar 

förrättningslantmätaren sökandes och sakägares behörighet, om det är rätt personer som 

skrivit under ansökan. Vidare beskrivs att förrättningslantmätaren utreder förutsättningarna 

för genomförandet av den sökta fastighetsbildningen. Då utreds vilka fastigheter som berörs 

av förrättningen, dess omfattning, servitutsrättigheter, samfälligheter och andra rättigheter. 

Gällande planer och andra markreglerade bestämmelser utreds och kontrolleras. Förrättnings-

lantmätaren kontrollerar om det finns penninginteckningar i de berörda fastigheterna, dessa 

kan då behöva hanteras. Samråd ska ske med byggnadsnämnden, länsstyrelsen och andra 

berörda myndigheter för att bedöma om förrättningen kan genomföras. Dessutom ska 

förrättningslantmätaren om det behövs hålla sammaträden med berörda fastighetsägare. 

Lantmäteriet (u.å) förklarar även att det är förrättningslantmätaren som är beslutande i förrätt-

ningen. Besluten dokumenteras i olika handlingar och på en karta som skickas ut till berörda 



10 

 

sakägare. Från och med den dag som förrättningslantmätaren avslutar förrättningen börjar en 

överklagandetid att löpa på fyra veckor. Om ingen överklagat förrättningsbeslutet under dessa 

fyra veckor vinner förrättningen laga kraft (Lantmäteriet, u.å).  

3.1.2 Lantmäterimyndigheten 

I Sverige finns både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter som samarbetar med 

varandra säger Kalbro och Lindgren (2010). De förklarar att det idag finns 38 kommunala 

lantmäterimyndigheter och deras verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen. 

Dessa myndigheter är organiserade så att de kan agera helt fristående i förhållande till andra 

kommunala verksamheter. Vidare anger de att i kommuner som inte har kommunala 

lantmäterimyndigheter sköts fastighetsbildningen av den statliga myndigheten som har cirka 

80 kontor runt om i landet. Både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter har samma 

befogenhet när det gäller fastighetsindelning (Kalbro & Lindgren, 2010).  

Den statliga lantmäterimyndigheten som tillhör socialdepartementet benämns Lantmäteriet 

och ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriet (u.å.) säger att ” Vår verksam-

hetsidé är att bidra till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa 

förutsättningar för att: 

 bygga och utveckla fastigheter och samhällets infrastruktur. 

 köpa, äga och sälja fastigheter. 

 söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.” 

3.2 Fastighetsbegreppet 

En fastighet är fast egendom. I 1 kapitlet 1 § jordabalken (SFS 1970:994) definieras fast 

egendom som jord vilken är indelad i fastigheter. Det finns däremot ingen klar definition på 

begreppet fastighet i lagtexten mer än vad som följer av 1 kapitlet 1 § jordabalken (SFS 

1970:994) att ”en fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 

vertikalt”. Är en fastighet endast avgränsad horisontellt betyder det att utrymmen både 

ovanför och under marken tillhör fastigheten medan fastigheter som även avgränsats vertikalt 

har ett bestämt utrymme (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

Till en fastighet hör enligt Grauers (2010) fast egendom vilket benämns fastighetstillbehör 

och är sådant som förutom marken också tillhör fastigheten. Vidare anger Grauers att 
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allmänna fastighetstillbehör finns för stadigvarande bruk på fastigheten exempelvis 

byggnader, byggnadstillbehör är installerat i byggnaden för stadigvarande bruk så som 

vattenledningar, industritillbehör har tillförts och används i en industriverksamhet som 

bedrivs på fastigheten. Fastighetstillbehören måste ägas av fastighetsägaren och ha tillförts till 

fastigheten av fastighetsägaren, eller av någon annan än fastighetsägaren men i hans intresse 

(Jordabalken, SFS 1970:994). 

Fastigheten kan ha rättigheter och skyldigheter knutna till sig vilket kan utöka eller inskränka 

fastighetsägarens befogenheter. Enligt Julstad (2011) är de rättighetsupplåtelser som kan 

finnas i en fastighet servitut, nyttjanderätter och ledningsrätter Dessa kan antingen gälla till 

fördel för fastigheten eller till nackdel för den, vilket betyder att fastigheten har rätt att nyttja 

en annan fastighets mark eller tillbehör och tvärt om. Vidare menar Julstad att en fastighet 

också kan utökas genom att ha andel i gemensamhetsanläggning eller samfällighet och på så 

sätt ha tillgång till gemensamt ägd mark eller anläggning. 

3.2.1 Bildande och ändrande av fastigheter 

Fastigheter är enligt Jensen (2008) ”en indelning av mark som uppstår eller förändras genom 

fastighetsbildning” (s. 29). Därmed kan fastigheter bildas eller ändras genom fastighets-

bildning. Ombildning av en fastighet sker genom fastighetsreglering och nybildning sker 

genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning (Fastighetsbildningslagen, SFS 

1970:988). Fastighetsbildning sker genom en lantmäteriförrättning som handläggs av 

Lantmäterimyndigheten (Ekbäck, 2009). Fastighetsbildningsåtgärderna blir giltiga först när de 

har inregistrerats i fastighetsregistret (Jensen, 2008).  

3.3 Ägande 

Det finns en stor skillnad mellan innehav och ägande förklarar Bromley (2008). Han menar att 

innehav är när någon regelbundet brukar något och ägande är när någon har konkreta bevis för 

ägandet. Vidare förklarar Bromley att ägandebevis är något som utfärdas av regeringens 

myndigheter och det är ett rättsinstrument när bevis på ägande är nödvändigt. Ekbäck (2009) 

redogör att de objekt som har äganderätt kallas egendom och delas in i lös- och fast egendom. 

När det gäller ägandebevis anger han att för fast egendom i Sverige återfinns de i 

fastighetsregistret och kallas lagfart. Det är lantmäterimyndigheten som har huvudansvaret för 

fastighetsregistret i Sverige (Ekbäck, 2009). Som Wiebe och Meinzen-Dick (1998) fastslår 

avgör äganderätten vem som får göra vad med marken men även hur och när. 
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3.3.1 Stiftelsers ägande 

En stiftelse är en juridisk person, Carlsson och Stenman (2004) menar att den varken anses ha 

ägare eller medlemmar utan är en självägande förmögenhet. Olsson (2004) påpekar att 

“stiftelser verkar inte i ett vakuum utan utgör ofta alternativ till andra organisationsformer 

eller samverkar med andra juridiska personer” (s. 10). Hemström (2010b) menar att stiftelsen 

svarar för sina åtaganden med egna tillgångar, varken stiftare, styrelse eller förvaltare har 

personligt betalningsansvar. Stiftelser som äger fastigheter har äganderätten över dem och har 

alltså en lagfart som bevis på ägandet.  

3.4 Stiftelser 

En stiftelse ska varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål med hjälp av medel som kommer från 

en eller flera stiftare, det kan var genom gåva, testamente eller annat dokument men även från 

insamlingar eller genom en ekonomisk verksamhet (Hemström, 2010a). Wijkström (2000) 

menar att stiftelser ofta inte har ett vinstdrivande syfte. Enligt Wijkström (1997) finns dagens 

stiftelser främst för att främja forskning, utbildning, kultur och välfärdstjänster. Det är en 

aktuell fråga om hur verksamheter utan vinstsyfte ska organiseras, så som bedrivande av 

skolor, sjukhus eller äldreomsorg (Carlsson & Stenman, 2004). Stiftelser är därför viktiga i 

dagens samhälle och fyller en stor funktion för allmänheten genom ideella verksamheter 

(Wijkström 1997). 

3.4.1 Historia 

Stiftelseformen har funnits länge i Sverige och infördes med kristendomen förklarar 

Hemström (2010a). Kyrkan fick då donationer för att driva sin verksamhet men också för att 

kunna bedriva en fungerande sjuk- och fattigvård. Därefter riktades donationsviljan mot 

undervisningsområdet. Mot slutet av 1800-talet anger Hemström att intresset däremot växte 

för donationer till förmån för högre utbildning och vetenskaplig forskning. Under 1970- och 

1980-talet bildades kommunala och statliga stiftelser, till exempel kommunala 

bostadsstiftelser, men under 1990-talet övergick stor del av dessa till andra former än 

stiftelseformen (Lundén, 2010).  

Trots att stiftelseformen funnits länge i Sverige fick den inte en egen civilrättsliglagstiftning 

förrän år 1994. Redan på slutet av 1800-talet kom frågan upp om efterfrågan på en allmän 

lagstiftning om stiftelser enligt Isoz (1997). Vidare förklarar Isoz att initiativet resulterade 

efter flera förslag endast i en kontrollagstiftning som innebar att landets länsstyrelser skulle ha 
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tillsyn över stiftelser med allmännyttiga ändamål, lagen om tillsyn över stiftelser (SFS 

1929:116). Isoz menar att detta berodde på att lagrådet ansåg att en mer fullständig lag i viss 

mån var överskattad. År 1952 kom Henrik Hesslers doktorsavhandling om stiftelser (Hessler, 

1952), vilken har haft en betydande inverkan på stiftelser i och med att det var den doktrin 

som fanns gällande stiftelser på grund av att ingen lag införts. Arbetet med att göra en egen 

lag om stiftelseformen påbörjades i början av 1970-talet förklarar Isoz (1997), då riksdagen 

begärt en allmän översyn av lagstiftningen angående stiftelser. Isoz redogör vidare för att 

möjligheten till att ändra i stiftelseförordnandet lagreglerades år 1972 i permutationslagen 

(SFS 1972:205). Det var först på 1980-talet som riksdagen betonade vikten av en tidsenlig lag 

om stiftelser (Ds Ju 1987:14). Förslaget till lag om stiftelser, Ds Ju 1987:14, fick kritik av 

remissinstanserna men överlag ansågs en allmän lagstiftning om stiftelser vara angelägen 

förklarar Isoz (1997). Propositionen 1993/94:9, Stiftelser, kom i september år 1993 berättar 

Isoz vidare. Efter detta långvariga förarbete antog riksdagen år 1994 en stiftelselag (SFS 

1994:1220), men den trädde inte i kraft förrän den 1 januari 1996, vissa bestämmelser trädde i 

kraft ytterligare ett år senare (Prop. 1993/94:9). Carlsson och Stenman (2004) påpekar att 

detta var den första civilrättsliga ramlagstiftningen för stiftelser, trots att stiftelser funnits 

länge i samhället. År 2009 togs beslut om att göra några betydande ändringar i stiftelselagen 

(SFS 1994:1220) bland annat att länsstyrelsernas tillsyns- och registreringsverksamhet 

koncentrerades till sju länsstyrelser (Prop. 2008/09:84).  

3.4.2 Olika stiftelser 

Stiftelser regleras till stor del i stiftelselagen (SFS 1994:1220) men det finns flera olika slags 

stiftelser i Sverige (Lundén, 2010). Stiftelselagen (SFS 1994:1220) gäller fullt ut för 

moderstiftelser och för så kallade vanliga stiftelser, det vill säga avkastningsstiftelser och 

verksamhetsstiftelser, medan insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser behandlas i ett 

särskilt kapitel i stiftelselagen (SFS 1994:1220). För vinstandelsstiftelser och vissa 

familjestiftelser är inte stiftelselagen (SFS 1994:1220) tillämplig i så stor utsträckning. Det 

finns också pensionsstiftelser och personalstiftelser, så kallade tryggandestiftelser anger 

Hemström (2010b), men de behandlas i andra lagar och tas därför inte upp i denna studie. Inte 

heller för församlingskyrkor och domkyrkor av stiftelsekaraktär gäller stiftelselagen (SFS 

1994:1220) (Prop. 1993/94:9), därför behandlas inte heller dessa i den här studien. Stiftelser 

bildade av stat, kommun eller landsting kommer inte innefattas i studien, eftersom dessa till 

stor del har avvecklats. 
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3.4.2.1 Avkastningsstiftelser     

Avkastningsstiftelser benämns också gåvostiftelser förklarar Lundén (2010). Lundén menar 

att en sådan stiftelse oftast bildas genom att en privatperson, så kallad stiftare, avskiljer 

egendom i form av gåva eller testamente som ska verka för ett visst ändamål som stiftaren 

förordnar. Vidare anger Lundén att stiftelsens avkastning ska användas för att tillgodose 

ändamålen genom att ge ut medel till dess destinatärkrets. Avkastningsstiftelserna är den 

vanligaste stiftelseformen anger både Carlsson och Stenman (2004), Lundén (2010) och Isoz 

(1997). Enligt Isoz (1997) kan en avkastningsstiftelse inte bedriva näringsverksamhet utan att 

införa ett nytt verksamhetsändamål, om det bestämda ändamålet från stiftaren går att följa. 

Olsson (1996) menar däremot att det inte finns något hinder så länge näringsverksamheten 

tillgodoser ändamålet på bästa sätt och att verksamheten anses vara ekonomiskt hållbar.  

3.4.2.2 Verksamhetsstiftelser  

Verksamhetsstiftelser också kallade näringsdrivande stiftelser, tillgodoser sitt syfte genom att 

bedriva någon form av verksamhet oftast näringsverksamhet. En verksamhetsstiftelse bedriver 

enligt Hemström (2010b) en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur, det kan exempelvis 

vara att bedriva vård, undervisning eller att äga och förvalta bostadsfastigheter. Olsson (1996) 

beskriver att näringsverksamhet kan delas in i direkt eller indirekt, där direkt närings-

verksamhet är när stiftelsen bedriver verksamheten i eget namn och indirekt näringsverk-

samhet är när en verksamhet inte bedrivs av stiftelsen men stiftelsen äger del i verksamheten 

och har stort inflytande. 

3.4.2.3 Kollektivavtalsstiftelser  

Kollektivavtalsstiftelser bildas genom att en arbetsgivarorganisation och en central 

arbetstagarorganisation kommer överens i kollektivavtalet om att inrätta en stiftelse beskriver 

Gunne och Löfgren (2001). Vidare förklarar Gunne och Löfgren att ändamålet med stiftelsen 

är att ge ekonomiska bidrag till anställda som förlorat sitt arbete, detta för att underlätta 

ekonomiska svårigheter för de uppsagda. Arbetsgivaren betalar löpande in medel till stiftelsen 

(Gunne & Löfgren, 2001). I och med att ingen förmögenhet avsätts vid bildandet av stiftelsen 

uppfyller inte en kollektivavtalsstiftelse de krav som finns för en vanlig stiftelse och därför 

har dessa stiftelser fått ett eget kapitel i stiftelselagen (SFS 1994:1220) (Hemström, 2010b). 
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3.4.2.4 Insamlingsstiftelser   

Lundén (2010) förklarar att insamlingsstiftelser bildas genom att en stiftare i stiftelse-

förordnandet förklarar att ett upprop ska ske där allmänheten uppmanas att bidra med pengar 

för att främja ett visst ändamål. Lundén upplyser vidare att för denna typ av stiftelse behövs 

inget grundkapital vid bildandet, därför behandlas insamlingsstiftelser i ett särskilt kapitel i 

stiftelselagen (SFS 1994:1220).  

3.4.2.5 Familjestiftelser  

Familjestiftelser är stiftelser som bildas för att tillgodose en viss släkt eller vissa släkter menar 

Birath, Hallgren, Lampa, Lundberg och Sethzman (2001). Birath et al. förklarar att en 

familjestiftelse som endast har ändamålet att tillgodose en begränsad grupp fysiska personer 

gäller bara till viss del i stiftelselagen (SFS 1994:1220), endast paragraferna om bildande och 

status som juridisk person. Finns det däremot fler ändamål i familjestiftelsens förordnanden 

anger Birath et al. att stiftelselagen (SFS 1994:1220) gäller fullt ut. 

3.4.2.6 Vinstandelsstiftelser  

Vinstandelsstiftelser bildas enligt Olsson (2002) av de anställda eller deras fackföreningar vid 

ett visst företag för att fördela del av företagets vinst till de anställda. Eftersom stiftelsen 

vänder sig till bestämda fysiska personer blir inte stiftelselagen (SFS 1994:1220) tillämplig i 

så stor utsträckning förklarar Olsson vidare, endast paragraferna om bildande och status som 

juridisk person. Olsson förklarar att detta betyder att vinstandelsstiftelser saknar en 

civilrättslig lagstiftning och därmed en laglig definition. Dessa stiftelser är en relativt ny 

stiftelseform, anger Olsson, som uppkom först på 1970-talet.  

3.4.2.7 Moderstiftelse 

Moderstiftelser är sådana stiftelser som är del i en koncern, propositionen 1998/99:130 anger 

att i följande fyra situationer är en stiftelse en moderstiftelse: 

 stiftelsen äger mer än hälften av rösterna för samtliga aktier och andelar i en juridisk 

person, 

 stiftelsen äger aktier och andelar i den juridiska personen och har genom avtal med 

andra delägare mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, 

 stiftelsen äger aktier och andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller 

avsätta mer än hälften av ledamöterna i ledningsorganet, eller 
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 stiftelsen äger aktier och andelar i den juridiska personen och har genom avtal eller 

föreskrift i stadgar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. 

I en sådan situation som ovan, förklarar propositionen, är stiftelsen en moderstiftelse och en 

annan juridisk person är ett dotterföretag vilka tillsammans bildar en koncern, men som även 

kan bestå av flera dotterföretag. Moderstiftelsen måste vara svensk men dotterföretagen kan 

vara svenska eller utländska juridiska personer av olika slag (Prop. 1998/99:130). 

3.4.3 Bildandet 

En stiftelse bildas när en eller flera personer eller juridiska personer, så kallade stiftare, 

avsätter egendom genom ett stiftelseförordnande för att varaktigt förvaltas som en 

självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål (Hemström, 2002). Enligt Agell (2002) kan 

en stiftelse inte bildas om ”det inte med någon form av tydlighet anges vilket ändamål som 

stiftelsen ska tillgodose” (s.30). Detta är något som även Hessler (1952) påpekat redan i sin 

doktorsavhandling. Stiftaren kan ange flera ändamål som stiftelsen samtidigt ska främja 

(Hemström, 2002). De rättshandlingar som måste genomföras för att bilda en giltig stiftelse är 

enligt Gunne och Löfgren (2001) följande: 

1. Förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Se mer 

om stiftelseförordnandet nedan, avsnitt 3.4.3.1. 

2. Ändamålet ska vara varaktigt och förordnandet får inte innehålla föreskrifter som leder 

till att ändamålet bara kan uppfyllas under en kortare period. Två till tre år menar Isoz 

(1997) vara för kort varaktighet och det kan då inte anses bli en stiftelse, gränsen går 

vid ungefär fem år, viket även Hemström (2002) anger. Vidare anser Gunne och 

Löfgren (2001) att ändamålet ska vara så preciserat att det kan uppfyllas utan att vara 

olagligt. 

3. Ett överlämnande av egendom från stiftaren eller stiftarna ska ske enligt 

stiftelseförordnandet och egendomen måste avskiljas från stiftaren genom att 

överlämnas till den som ska förvalta stiftelsen. Egendomen anses avskild när det 

vidtagits sådana åtgärder som gör att en förvärvare är skyddad mot en överlåtares 

borgenärer (Isoz, 1997). Är egendomen fast, alltså en fastighet, måste bestämmelserna 

i jordabalken (SFS 1970:994) gällande överlåtelse av fastighet följas samt att eventuell 

makas eller sambos medgivande kan behövas (Lundén, 2010). 
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4. En styrelse eller en förvaltare måste åta sig att förvalta stiftelsen och dess förmögenhet 

i enlighet med stiftelseförordnandet. 

En stiftelse är bildad när de tre första rättshandlingarna genomförts, den sista punkten 

gällande förvaltningsåtagandet finns det inget formkrav för (Gunne & Löfgren, 2001). 

Definitionen av stiftelser bygger till stor del på den definition som fanns i lagen om tillsyn 

över stiftelser (SFS 1929:116) (Prop. 1993/94:9). Om stiftaren finns i livet efter att stiftelsen 

bildats har stiftaren, enligt Agell (2002) inte längre någon möjlighet att påverka stiftelsens 

verksamhet. Agell menar vidare att när stiftelsen är bildad ”lever den sitt eget liv” (Agell, 

2002, s. 34). Stiftelsen är efter bildandet en juridisk person och får därmed rättskapacitet 

(Hemström, 2010b). Stiftelsen ska ha ett namn som innehåller ordet stiftelse och är det inte 

nämnt i förordnandet blir det styrelsens eller förvaltarens ansvar att bestämma det (Birath et 

al., 2001). Stiftelsen ska också ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket (Prop. 

2008/09:84). 

3.4.3.1 Förordnandet  

Lynge Andersen och Olsson (2004) förklarar att stiftelseförordnandet är det grundläggande 

dokumentet för en stiftelse. Vidare redogör Lynge Andersen och Olsson att förordnandet är en 

viljeförklaring där stiftaren eller stiftarna anger för vilket bestämt ändamål de vill skapa en 

varaktig och bestående självständig förmögenhet, där de tillskjuter egendom. Ett gåvobrev, ett 

testamente eller ett avtal kan enligt dem innefatta själva förordnandet. Stiftelseförordnandet 

används enligt Carlsson och Stenman (2004) både för att beteckna stiftarens viljeförklaring 

och handlingen som viljeförklaringen är intagen i. Lynge Andersen och Olsson (2004) anser 

att “beteckningen förordnande omfattar alla föreskrifter meddelade av stiftaren i samband 

med och för stiftelsens bildande som kan uppfattas som bindande eller handlingsdirigerande 

för styrelsen i förvaltningsuppdraget eller för andra utpekade organ” (s 83). Det ursprungliga 

stiftelseförordnandet kan även benämnas stiftelseurkund (Olsson, 1996). 

Ett stiftelseförordnande måste innehålla ändamålet med stiftelsen och vilken egendom 

stiftaren bidrar med (Olsson, 1996). En fullständig ändamålsbeskrivning innehåller tre delar 

enligt Isoz (1997): 

 Syftet, inom vilket område och vad stiftelsen ska verka för. 

 Verksamheten, på vilket sätt och hur stiftelsen ska främja sitt ändamål. 
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 Destinatärskrets, anger vilka som ska främjas av stiftelsen och hur, genom exempelvis 

bidrag eller förmåner. 

Dessa tre delar måste dock inte vara uppfyllda för att en stiftelse ska få bildas, det räcker med 

att ha ändamål som bara berör till exempel verksamhet att driva en skola (Isoz, 1997). När 

den överförda egendomen består av fast egendom (fastighet) måste förordnandet innehålla de 

uppgifter som behövs enligt jordabalken (SFS 1970:994) för att stiftelsen ska kunna söka 

lagfart på fastigheten förklarar Lundén (2010). Lynge Andersen och Olsson (2004) menar att 

ett välformulerat förordnande ska vara flexibelt men ändå stabilt. Det är viktigt att 

förordnandet är bra från början för när stiftelsen väl är bildad har inte stiftaren eller stiftarna 

någon möjlighet att ändra i förordnandet (Hemström, 2010a). Lynge Andersen och Olsson 

(2004) menar att det även är vanligt att förordnandet innehåller förbudsbestämmelser och en 

vanlig sådan är den som anger att stiftelsens fastigheter inte får avyttras. Syftet med stiftelsen 

är då att äga fastigheten eller bedriva någon verksamhet där och därför har detta förbud införts 

i förordnandet (Lynge Andersen och Olsson, (2004). 

Många stiftelser har inte endast ett stiftelseförordnande utan även stadgar, men enligt Agell 

(2002) finns det inget krav på stadgar i stiftelselagen (SFS 1994: 1220). Om det finns stadgar 

som kompletterar ett stiftelseförordnande måste förordnandet bestämma stadgarnas innehåll, 

till exempel att det i förordnandet står att stadgarna beskiver hur styrelsen ska sammansättas, 

menar Hemström (2002). Olsson (1996) skriver i sin avhandling att förordnandet är den 

handling som utgör grunden för stiftelsens bildande, medan stadgar är de föreskrifter som 

gäller för stiftelsen. Vidare anger hon att stadgar och förordnandet utgör ofta samma handling 

eller är upprättade vid samma tillfälle. Hon menar att stadgar är de föreskrifter som reglerar 

stiftelsen och dess verksamhet, dessa stadgar finns ofta i stiftelseförordnandet. Agell (2002) 

har samma inställning som Olsson (1996) vad gäller stadgars betydelse för en stiftelse och 

tillägger att stadgar kan finnas med redan i stiftelseförordnandet. Lynge Andersen och Olsson 

(2004) påpekar att det måste avgöras från fall till fall om stadgarna anses vara en del av 

förordnandet eller inte, beroende på deras innehåll. Hemström (2002) anser att om stadgarna 

utfärdats av stiftaren i samband med bildandet borde stadgarna vara bindande och endast 

kunna ändras på samma sätt som övriga föreskrifter. Hemström menar vidare att om stadgarna 

däremot upprättats av stiftelsens styrelse eller förvaltare behövs inget beslut eller meddelande 

från tillsynsmyndighet eller Kammarkollegiet för att ändra stadgarna. 
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3.4.4 Förvaltning   

Stiftelsen ska förvaltas enligt stiftelseförordnandet av den som åtagit sig förvaltningen 

(Carlsson & Stenman, 2004). Enligt Isoz (1997) innebär förvaltning handläggning av frågor 

som kan uppkomma i en stiftelse men ej revision. De föreskrifter som stiftaren bestämt i 

stiftelseförordnandet ska följas och avvikelser från detta får endast göras om föreskrifter 

strider mot tvingande regler i stiftelselagen (SFS 1994:1220) då lagen istället ska tillämpas 

(Prop. 1993/94:9). Detsamma gäller även andra tvingande lagar och författningar menar Isoz 

(1997).  Carlsson och Stenman (2004) menar att en stiftare ska kunna lita på att den egendom 

som avskilts för bildandet av stiftelsen även i framtiden kommer främja stiftarens angivna 

syfte, därav är det viktigt att stiftelseförordnandet följs vid förvaltningen. 

Hemström (2010b) redogör att förvaltning av stiftelser kan ske genom två olika förvaltnings-

former, antingen egen förvaltning eller anknuten förvaltning. Hemström förklarar att vid egen 

förvaltning har en eller flera fysiska personer åtagit sig förvaltningen av stiftelsen, men om 

det är en juridisk person som åtagit sig förvaltningen handlar det om anknuten förvaltning. De 

fysiska personer som förvaltar vid egen förvaltning utgör en styrelse medan den juridiska 

personen vid anknuten förvaltning betecknas förvaltare (Hemström, 2010b). Stiftaren får inte 

ensam utgöra stiftelsens styrelse vid egen förvaltning och inte heller vara förvaltare vid 

anknuten förvaltning (Prop. 1993/94:9). Styrelsen eller förvaltaren ska se till att föreskrifterna 

i stiftelseförordnandet följs och de företräder stiftelsen gentemot utomstående samt tecknar 

dess namn och firma (Gunne & Löfgren, 2001). 

Sidoförvaltningsorgan kan skapas om det i stiftelseförordnandet nämnts att även andra organ 

förutom styrelse eller förvaltare får beslutanderätt (Hemström, 2010b). I sådana fall kan 

styrelsens eller förvaltarens yttersta ansvar frångås och sidoförvaltningsorganet kan ta beslut, 

till exempel gällande att utse eller avsätta styrelsens ledamöter eller bestämma deras arvode, 

under styrelsens eller förvaltarens överinseende (Prop. 1993/94:9). I propositionen framgår 

det att styrelse eller förvaltare dock har hela ansvaret för hur stiftelsens medel används och 

placeras, de ska förvalta enligt stiftarens förordnande på ett godtagbart sätt. Enligt Isoz (1997) 

ska en godtagbar placering bedömas utifrån ett helhetsperspektiv där flera olika faktorer ska 

beaktas, bland annat riskspridningen på placeringen och avkastningsmöjligheter. Styrelse-

ledamot eller förvaltare kan bli skadeståndsskyldig gentemot stiftelsen eller tredje man om 

den på grund av oaktsamhet eller uppsåtligen orsakat skada under sitt uppdrag (Gunne & 

Löfgren, 2001). 
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Stiftelsens kapital skyddas genom ett förbud mot att kapitalet lånas ut till personer som har 

befattning med stiftelsens förvaltning (Prop. 1993/94:9). Föreskrifter i stiftelseförordnandet 

som godtar lån strider mot den tvingande regeln gällande låneförbud och är därför ogiltiga 

(Gunne & Löfgren, 2001). 

3.4.5 Tillsyn  

Alla stiftelser står under tillsyn av någon länsstyrelse. Tillsynen och registrerings-

verksamheten är från och med 1 januari år 2010 koncentrerade till sju länsstyrelser i Sverige, 

dessa är följande enligt 4a § stiftelseförordningen (SFS 1995:1280): 

 Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och 

Västmanlands län, 

 Länsstyrelsen i Östergötlands län i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, 

 Länsstyrelsen i Skåne län i Kronobergs, Blekinge och Skåne län, 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Hallands och Västra Götalands län, 

 Länsstyrelsen i Dalarnas län i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län, 

 Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Västernorrlands och Jämtlands län, och 

 Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län. 

Olsson och Lynge Andersen (2004) förklarar att före år 2010 hade varje länsstyrelse hand om 

tillsyn och registrering för de stiftelser som fanns i länet, detta kunde betyda att vissa 

länsstyrelser endast hade några få stiftelser att ha hand om medan andra hade desto fler. 

Vidare menar Olsson och Lynge Andersen att en anledning till varför tillsyns- och 

registreringsverksamheten förändrades och koncentrerades till endast sju länsstyrelser var att 

kvalitén mellan länsstyrelserna varierade, vilket berodde på brister i både resurs och 

kompetens. I propositionen 2008/09:84 framgår det att i de flesta fall är det länsstyrelsen i det 

län där stiftelsens styrelse eller förvaltare har sitt säte som är tillsynsmyndighet. Genom 

ändringen som gjordes år 2010 kan stiftelser som hör hemma i olika län alltså ha samma 

tillsynsmyndighet (Prop. 2008/09:84). Tillsynsmyndigheterna tar ut en tillsynsavgift för de 

stiftelser som är skyldig att upprätta årsredovisning, avgiften är då 600 kronor för stiftelser 

som utövar näringsverksamhet och 400 kronor för övriga stiftelser enligt stiftelseförordningen 

(SFS 1995:1280).  

Tillsynsmyndigheterna har tre huvuduppgifter enligt Bjelkberg, Gärdin och Einassson 

(2013):   
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 Kontrollera att stiftelseförordnandet och bestämmelserna i stiftelselagen (SFS 

1994:1220) följs. 

 Ingripa om stiftelseförordnandet och stiftelselagen (SFS 1994:1220) inte följs eller om 

en styrelseledamot eller förvaltare på något sätt missköter sitt uppdrag.     

 Att ge service till stiftelserna genom att bland annat ge dem råd och upplysningar. 

Tillsynens omfattning kan enligt Lundén (2010) delas in i två nivåer, fullständig eller 

begränsad tillsyn. Lundén redogör att en stiftelse som står under fullständig tillsyn ska varje år 

skicka in årsredovisningen och revisionsberättelsen till sin tillsynsmyndighet, detta gäller de 

flesta stiftelser. Tillsynsmyndigheterna har alltid rätt att begära information av en stiftelse 

förklarar Lundén (2010) vidare. Som propositionen 1993/94:9 säger ska stiftelsens tillsyns-

myndighet ingripa om en stiftelses förvaltning eller revision inte antas utföras enligt 

stiftelseförordnandet. Tillsynsmyndigheten kan enligt propositionen också ingripa om en 

styrelseledamot eller förvaltare på något sätt missköter sitt uppdrag. Tillsynsmyndigheten kan 

då för stiftelsens räkning väcka talan om skadestånd mot eller avsätta styrelseledamoten, 

förvaltaren eller revisorn (Prop. 1993/94:9).  

Propositionen 2008/09:84 redogör att vid begränsad tillsyn har stiftaren i stiftelseförordnandet 

bestämt att stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt stiftelselagen (SFS 1994:1220), 

den får då inte driva näringsverksamhet eller ha varit moderstiftelse under de tre senaste åren. 

Tillsynsmyndigheterna kan inte begära information från en undantagen stiftelse annat än när 

det verkar troligt att stiftelsen inte följer stiftelselagens (SFS 1994:1220) bestämmelser (Prop. 

1993/94:9). En stiftelse som står under begränsad tillsyn behöver alltså inte skicka in 

årsredovisning och revisionsberättelse till sin tillsynsmyndighet vilket både proposition 

1993/94:9 och Lundén (2010) redogör för.  

3.4.6 Ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet 

Ändringar av en stiftelses föreskrifter kan ske på olika sätt, antingen genom ändring utan 

tillstånd på grund av ett ändringsförbehåll, ändring med tillstånd av någon tillsynsmyndighet 

eller ändring med tillstånd av Kammarkollegiet. Sker ändringen av Kammarkollegiet kallas 

det för permutation. Olsson och Lynge Andersen (2004) konstaterar att stiftelser måste kunna 

ändras på grund av samhällsutvecklingen som kan leda till nya synsätt och därmed ändrings-

behov. Hemström (2002) säger att till skillnad från associationsrättens organisationer har 

stiftelser inte några ägare eller medlemmar som kan ha rätten att besluta om erforderliga 
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ändringar. Hemström menar att stiftaren i stiftelseförordnandet kan ha föreskrivit om att före-

skrifterna får ändras och av vilka. Vad som dock ska respekteras vid all form av förändring av 

stiftelser är stiftarens vilja (Olsson & Lynge Andersen, 2004), vilket även framgår i 

stiftelselagen (SFS 1994:1220). Ändringen får däremot aldrig strida mot lagstiftningens 

tvingande regler (Hemström, 2002). 

3.4.6.1 Ändring av föreskrifter utan tillstånd  

I proposition 1993/94:9 beskrivs det att om det i stiftelseförordnandet finns ett ändrings-

förbehåll, även kallat ändringsmedgivande, från stiftaren kan styrelsen, förvaltaren eller i 

vissa fall någon annan ändra, upphäva eller åsidosätta angivna föreskrifter i stiftelse-

förordnandet utan tillstånd från tillsynsmyndigheten bara inte ändringen strider mot någon 

lag. Styrelse eller förvaltare måste dock underrätta sin tillsynsmyndighet om ändringen. 

Stiftelser som bildats före stiftelselagens (SFS 1994:1220) ikraftträdande har däremot inte 

behövt meddela sin tillsynsmyndighet om de gjort en ändring med stöd av ett äldre 

ändringsförbehåll. Detta ändrades år 2010 och även äldre stiftelser med äldre 

ändringsförbehåll är nu skyldiga att underrätta tillsynsmyndigheten om de har gjort en ändring 

med stöd av ett äldre ändringsförbehåll (Prop.2008/09:84). I propositionen 1996/97:22 

framgår det att för en stiftelse som är bildad före år 1996, alltså innan stiftelselagen (SFS 

1994:1220) trädde i kraft, kan föreskrifterna innehålla ett ändringsförbehåll som ger styrelsen, 

förvaltaren eller någon annan rätt att ändra, upphäva eller åsidosätta angivna föreskrifter i 

stiftelseförordnandet. Detta ändringsförbehåll ska ha samma giltighet som före stiftelselagens 

(SFS 1994:1220) ikraftträdande vilket betyder att tillstånd från Kammarkollegiet eller 

tillsynsmyndigheten inte krävs så länge ändringsförbehållet finns i stiftelseförordnandet 

(Prop. 1996/97:22). 

För en stiftelse som är bildad efter år 1996 är ändringsförbehållet endast giltigt om det 

framgår i stiftelseförordnandet att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får 

ändra, upphäva eller åsidosätta angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet förutom ändamålet 

(Prop. 1996/97:22). Just formuleringen “utan tillstånd av en myndighet” (Prop. 1996/97:22, s. 

14) måste finnas med i ändringsförbehållet för stiftelser som bildats efter år 1996 för att vara 

giltigt. Lundén (2010) anger att stiftaren har väldigt stor frihet att bestämma vilka föreskrifter 

som ska kunna få ändras och om de bara får ändras under vissa förhållanden. Propositionen 

2008/09:84 säger att genom ett ändringsmedgivande kan stiftaren inte ge tillstånd att ändra 

föreskrifter som berör stiftelsen ändamål, för det krävs alltid ett tillstånd från 
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Kammarkollegiet. Vidare förklarar propositionen att det krävs även tillstånd från 

Kammarkollegiet för att ändra själva föreskriften om ändringsrätten (ändringsförbehållet), 

men när det finns ett ändringsförbehåll får övriga förskrifter ändras utan Kammarkollegiets 

tillstånd.  

3.4.6.2 Ändring av föreskrifter efter tillstånd av tillsynsmyndighet 

Det andra sättet som ändringar av en stiftelses förskrifter kan ske är genom tillstånd av en 

tillsynsmyndighet. Om det inte finns något ändringsmedgivande från stiftaren gäller 6 kapitlet 

i stiftelselagen (SFS 1994:1220) om ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande 

(Hemström, 2002). Enligt Lynge Andersen och Olsson (2004) kan föreskrifter utöver de som 

nämns i 6 kapitlet 1 § 1 st stiftelselagen (SFS 1994:1220) (se punkter nedan) ändras, upphävas 

eller i särskilt fall åsidosättas efter tillstånd från en tillsynsmyndighet. Lynge Andersen och 

Olsson förklarar även att det enbart är föreskrifter som inte längre kan följas på grund av 

ändrade förhållanden, som har blivit uppenbart onyttiga, som strider mot stiftarens avsikter 

eller om det finns andra särskilda skäl som tillsynsmyndigheterna kan ge tillstånd till att 

ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta. Lynge Andersen och Olsson anger att styrelsen 

eller förvaltaren måste skicka in en ansökan till stiftelsens tillsynsmyndighet som fattar ett 

beslut om ändringen, upphävandet eller åsidosättandet ska tillåtas eller inte. Lynge Andersen 

och Olsson menar att tillsynsmyndigheten ska medge ändringen om den inte strider mot 

stiftelselagen (SFS 1994:1220).  

3.4.6.3 Ändring av föreskrifter efter tillstånd av Kammarkollegiet 

Det tredje sättet en stiftelses föreskrifter kan ändras på är genom tillstånd från 

Kammarkollegiet. När en styrelse eller förvaltare vill göra förändringar i stiftelsens före-

skrifter angående dessa punkter som ses nedan krävs tillstånd av Kammarkollegiet, enligt 6 

kapitlet 1 § 1 st stiftelselagen (SFS 1994:1220). 

 stiftelsens ändamål, 

 hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad, 

 huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning, 

 av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen 

ska vara sammansatt, 

 styrelsens beslutsförhet eller omröstningsförfarande, 

 arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren, 



24 

 

 räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen, 

 revision, eller 

 rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande av 

styrelseledamot eller förvaltare. 

Genom lagändringarna som gjordes i stiftelselagen (SFS 1994:1220) framgår det i proposition 

2008/09:84 att år 2010 mildrades förutsättningarna för att kunna göra ändringar i före-

skrifterna avseende stiftelsens ändamål. Propositionen anger även att ändringar angående 

föreskrifter om stiftelsens ändamål får göras om förhållandena ändrats så att ändamålet inte 

längre kan följas, att det har blivit uppenbart onyttiga, stridande mot stiftarens vilja eller om 

det finns andra synnerliga skäl. Vid ändringar av föreskrifter om stiftelsens ändamål förklarar 

propositionen att hänsyn ska tas så långt det är möjligt till vad som varit stiftarens avsikt med 

bildandet av stiftelsen. Detta är något som även Hemström (2002) anser. Propositionen anger 

vidare att om stiftaren lever kan Kammarkollegiet begära in ett yttrande från denne. När det 

gäller föreskrifter utöver stiftelsens ändamål får ändringar göras om förhållandena ändrats så 

att ändamålet inte längre kan följas, att det har blivit uppenbart onyttiga, stridande mot 

stiftarens vilja eller om det finns andra särskilda skäl (Prop. 2008/09:84). Reglerna för ändring 

av föreskrifter i stiftelseförordnandet är fortfarande mycket stränga för att upprätthålla en hög 

donationsvilja (Prop. 1993/94:9). När Kammarkollegiet har fattat ett beslut skickar de en 

kopia av beslutet tillsammans med de nya föreskrifterna till den tillsynsmyndighet som är 

ansvarig för det område där stiftelsen är belägen, enligt Kammarkollegiet (2012). Kammar-

kollegiet anger även att Kammarkollegiets beslut kan överklagas till förvaltningsrätten i 

Stockholm. 

3.4.7 Registrering 

En ändring som infördes i stiftelselagen (SFS 1994:1220) den 1 januari år 2010 var enligt 

proposition 2008/09:84 att samtliga stiftelser ska registreras i ett av stiftelseregistren, oavsett 

om de är skyldiga att upprätta årsredovisning eller inte. I den framgår även att det bara är 

stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer 

(familjestiftelser) som inte behöver registreras. Det är tillsynsmyndigheterna, de sju 

länsstyrelserna, som har hand om stiftelseregistren och de län som varje länsstyrelse är 

tillsynsmyndighet för har samma stiftelseregister (Prop.2008/09:84).  Alla tillsynsmyndig-

heter bildar tillsammans en gemensam stiftelsedatabas utifrån stiftelseregistrens innehåll, 

vilket framgår av Länsstyrelserna (u.å). Länsstyrelserna visar att stiftelsedatabasen inte är lika 
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utförlig som stiftelseregistren utan innehåller basdata om stiftelsen, så som namn och 

kontaktuppgifter, fullständigt ändamål samt förmögenhetsuppgifter. 

Styrelsen eller förvaltaren av en stiftelse som bildas efter den 31 december år 2009 måste 

enligt proposition 2008/09:84 anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret till den 

tillsynsmyndighet som är ansvarig för det område där stiftelsen är belägen, senast 6 månader 

efter att stiftelsen bildats. De stiftelser som inte var registreringsskyldiga enligt de gamla 

bestämmelserna måste anmäla sig för registrering före 31 december år 2015 (Prop. 

2008/09:84). En årlig registerhållningsavgift ska betalas av de stiftelser som är registrerade i 

ett stiftelseregister enligt stiftelseförordningen (SFS 1995:1280). Denna årliga 

registerhållningsavgift uppgår till 600 kronor för stiftelser som utövar näringsverksamhet, 400 

kronor för stiftelser som har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor och 200 

kronor för övriga stiftelser (Stiftelseförordningen, SFS 1995:1280). Om det är en stiftelse som 

ska bedriva näringsverksamhet måste den registreras hos Boverket innan näringsverksam-

heten får påbörjas (Lundén, 2010). Denna omfattande registreringsskyldighet infördes för att 

förhindra missbruk av stiftelseformen och för att öka allmänhetens kännedom om stiftelserna 

(Prop. 2008/09:84). 

3.4.7.1 Registreringsanmälans innehåll 

Anmälan för registrering i ett stiftelseregister ska vara skriftlig och undertecknad av en 

styrelseledamot eller av en företrädare för förvaltaren och innehålla följande enligt 

proposition 2008/09:84: 

 stiftelsens namn och kontaktuppgifter 

 revisorns namn 

 revisorns personnummer 

 revisorns adress 

 vem som är huvudansvarig för revisionen om revisorn är ett registrerat revisionsbolag 

 revisionsbolagets organisationsnummer  

Vid egen förvaltning ska följande finnas med i registreringsanmälan enligt proposition 

2008/09:84: 

 styrelsens säte 

 styrelseledamöternas namn 

 styrelseledamöternas personnummer 
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 styrelseledamöternas fullständiga adress 

 styrelseledamöternas telefonnummer 

Vid anknuten förvaltning ska följande finnas med i registreringsanmälan enligt proposition 

2008/09:84: 

 förvaltarens namn eller firma 

 förvaltarens organisationsnummer 

 förvaltarens säte 

 förvaltarens fullständiga adress  

 förvaltarens telefonnummer  

Bilagor som ska bifogas registreringsanmälan är följande enligt proposition 2008/09:84: 

 kopia av stiftelseförordnandet, är inte detta möjligt krävs en beskrivning av stiftelsens 

ändamål 

 uppgift om värdet på stiftelsens tillgångar 

 kopia på en av revison undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig 

uppdraget  
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4 Empiriskt resultat 

Studien fokuserade på att närmare granska och jämföra tillsynsmyndigheternas och 

kammarkollegiets prövning vid ändring av stiftelsers föreskrifter, för att med stöd av detta 

komma fram till hur en förrättningslantmätares prövning ska gå till när det är en stiftelse som 

ansöker om fastighetsbildning. En utredning avseende registrering av stiftelser har även 

genomförts för att undersöka stiftelseregistrens tillförlitlighet. I detta kapitel redovisas 

resultaten från intervjustudien och fallstudien utifrån studiens delsyften och forskningsfrågor 

som återfinns i kapitel 1.2. Resultatet kommer sedan diskuteras i kapitel 5 för att slutligen 

uppnå studiens huvudsyfte i rapportens slutsats, kapitel 6. 

Intervjuerna sammanställdes till ett gemensamt resultat utifrån de intervjuades synsätt och svar på 

frågorna. Detta användes även som underlag för fallstudien. Fallstudiens resultat presenteras 

genom en jämförelse och analys av sex olika besluts- och meddelandedokument, från 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Dalarnas län 

samt Kammarkollegiet. En tabell, som visar en sammanställning av vad tillsynsmyndig-

heternas dokument för registeringsanmälan av stiftelser innehåller, är även ett resultat av 

fallstudien. Som en del i fallstudien sammanställdes intervjuer som hade genomförts med alla 

tillsynsmyndigheter gällande deras prövning vid registrering av stiftelser i stiftelseregistret, 

dessa presenteras i sista avsnittet. 

4.1 Intervjustudie 

En intervjustudie genomfördes för att få djupare inblick i hur Kammarkollegiets och 

tillsynsmyndigheternas prövning går till vid ändring av stiftelsers föreskrifter. I följande 

avsnitt visas en sammanställning av dessa intervjuer för att besvara studiens forskningsfrågor 

i och ii samt det första delsyftet. Kommunikationerna från intervjuerna finns i bilaga 1-3.  

4.1.1 Ändring av stiftelsens föreskrifter 

4.1.1.1 Tillsynsmyndigheternas prövning 

S. Ångquist (personlig kommunikation, 19 april 2013) förklarar att prövningen som 

Länsstyrelsen i Dalarnas län gör går till på så sätt att de jämför önskad ändring med stiftelsens 

föreskrifter samt med lagen. Vad gäller lagen är det relativt enkelt att konstatera om ändringen 

strider mot stiftelselagen (SFS 1994:1220) eller inte. Han tillägger att ändringarna vanligen 

handlar om sådant som gör att stiftelselagens (SFS 1994:1220) bestämmelser kommer att 
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gälla efter ändringen. Önskade ändringar hänger ofta samman med att rättsliga förhållanden 

har ändrats på grund av att en ny lag har trätt i kraft eller att en lag har upphört. 

M. Wiman (personlig kommunikation, 26 april 2013) berättar att det första Länsstyrelsen i 

Stockholms län gör i prövningen är att identifiera att det är en stiftelse och att de är rätt 

tillsynsmyndighet för den här anmälan om ändring av föreskrifter för stiftelsen. Nästa steg är 

att se om stiftelsen är registrerad, är den registrerad hos myndigheten finns det en akt över 

den. Sedan tas de föreskrifter som finns fram ur akten, de ska ha lämnats in till myndigheten i 

samband med att stiftelsen anmälde sig för registrering. Dessa föreskrifter jämförs med de 

föreskrifter stiftelsen lämnat för att se så dessa stämmer överens och för att säkerställa att de 

föreskrifter som finns för den här stiftelsen är de gällande. Det måste stå klart att de 

föreskrifter som stiftelsen vill ändra är de gällande föreskrifterna. Om föreskrifterna skulle 

skilja sig åt måste det fastställas att föreskrifterna som stiftelsen påstår är gällande har ändrats 

i behörig ordning.  

Länsstyrelsen i Stockholms län avgör om det är en nyare eller äldre stiftelse i och med att 

bestämmelserna kan skilja sig åt mellan dessa, framförallt när det gäller ändringsförbehåll 

eller ändringsföreskrift som Länsstyrelsen i Stockholms län valt att kalla dem. M. Wiman 

(personlig kommunikation, 26 april 2013) förklarar att Länsstyrelsen i Stockholms län delar in 

stiftelserna i fyra kategorier, vilka är följande: 

 Äldre stiftelser med ändringsföreskrift 

 Äldre stiftelser utan ändringsföreskrift 

 Nyare stiftelser med ändringsföreskrift 

 Nyare stiftelser utan ändringsföreskrift 

Är det en nyare stiftelse, den har bildats efter stiftelselagens (SFS 1994:1221) ikraftträdande, 

är det den lagstiftningen som är tillämplig, men är det en äldre stiftelse gäller istället 

övergångsbestämmelserna i lag om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221). För en äldre 

stiftelse med ändringsföreskrift blir den 10 § i lag om införande av stiftelselagen (SFS 

1994:1221) tillämplig som anger att om en äldre stiftelse har en föreskrift som ger styrelsen 

eller någon annan rätt att besluta om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter ska den 

föreskriften ha samma giltighet som enligt äldre rätt. M. Wiman (personlig kommunikation, 

26 april 2013) påpekar att den paragrafen är väldigt viktig eftersom den säger att en äldre 

stiftelses ändringsrätt gäller om det finns en giltig ändringsföreskrift. Han framhåller även att 
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Länsstyrelsen i Stockholms län och Kammarkollegiet har olika syn på hur den 10 § ska tolkas 

i den meningen vad som är en giltig ändringsföreskrift. Den tolkning som Länsstyrelsen i 

Stockholms län gör grundar sig på propositioner och utskottsbetänkanden gällande 

stiftelselagen (SFS 1994:1220) och lag om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221).  

Länsstyrelsen i Stockholms län har som tillsynsmyndighet till uppgift att ta ställning till om 

ändringsföreskriften är giltig för att sedan, om de anser att den är giltig, se till att styrelse eller 

förvaltare samt de som företräder stiftelsen har beslutat om ändringen i enighet med 

ändringsföreskriften (M. Wiman, personlig kommunikation, 26 april 2013). Enligt Wiman gör 

de tolkningen utifrån stiftarens intentioner och ogiltigförklarar väldigt sällan en 

ändringsföreskrift. De behandlar alla föreskrifter på samma sätt, oavsett om den har med 

ändring eller inte att göra. Ingen föreskrift ska särbehandlas utan alla ska tolkas utifrån vad 

stiftaren kan ha menat med bestämmelsen. Wiman menar att Kammarkollegiet ogiltigförklarar 

ändringsföreskrifterna i mycket större utsträckning än Länsstyrelsen i Stockholms län gör. 

Han anser att det skulle bli ohållbart för tillsynsmyndigheten att agera så, utan förklarar att de 

i tillsynen ska ta hänsyn till stiftarens vilja och att det bara är när föreskriften står i strid med 

lagen som den kan bli ogiltig. Vidare påpekar Wiman att lagstiftaren inte har åsyftat att 

ändringsföreskrifter ska ogiltigförklaras utan tvärtom, det ska vara möjligt att kunna göra 

ändringar i en stiftelses föreskrifter. 

Äldre stiftelser utan ändringsföreskrift blir hänvisade till Kammarkollegiet och sjätte kapitlet 

stiftelselagen (SFS 1994:1220) vid ändring av föreskrifter. Sådana förutsättningar som inte 

finns uppräknade i sjätte kapitlet första paragrafen kräver inte Kammarkollegiets tillstånd, 

utan då ska stiftelsen anmäla ändringen till tillsynsmyndigheten. För en ny stiftelse som har en 

ändringsföreskrift anger 6 kapitlet 4 § stiftelselagen (SFS 1994:1220) att om stiftaren har 

föreskrivit att styrelse eller förvaltare utan krav på tillstånd av en myndighet får ändra, 

upphäva och särskilt åsidosätta då gäller det. De sju länsstyrelserna, tillsynsmyndigheterna, 

har enats i att ogiltigförklara sådana ändringsföreskrifter som saknar formuleringen utan krav 

på tillstånd av en myndighet. Bakgrunden till detta är att de som bildar stiftelser nu, från och 

med stiftelselagens (SFS 1994:1220) ikraftträdande och framåt, kan läsa i stiftelselagen (SFS 

1994:1220) och se där vad det är för bestämmelser som gäller och vilka formuleringar som 

krävs. Gäller det istället en ny stiftelse utan ändringsföreskrift krävs Kammarkollegiets 

tillstånd i alla uppräknade fallen i 6 kapitlet 1 § stiftelselagen (SFS 1994:1220). En annan 

förutsättning som inte finns uppräknad i den paragrafen kan styrelsen fatta sitt beslut om att 
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ändra och sedan anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Varje gång en stiftelse anmäler om 

fattat beslut angående ändring av föreskrifter görs en ny förutsättningslös prövning. (M. 

Wiman, personlig kommunikation, 26 april 2013) 

M. Wiman (personlig kommunikation, 26 april 2013) förtydligar att där nu bara ändring av 

föreskrifter nämnts gäller motsvarande tillämpning kring upphävande av föreskrifter och 

åsidosättande av föreskrifter. Wiman avslutar med att tillägga att det finns ett behov av att 

kunna justera eller uppdatera föreskrifterna allt eftersom tiden går och omvärlden förändras, 

men det är viktigt att det finns en reglering som förhindrar att det missbrukas och det är därför 

det finns ett kontrollsystem. 

4.1.1.2 Kammarkollegiets prövning 

L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) redogör att det första Kammarkollegiet 

gör i sin handläggning är att granska ansökningsblanketten, att det i den framgår vilken 

ändring stiftelsen vill göra och skäl för det. De kontrollerar att stiftelsen har skickat in de 

gällande föreskrifterna, ursprungliga föreskrifterna och tidigare permutationsbeslut om det 

finns något sådant. Kammarkollegiet undersöker om det är de gällande föreskrifterna för 

stiftelsen som stiftelsen har skickat in. Stiftelsen kan ha missuppfattat och inte skickat in de 

ursprungliga föreskrifterna eller så har de utgått från fel föreskrifter förklarar Hörnblad. 

Kammarkollegiet litar inte alltid på att det är de ursprungliga föreskrifterna som de har fått in 

från stiftelsen. Hörnblad menar att många stiftelser har funnits väldigt länge och när 

stiftelselagen (SFS 1994:1220) trädde i kraft år 1996 kan stiftelserna ibland ha upprättat nya 

föreskrifter för att de trodde att föreskrifterna var tvungna att vara utformade på ett visst sätt 

när dessa skulle lämnas in för registrering till tillsynsmyndigheterna. Om det är en stiftelse 

som har bildats till exempel år 1970 vill Kammarkollegiet få in de ursprungliga föreskrifterna 

från just det året. Visar det sig att det inte är de ursprungliga föreskrifterna som stiftelsen har 

skickat in måste de leta reda på dem och skicka in dem till Kammarkollegiet. Hörnblad 

åsyftar att stiftelsen kan ha gjort ogiltiga ändringar av de ursprungliga föreskrifterna om det 

inte finns något tidigare permutationsbeslut. 

Enligt L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) anser Kammarkollegiet att ett 

ändringsförbehåll, där det står att stiftelsen eller någon annan kan ha rätt att ändra föreskrifter, 

endast är giltigt om ändamålet är undantaget. Ändringsförbehållet ska vara skriver på så sätt 

att det står att ändringar kan göras i alla föreskrifter eller vissa bestämda föreskrifter men att 
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ändringar inte kan göras i föreskrifter som avser ändamålet. En stiftelse kan dock ha trott att 

detta ändringsförbehåll har varit giltigt och därmed trott att de gjort giltiga ändringar. Därför 

utreder alltid Kammarkollegiet vilka föreskrifter som är de gällande föreskrifterna för 

stiftelsen. 

L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) berättar att de ibland får in ärenden 

som berör lagen om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221). I den 11 paragrafen i den 

lagen sägs att:  

Föreskrifter som före ikraftträdandet har fastställts för en stiftelse av regeringen, 

Kammarkollegiet eller en länsstyrelse skall vid tillämpningen av stiftelselagen 

(1994:1220) anses som föreskrifter i ett stiftelseförordnande.  

Innan stiftelselagen (SFS 1994:1220) trädde i kraft gällde 1929 års lag, om tillsyn över 

stiftelser (SFS 1929:116). I denna lag hade regeringen, Kammarkollegiet och länsstyrelserna 

rätt att fastställa föreskrifter för stiftelser. Till exempel om en stiftelse som hade ursprungliga 

föreskrifter från 1950-talet och som fått ändringar fastställda av en länsstyrelse år 1970, då 

anses dessa ändringar som giltiga. På så sätt kan Kammarkollegiet utgå från de föreskrifterna 

som de ursprungliga. Det var regeringen som blev permutationsmyndighet när lagen om 

tillsyn över stiftelser (SFS 1929:116) kom år 1929. Det kan finnas en del sådana gamla beslut 

som också kan räknas som de ursprungliga föreskrifterna säger Hörnblad. Sedan när 

permutationslagen (SFS 1972:205) kom år 1972 fick Kammarkollegiet till uppgift att vara 

permutationsmyndighet. Sådana gamla beslut från permutationslagen (SFS 1972:205) är 

också giltiga ändringar. Sedan när stiftelselagen (SFS 1994:1220) kom blev det 6 kapitlet i 

stiftelselagen (SFS 1994:1220) som blev gällande. Det är sådan historik som 

Kammarkollegiet måste leta reda på när de börjar med ett ärende, om det finns några gamla 

beslut som de kan bedöma som ursprungsföreskrifter. 

Kammarkollegiets prövning fortsätter med att de kontrollerar vem som är behörig förvaltare 

av stiftelsen, om det är en egen förvaltning eller anknuten förvaltning. Det kan vara på så sätt 

att stiftelsen har utgått från fel föreskrifter, att de inte gjort någon giltig ändring av 

föreskrifterna. I föreskrifterna har det till exempel stått att styrelsen ska utses på ett visst sätt, 

men det står att styrelsen ska utses på ett annat sätt i de förskrifter som verkligen gäller för 

stiftelsen. Vid ett sådant fall måste stiftelsen gå till länsstyrelsen för att få en styrelse utsedd. 

Detta är viktigt att ta reda på eftersom det endast är stiftelsens förvaltare som har rätt att 
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ansöka om permutation enligt 6 kapitlet 1 § stiftelselagen (SFS 1994:1220). (L. Hörnblad, 

personlig kommunikation, 29 april 2013)  

L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) förklarar att när alla föreskriftsfrågor 

och behörighetsfrågor är utredda fortsätter Kammarkollegiet med att utreda förutsättningarna 

för att en ändring ska få ske. Dessa förutsättningar finns i 6 kapitlet 1 § 2 st stiftelselagen 

(SFS 1994:1220) som anger att:   

Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund 

av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller 

uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som avses i första stycket 2-9 får 

dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda 

skäl. Föreskrifter som avses i första stycket 1 får ändras, upphävas eller i särskilt fall 

åsidosättas om det finns synnerliga skäl. 

Denna paragraf kom till med ändringarna som infördes i stiftelselagen (SFS 1994:1220) år 

2010. Det är vid ändring av stiftelsens ändamål som kraven är strängast. Punkterna 2-9 i 6 

kapitlet 1 § 1 st stiftelselagen (SFS 1994:1220), som behandlar till exempel hur stiftelsens 

förmögenhet ska vara placerad eller huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning, 

har mildare krav. Kammarkollegiet tar även hänsyn till 6 kapitlet 1 § 3 st i stiftelselagen (SFS 

1994:1220) som anger att ”Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som 

kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt”. 

När Kammarkollegiet utreder förutsättningarna för att en ändring av ändamålsföreskrifter ska 

få ske, börjar de med att kolla om ändrade förhållanden har inträtt så att stiftelsen inte längre 

kan följa sitt ändamål. Har inte några ändrade förhållanden inträtt fortsätter de att utreda om 

det finns synnerliga skäl för att ändra ändamålet. Kommer de fram till att ändrade 

förhållanden har inträtt eller att synnerliga skäl uppkommit kan de göra en ändring av 

ändamålet. Sedan tar de ställning till vad förskriften kan ändras till, de tittar då på vad som 

kan vara i enighet med stiftarens avsikt vid bildandet av stiftelsen. Tycker Kammarkollegiet 

att ändringen som stiftelsen föreslagit är i enighet med stiftarens avsikt godkänner de den. Om 

Kammarkollegiet däremot tycker att stiftelsens förslag till ändringen inte är i enighet med 

stiftarens avsikt kontaktar Kammarkollegiet stiftelsen och föreslår ett yrkande som de skulle 

kunna godkänna. (L. Hörnblad, personlig kommunikation, 29 april 2013) 

I den 10 § i lag (SFS 1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) står det:  
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Om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse eller för en stiftelse som har bildats efter 

ikraftträdandet på grundval av ett stiftelseförordnande i ett testamente som har upprättats 

före ikraftträdandet innehåller en bestämmelse som innebär att någon får ändra, upphäva 

eller i särskilt fall åsidosätta en av stiftaren meddelad föreskrift avseende stiftelsen, skall 

den bestämmelsen ha samma giltighet som enligt äldre rätt. 

Kammarkollegiet tolkar denna paragraf utifrån tidigare regeringspraxis och Hesslers 

doktorsavhandling (Hessler, 1952). L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) 

berättar att Kammarkollegiet ofta har en strängare tolkning än vad länsstyrelserna har. 

Kammarkollegiet tycker att ett äldre ändringförbehåll ska vara formulerad på så sätt att 

ändamålet är undantaget. Om ändringsförbehållet är utformat så att det bara står att styrelse 

eller förvaltare har rätt att ändra föreskrifterna, anser Kammarkollegiet att det inte är ett giltigt 

ändringsförbehåll. Hörnblad avslutar med att säga att det finns många olika intressanta fall 

med ändring av stiftelsers föreskrifter.   

4.2 Fallstudie 

Fallstudien består av två delar. I den första delen granskas, analyseras och jämförs sex 

besluts- och meddelandedokument om ändring av stiftelsers föreskrifter från Länsstyrelsen i 

Skåne län, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Stockholms län, samt från 

Kammarkollegiet. Den andra delen av fallstudien utgör en granskning och jämförelse av 

tillsynsmyndigheternas, de sju länsstyrelsernas, dokument för registeringsanmälan av 

stiftelser. En intervjuundersökning med samtliga tillsynsmyndigheter, om hur deras prövning 

går till när de ska registrera en stiftelse, genomfördes även i den andra delen av fallstudien. 

Besluts- och meddelandedokumenten finns i bilaga 4, dokumenten för registreringsanmälan 

återfinns i bilaga 5 och konversationerna i intervjuundersökningen går att se i bilaga 6.  

4.2.1 Granskning av ändringsbeslut 

4.2.1.1 Tillsynsmyndigheternas beslut 

Besluts- och meddelandedokument från Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Dalarnas 

län och Länsstyrelsen i Stockholms län granskades och jämfördes. Ett beslut på en ansökan 

lämnas när en stiftelse inte har något ändringsförbehåll och behöver tillstånd från 

tillsynsmyndigheten för att få ändra en föreskrift. Ett meddelande lämnas däremot när en 

stiftelse har ett ändringsförbehåll och tillsynsmyndigheten lämnar ett besked om att de anser 

att ändringen är korrekt utförd. Dessa tillsynsmyndigheter inleder sina dokument med att ge 
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ett beslut om det är ett beslutsdokument eller ett besked om det är ett meddelandedokument. 

Därefter finns ett avsnitt med redogörelse för ärendet oavsett om det är ett beslutsdokument 

eller ett meddelandedokument. Efter redogörelsen skiljer sig tillsynsmyndigheternas avsnitt 

åt. Länsstyrelsen i Stockholms län har ett avsnitt om övervägande och därefter ett om 

länsstyrelsens bedömning. Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett avsnitt om motivering och 

Länsstyrelsen i Skåne län har ett avsnitt med skäl för beslutet. Dessa olika avsnitt om 

övervägande och länsstyrelsens bedömning, motivering samt skäl för beslutet innehåller 

information om hur besluten har tagits men även vilka lagrum som legat till grund för 

besluten.  Länsstyrelsen i Skåne län har även en beskrivning av hur en överklagan kan göras 

sist i dokumentet. 

4.2.1.2 Kammarkollegiets beslut 

Vid granskning av besluten framkom det att Kammarkollegiets prövning är väldigt grundlig 

och att de beaktar stiftarens avsikt så långt som det är möjligt. Först i beslutsdokumentet 

presenteras beslutet som Kammarkollegiet tagit. Sedan presenteras bakgrunden som 

innehåller information om hur och när stiftelsen bildades samt om något har förändrats och 

vad stiftelsens tillgångar uppgår till. I avsnittet om ansökan finns uppgifter om vilken eller 

vilka föreskrifter stiftelsen vill ändra, upphäva eller åsidosätta, vad de yrkar på samt skälen 

för ansökan. I avsnittet som beskriver skälet för beslutet framgår det varför Kammarkollegiet 

har tagit de beslut som de tagit och vilka lagrum de har som underlag för beslutet. Sist i 

dokumentet beskrivs hur en överklagan kan göras.  

4.2.2 Granskning av registreringsanmälan 

Sju dokument för registreringsanmälan, ett från varje tillsynsmyndighet, granskades och 

jämfördes utifrån dess innehåll där likheter och skillnader utlästes. Alla dokument hade olika 

utformning och krav på innehåll i anmälan förutom Länsstyrelsen i Västernorrlands län och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län som hade samma utformning och krav. Undersökningen 

resulterade i en tabell där det framgår vilka krav varje tillsynmyndighet ställer på 

registreringsanmälan (se tabell 1).  

Samtliga tillsynsmyndigheter hade krav på att följande skulle finnas med i registrerings-

anmälan: 

 Stiftelsens namn och adress 
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 Organisationsnummer, om stiftelsen tilldelats sådant 

 Revisorer 

 Firmatecknare 

 Tillgångar 

 Underskrift 

 Personnummer 

Samtliga tillsynmyndigheter begärde information om firma av näringsdrivande stiftelser, där 

det skulle framgå näringsverksamhetens art och under vilken firma näringsverksamheten ska 

bedrivas. Information om ordförandes, övriga ledamöters och suppleanters namn, adress, 

telefonnummer och personnummer vid egen förvaltning samt information om förvaltarens 

namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer vid anknuten förvaltning var även det 

ett krav från samtliga tillsynsmyndigheter. Av de handlingar som ska bifogas begärde 

samtliga tillsynsmyndigheter stadgar, senaste årsredovisning eller bokslut samt revisionsintyg. 

I övrigt skilde sig kraven åt mellan tillsynsmyndigheterna, framförallt vad gäller information 

om särskild delgivning och revisionssuppleanter där tre av sju krävde detta, samt information 

om externa firmatecknare/företrädare där fyra av sju krävde detta. Två av sju 

tillsynsmyndigheter krävde information om företrädare medan fem av sju krävde information 

om ansvarigt revisionsbolag och övriga upplysningar från anmälaren som kan vara av 

betydelse för registreringen  

Kraven på bifogat material till registreringsanmälan skilde sig åt väsentligt mellan 

tillsynsmyndigheterna. Endast en av sju tillsynsmyndigheter ville att stiftelsen skulle 

kontrollera och bifoga om antalet anmälda ledamöter och suppleanter stämde överens med 

urkund eller stadgar. Likaså var det bara en tillsynsmyndighet som krävde att stiftelsens 

verksamhetsberättelse, om sådan fanns, skulle bifogas. Två av sju tillsynsmyndigheter krävde 

protokoll som styrker val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Det var 

de två tillsynsmyndigheterna, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län, som använder samma registreringsanmälan. Krav på att bifoga uppgift om 

marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar, permutationsbeslut samt stiftelseurkund hade tre 

tillsynsmyndigheter medan fyra tillsynsmyndigheter krävde revisionsberättelse. Fem av sju 

tillsynsmyndigheter hade som krav att stiftelseförordnandet samt uppgift om förmögenhet vid 
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nybildning av stiftelse skulle bifogas. Protokoll som visar vem eller vilka som tecknar 

stiftelsens firma krävdes av sex tillsynsmyndigheter att det skulle bifogas anmälan. 

 

 

4.2.3 Tillsynsmyndigheternas prövning vid registrering av stiftelser i 

stiftelseregistren 

Fyra frågor avseende registrering av stiftelser har besvarats av samtliga tillsynsmyndigheter. 

Deras svar har analyserats och jämförts för att se hur prövningen går till och om den skiljer 

sig åt mellan tillsynsmyndigheterna. En sammanfattning av tillsynsmyndigheternas svar 

presenteras nedan där varje avsnitt representerar en fråga.  

4.2.3.1 Om prövning av stiftelsens föreskrifter innan registrering i stiftelseregistren 

En första kontroll vid registrering av en stiftelse är att avgöra om det är en stiftelse enligt 

stiftelselagens (SFS 1994:1220) bestämmelser samt kontrollera när den är bildad. Detta är 

något alla tillsynsmyndigheter granskar, men sedan skiljer sig prövningen åt mellan 

Tabell 1. Sammanställning av tillsynsmyndigheternas registreringsanmälningar, större tabell finns i bilaga 7. 
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tillsynsmyndigheterna i avseende på hur grundlig prövningen är. Länsstyrelsen i Stockholms 

län och Länsstyrelsen i Norrbottens län gör en grundlig kontroll och försöker så långt det är 

möjligt att undersöka vilket som är det ursprungliga förordnandet. De kontrollerar även om 

några ändringar gjorts i stiftelseförordnandet och om dessa ändringar har varit riktigt gjorda. 

Övriga tillsynsmyndigheter utgår ifrån att stiftelsen lämnat in det korrekta ursprungs 

förordnandet och gör ingen egen undersökning. Oftast är det för äldre stiftelser som det är 

svårt att avgöra om ändringen är riktigt gjord eller inte. Länsstyrelsen i Stockholms län kan 

kräva att stiftelsen gör en retroaktiv ansökan hos Kammarkollegiet, om att ge tillstånd till en 

ändring för att få ett bevis för att ändringen är riktig. Länsstyrelsen i Norrbottens län kan i 

registreringsbeslutet förbjuda stiftelsen att tillämpa vissa stadgar eller föreskrifter som inte 

ändrats på rätt sätt. Länsstyrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Västernorrlands län jämför 

den ursprungliga versionen av stiftelseförordnandet med den nuvarande för att upptäcka 

ändringar. Upptäcker de stora ändringar som tydligt framgår i stiftelseförordnandet och inget 

giltigt ändringsförbehåll finns kontrollerar de ändringen närmare. Länsstyrelsen i Dalarnas län 

försöker göra en bedömning om det finns ytterligare stiftelseförordnanden. Kommer de fram 

till att ett ytterligare förordnande troligtvis finns ber de stiftelsen att komplettera dessa 

handlingar.  Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län menar 

att det är stiftelsens ansvar att meddela om de har gjorts någon ändring.  

4.2.3.2 Om stiftelseförordnande, ursprungliga föreskrifter och stadgar begärs in vid 

registrering  

Alla tillsynsmyndigheter begär in det ursprungliga förordnandet/stiftelseurkunden. I vissa 

enstaka fall går den inte att få in eftersom den saknas, men det är i ytters få fall. Länsstyrelsen 

i Norrbottens län vill ha in så mycket material som det bara går av stiftelsen och säger att när 

de ursprungliga föreskrifterna saknas kan det förekomma uttolkningar av viljeyttringar 

istället. Länsstyrelsen i Östergötlands län begär in alla dokument som gäller stiftelsen, medan 

Länsstyrelsen i Dalarnas län också vill ha in alla eventuella ändringar av stiftelseförordnandet. 

4.2.3.3 Om ursprungliga föreskrifter och tidigare permutationsbeslut avseende stiftelsen 

finns i akter hos tillsynsmyndigheterna 

När stiftelsen registreras för samtliga tillsynsmyndigheter in de handlingar som lämnats av 

stiftelsen vid registreringen i en egen akt. Det som avgör vilka handlingar som finns i akten är 

stiftelsens ärlighet, vilka handlingar som stiftelsen har lämnat.  
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4.2.3.4 Om rikstäckande riktlinjer finns vid registrering av stiftelser 

Det finns inga rikstäckande direktiv avseende registrering av stiftelser. Tillsynsmyndigheterna 

tolkar och följer bestämmelserna i stiftelselagen (SFS 1994:1220), stiftelseförordningen (SFS 

1995:1280) och införandelagen (SFS 1994:1221). De samverkar med varandra och har en 

årlig konferens, men har även telefonmöten däremellan, för att diskutera frågor och problem 

samt följa upp praxis. Genom denna samverkansgrupp försöker tillsynsmyndigheterna ha en 

enhetlig rättstillämpning. Länsstyrelsen i Norrbottens län anger att det är möjligt att riktlinjer 

kommer att arbetas fram genom att en hög ärendeinströmning av nyregistreringar fram till år 

2016 kommer uppstå.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion om resultaten av litteraturstudie, intervjustudie och 

fallstudie som presenteras under olika rubriker utifrån studiens delsyften och forskningsfrågor 

där skillnader, likheter och intressanta reflektioner från studien lyfts fram. Metodval som 

tillämpats i studien diskuteras i ett eget avsnitt i slutet av kapitlet.  

5.1 Diskussion om resultatet 

Det var oklart hur förrättningslantmätaren skulle gå tillväga när en stiftelse blir sakägare vid 

en förrättning och hur förrättningslantmätaren skulle förhålla sig till undersökningsplikten. 

Denna studie har därför klargjort hur en förrättningslantmätarens hantering av stiftelser vid en 

lantmäteriförrättning kan gå till. Tillvägagångssättet har även tydliggjorts i en mall som 

presenteras i slutsatsen, kapitel 6. I resultatet av studien, presenterat i kapitel 3 och 4, framgår 

hur Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövningar går till när en stiftelse vill 

ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Denna undersökning ligger till grund för hur 

förrättningslantmätarens prövning av stiftelsen ska genomföras. Även undersökningen av 

stiftelseregistrens tillförlitlighet var viktig för att kunna avgöra om förrättningslantmätaren i 

sin undersökningsplikt kan förlita sig på stiftelseregistrens innehåll. För att en 

lantmäteriförrättning ska bli riktigt genomförd krävs att förrättningslantmätaren utreder 

stiftelsen på rätt sätt. Är det något som inte har undersökts ordentligt i förrättningen kan det 

stjälpa hela förrättningen och fastighetsbildningen blir ogiltigförklarad. Konsekvensen av en 

ogiltig fastighetsbildning kan bli både rättsliga och ekonomiska komplikationer.  

5.1.1 Ändring av stiftelsens föreskrifter, en jämförelse av Kammarkollegiets 

och tillsynsmyndigheternas prövningar 

Litteraturstudien beskrev att vissa ändringar, upphävanden eller åsidosättanden av en stiftelses 

föreskrifter kräver Kammarkollegiets tillstånd, vilket framgår i 6 kapitlet 1 § 1 st stiftelse-

lagen¨(SFS 1994:1220). Ett krav för att få tillstånd om ändring är enligt proposition 

2008/09:84 att föreskriften inte längre kan följas på grund av ändrade förhållanden, att den har 

blivit uppenbart onyttig, strider mot stiftarens avsikter eller om andra särskilda skäl finns. Den 

förklarade även att vid ändring av föreskrift om stiftelsens ändamål krävs att förhållandena 

ändrats så att ändamålet inte länge kan följas, att det har blivit uppenbart onyttigt, stridande 

mot stiftarens vilja eller om andra synnerliga skäl finns. 
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I litteraturstudien framkom även att de föreskrifter som inte kräver tillstånd av 

Kammarkollegiet kan förändras efter tillstånd från någon tillsynsmyndighet, om föreskriften 

inte längre kan följas på grund av ändrade förhållanden, att den har blivit uppenbart onyttig, 

strider mot stiftarens avsikter eller om andra särskilda skäl finns (Prop. 2008/09:84). I 

propositionen framgår att stiftelsens styrelse eller förvaltare skickar in en ansökan till till-

synsmyndigheten avseende förändringen av föreskriften. Den förklarar att tillsynsmyndig-

heten fattar ett beslut om ändringen, upphävandet eller åsidosättandet ska tillåtas eller inte och 

medger förändringen om den inte strider mot stiftelselagen (SFS 1994:1220).  

Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Stockholms län tolkar vissa lagar angående ändrings-

förbehåll olika enligt M. Wiman (personlig kommunikation, 26 april 2013) och L. Hörnblad 

(personlig kommunikation, 29 april 2013). Detta kan göra att det blir förvirrande och svårt för 

en stiftelse eller en förrättningslantmätare att veta vad som gäller. Kammarkollegiet tolkar 

10 § i lag om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221) utifrån Hesslers doktorsavhandling 

från år 1952 och tidigare regeringspraxis, medan Länsstyrelsen i Stockholms län tolkar 

paragrafen utifrån propositioner och utskottsbetänkande till stiftelselagen (SFS 1994:1220) 

samt lagen om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221). Kammarkollegiet anser utifrån 

sin tolkning att ändringsförbehåll som inte undantar ändamålet är ogiltiga, medan 

Länsstyrelsen i Stockholms län tolkar att ändringsförbehåll är giltiga även om ändamålet inte 

är undantaget. M. Wiman från Länsstyrelsen i Stockholms län finner det lite märkligt att 

Kammarkollegiet utgår ifrån någonting som är från 1950-talet istället för den lagstiftning som 

finns idag. Kammarkollegiet anser att de på grund av detta inte kan förlita sig på 

stiftelseregistren eftersom länsstyrelserna för in stiftelser i stiftelseregistren med dess 

föreskrifter som länsstyrelsen anser är giltiga men som Kammarkollegiet inte anser är giltiga.  

Både Kammarkollegiet och länsstyrelserna tar stor hänsyn till stiftarens vilja, även om de gör 

olika tolkningar om föreskrifters giltighet. Även Olsson och Lynge Andersen (2004), Olsson 

(1996) samt lagstiftningen hävdar att fokus på stiftarens vilja är viktigt. Stiftarens vilja har 

verkligen den avgörande rollen för om och hur en stiftelses föreskrifter ska ändras. Detta tar 

Länsstyrelsen i Stockholms län på allvar och det är av den anledningen som de godkänner 

ändringsförbehåll som inte innehåller undantag av ändamålet. De anser att om ändrings-

förbehållet är så pass tydligt att det framgår att det verkligen är stiftarens vilja att det ska 

finnas ska det också godkännas, stiftarens vilja ska vara avgörande för tolkningen. Så långt 
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sträcker sig inte Kammarkollegiet men de arbetar för att främja stiftarens vilja så länge det 

inte strider mot gällande bestämmelser.  

Intervjun med L. Hörnblad (personlig kommunikation, 29 april 2013) visade att 

Kammarkollegiets prövning vid ändring av föreskrifter är grundlig och de kollar noga att det 

är rätt ursprungliga föreskrifter de har fått in. Kammarkollegiet hanterar så pass stora och 

viktiga frågor att denna noggrannhet är behövlig. Tillsynsmyndigheterna har däremot inte en 

lika djupgående prövning som Kammarkollegiet, eftersom de förlitar sig på stiftelseregistrens 

och akternas innehåll. Detta har även kunnat utläsas från de olika besluts- och 

meddelandedokument som granskades vid fallstudien. Av det som har framkommit efter 

intervju med Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Dalarnas län samt fallstudien 

är att deras prövning är tillräcklig för de ärenden tillsynsmyndigheterna har hand om.  

 

 

 

Tillsynsmyndigheterna 

 

Kammarkollegiet 

Identifierar att det är en stiftelse och att de är 

rätt tillsynsmyndighet för anmälan. 

Granskar ansökningsblanketten, att det i den 

framgår vilken ändring stiftelsen vill göra och 

skäl för det. 

Ser om stiftelsen är registrerad, är den 

registrerad hos tillsynsmyndigheten finns det en 

akt över den. 

Kontrollerar att stiftelsen har skickat in de 

gällande föreskrifterna, ursprungliga 

föreskrifterna och eventuella tidigare 

permutationsbeslut. Visar det sig att det inte är 

de ursprungliga föreskrifterna som stiftelsen har 

skickat in måste de leta reda på dem och skicka 

in dem till Kammarkollegiet. 

Jämför de föreskrifter som finns i akten med de 

föreskrifter stiftelsen lämnat, för att se så att de 

stämmer överens och för att säkerställa att de 

föreskrifter som finns för stiftelsen är de 

gällande. 

Undersöker om det är de gällande föreskrifterna 

för stiftelsen som stiftelsen har skickat in och om 

de har ändrats att det är en giltig ändring. 

 

Tabell 2. En sammanställning av hur tillsynsmyndigheterna och Kammarkollegiet genomför sina 

prövningar vid ändring av stiftelsers föreskrifter. 
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Skiljer sig föreskrifterna åt måste det fastställas 

att föreskrifterna som stiftelsen påstår är 

gällande har ändrats i behörig ordning. 

Kontrollerar vem som är behörig förvaltare av 

stiftelsen, om det är en egen förvaltning eller 

anknuten förvaltning, det är endast stiftelsens 

förvaltare som har rätt att ansöka om 

permutation. 

Avgör om det är en nyare eller äldre stiftelse, 

bestämmelserna kan skilja sig åt mellan dessa 

framförallt när det gäller ändringsförbehåll. 

Kontrollerar om ändrade förhållanden har inträtt 

så att stiftelsen inte längre kan följa sina 

föreskrifter. Har ändrade förhållanden inträtt 

eller särskilda eller synnerliga skäl uppkommit 

kan de göra en ändring av ändamålet. 

Tar ställning till om eventuellt ändringsförbehåll 

är giltigt, om de anser att det är giltigt ska de se 

till att stiftelsen har beslutat om ändringen i 

enighet med ändringsföreskriften. 

Tar ställning till vad förskriften kan ändras till, de 

tittar då på vad som kan vara i enighet med 

stiftarens avsikt vid bildandet av stiftelsen. 

Jämför önskad ändring med lagen för att 

konstatera om ändringen strider mot lagen eller 

inte. 

Tycker de att ändringen som stiftelsen föreslagit 

är i enighet med stiftarens avsikt godkänner de 

den. Tycker de däremot att stiftelsens förslag till 

ändringen inte är i enighet med stiftarens avsikt 

kontaktar Kammarkollegiet stiftelsen och 

föreslår ett yrkande som de skulle kunna 

godkänna. 

 

5.1.2 Stiftelseregistrens tillförlitlighet 

När stiftelselagen (SFS 1994:1220) och stiftelseförordningen (SFS 1995:1280) kom till i 

mitten av 1990-talet innebar det att en civilrättslig lagstiftning om stiftelser blev gällande 

(Carlsson & Stenman, 2004), vilket har gjort att det mesta vad gäller stiftelser blivit tydligare. 

Tillsynen och registeringen av stiftelser har bidragit till att göra stiftelseformen mer 

tillförlitlig och genom de ändringar som gjordes i stiftelselagen (SFS 1994:1220) år 2010 är 

den på väg att bli ännu mer tillförlitlig. Av litteraturstudien framgick det att alla stiftelser, 

förutom familjestiftelser, är registreringsskyldiga i och med lagändringen som infördes år 

2010, enligt proposition 2008/09:84. Den anger även att existerande stiftelser som inte är 

registrerade måste anmäla sig för registrering före den 31 december år 2015 hos någon av de 

sju länsstyrelserna i Sverige, de så kallade tillsynsmyndigheterna, som registrerings-
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verksamheten av stiftelser är koncentrerad till. Stiftelser som bildas efter den 31 december år 

2009 ska anmäla sig för registrering senast sex månader efter bildandet (Prop. 2008/09:84).  

I proposition 2008/09:84 framgår det att från och med år 2010 ska styrelsen eller förvaltaren 

underrätta tillsyns- och registreringsmyndigheten om de har gjort en ändring av förskrifter 

med stöd av ett äldre ändringsförbehåll. Före det var en äldre stiftelse inte skyldig att 

underrätta tillsyns- eller registreringsmyndigheten om de hade gjort en ändring med stöd av 

ett äldre ändringsförbehåll (Prop. 2008/09:84). På grund av detta har inte någon kontroll 

genomförts så att ändringen gjordes inom ramen för ändringsförbehållet och några uppgifter 

om att föreskriften har ändrats framgår då inte i stiftelseregistren. Detta innebär att det finns 

en stor risk att stiftelseregistren innehåller felaktiga uppgifter om äldre stiftelser. Men 

lagändringen ska förhoppningsvis leda till att stiftelseregistren bli mer tillförlitliga och att de 

ska kunna användas av flera myndigheter, så som till exempel lantmäterimyndigheten. 

Fallstudien avseende tillsynsmyndigheternas prövningar samt kommunikationen med samtliga 

tillsynsmyndigheter, angående prövningen vid registrering av stiftelser, visar att prövningen i 

vissa fall är bristande och därmed även den information som vissa tillsynsmyndigheter har i 

stiftelseregistren samt i akter över stiftelserna. Det avgörande för tillförlitligheten av akterna 

och registren är hur grundlig prövningen vid registrering av stiftelser är.  

5.1.2.1 Granskning av registreringsanmälan 

Anmälningsdokumenten för registrering skiljer sig enligt fallstudien, se tabell 1 eller bilaga 7, 

åt mellan länsstyrelserna. Vi anser att det borde vara lika blanketter så att varje länsstyrelse 

får in precis samma uppgifter och handlingar från varje stiftelse. De krav på vad anmälan ska 

innehålla, som finns i stiftelselagen (SFS 1994:1220) och stiftelseförordningen (SFS 

1995:1280), uppfyller tillsynsmyndigheterna förutom vad gäller de handlingar som ska 

bifogas. Enligt stiftelseförordningen (SFS 1995:1280) ska en kopia av stiftelseförordnandet 

bifogas och om inte det är möjligt krävs en beskrivning av stiftelsens ändamål. Det som har 

framkommit i fallstudien är att alla tillsynsmyndigheter kräver att stadgar ska bifogas medan 

fem tillsynsmyndigheter kräver stiftelseförordnandet och tre kräver stiftelseurkunden. Även 

uppgift om värdet på stiftelsens tillgångar samt en kopia på en av revisorn undertecknad 

bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdraget ska enligt stiftelseförordningen (SFS 

1995:1280) bifogas, vilket också alla tillsynsmyndigheter kräver.  
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Det finns många faktorer som kan komplicera förståelsen av stiftelseformen och en faktor 

som framgår tydligt är att det är svårt att hålla reda på de olika betydelserna av stadgar, 

föreskrifter, stiftelseurkund och stiftelseförordnande. I och med att tillsynsmyndigheterna 

begär in olika bilagor till registreringsanmälan, när stiftelseförordningen (SFS 1995:1280) har 

krav på att en kopia av stiftelseförordnandet ska bifogas, är det svårt att avgöra om 

tillsynsmyndigheterna gör rätt. Troligtvis är det så att tillsynsmyndigheterna vill begära in 

stiftelseförordnandet men benämner det istället som både stadgar och stiftelseurkund. Är det 

inte så uppfyller inte två av tillsynsmyndigheterna lagstiftningens krav i och med att de inte 

begär in stiftelseförordnandet eller beskrivning av stiftelsens ändamål.  

Litteraturstudien försöker reda ut dessa begrepp, se avsnitt 3.4.3.1. I stiftelselagen (SFS 

1994:1220) och i propositioner talas det endast om stiftelseförordnandet och de föreskrifter 

som finns i förordnandet, inte något om stadgar, men i konferensartiklarna tas båda stadgar 

och förordnandet upp. Vi har fått uppfattningen att stadgar och föreskrifter är samma sak, de 

är synonymer till varandra, vilket förtydligas av Olssons (1996) doktorsavhandling. Hon 

anger även att stiftelseurkund är detsamma som det ursprungliga stiftelseförordnandet  

Genom att tillsynsmyndigheterna använder olika begrepp blir det svårare för en person som 

inte är insatt i ämnesområdet att följa med och förstå ämnet. Vi skulle önska att endast ett 

begrepp används fortsättningsvis och vi anser att det bör vara det begrepp som anges i 

lagstiftningen, alltså stiftelseförordnandet som innehåller stiftelsens föreskrifter. Vi frågar oss 

också om det inte skulle underlätta både för tillsynsmyndigheterna och stiftelsen att utforma 

dokumenten för registreringsanmälan lika och använda samma begrepp. Tillsynsmyndig-

heterna borde kunna samarbeta i sin registreringsveksamhet för att utforma tydliga 

anmälningsdokument och därmed underlätta handläggningen av registreringen. Otydliga 

anmälningsdokument kan leda till att stiftelsen inte förstår eller missuppfattar vad som ska 

lämnas in till tillsynsmyndigheten, vilket i sin tur gör så att handläggningen blir onödigt 

utdragen och lång när stiftelsen måste komplettera sin anmälan. Detta är något som 

tillsynsmyndigheterna skulle behöva se över genast eftersom att många stiftelser kommer 

anmäla sig för registrering innan utgången av år 2015. 

5.1.2.2 Tillsynsmyndigheternas prövning vid registrering av stiftelser i stiftelseregistren 

Utifrån fallstudien har det kommit fram att alla tillsynsmyndigheter begär in det ursprungliga 

förordnandet/stiftelseurkunden men det skiljer sig åt mellan länsstyrelserna hur noga de gör 
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prövningen och kollar dessa ursprungliga förordnanden. Tre länsstyrelser säger att de jämför 

det ursprungliga förordnandet med det nuvarande, för att se om ogiltiga ändringar har gjort. 

Medan två andra länsstyrelser verkar kolla mer noggrant att det verkligen är det ursprungliga 

förordnandet de har fått in eller om det är så att det ursprungliga förordnandet saknas. Sedan 

är det två länsstyrelser som inte verkar göra någon prövning alls utan de anser att det är 

stiftelsens ansvar att påpeka om de har gjort någon ändring i stiftelseförordnandet. Stiftelser 

som är bildade efter stiftelselagen (SFS 1994:1220) ikraftträdande har oftast sina ursprungliga 

förordnanden kvar. Om de har ändrat sina förskrifter ska de ha ett beslut från 

Kammarkollegiet eller länsstyrelsen, om de inte har ett giltigt ändringsförbehåll. Därför är det 

enkelt för tillsynsmyndigheterna att föra in sådana nyare stiftelser i stiftelseregistren på ett 

korrekt vis. När det gäller äldre stiftelser kan det vara mycket svårare att få tag på det 

ursprungliga förordnandet, om det till exempel helt har försvunnit. Tillförlitligheten på 

stiftelseregistren kan därför skilja sig åt beroende på när stiftelsen bildades, den kan också 

skilja sig åt beroende på vilken tillsynsmyndighet som har hand om registret.  

Tillsynsmyndigheterna har inte några rikstäckande riktlinjer att följa vid registrering av 

stiftelser, utan varje tillsynsmyndighet tolkar och följer de bestämmelser som finns i 

lagstiftningen. Däremot har tillsynsmyndigheterna en samverkansgrupp där de försöker ha en 

enhetlig rättstillämpning. Samverkansgruppen träffas en gång per år men har även telefon-

möten däremellan, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Stiftelseformen är en viktig del i 

samhället, vilket även Wijkström (1997) anser, därför är det av stor betydelse att registren är 

tillförlitliga och har samma innehåll, även om det är olika tillsynsmyndigheter som ansvarar 

för dem. Vi anser att tydliga riktlinjer för hur stiftelser ska registreras bör finnas och följas av 

samtliga tillsynsmyndigheter. Så som det är nu kan varje tillsynsmyndighet göra sin egen 

tolkning av lagstiftningen om hur prövning och registrering ska gå till. Detta kan i sin tur leda 

till både varierande och felaktigt innehåll i stiftelseregistren. 

5.2 Diskussion om metodval  

De metoder som har använts i studien, litteraturstudie, intervjustudie samt fallstudie, 

diskuteras i detta avsnitt utifrån vad de bidragit med till studien och vad andra metoder skulle 

ha kunnat tillföra studien, däremot framgår motiveringar till metodvalen i metodkapitelet, 

kapitel 2.  
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Studien av litteraturen var nödvändig för att upplysa läsaren om den komplexa stiftelseformen 

samt om förrättningslantmätarens yrkesroll, men även innebörden av begreppen ägande och 

fastighet. Intervjustudien gav en bra inblick i hur Kammarkollegiets, Länsstyrelsen i 

Stockholms läns och Länsstyrelsen i Dalarnas läns prövningar går till vid ändring av 

stiftelsers föreskrifter. Intervjustudien var också till hjälp som underlag för fallstudien när 

besluts- och meddelandedokument granskades. Om alla tillsynsmyndigheter istället inter-

vjuats hade det kunnat ge en tydligare bild av hur ändringar av stiftelsers föreskrifter går till.  

Fallstudien om registrering av stiftelser kunde möjligtvis ha blivit tydligare om personliga 

intervjuer hade gjorts med varje länsstyrelse istället för mail-intervjuer. På grund av att 

personliga intervjuer inte kunde göras med alla länsstyrelser inom tidsramen för studien 

valdes mail-intervjuer med alla länsstyrelser för att få rättvisare svar från alla. Det hade även 

varit intressant att gör en fallstudie över en eller några stiftelser för att få en inblick i deras 

verksamhet och bättre förståelse för stiftelseformen i praktiken.  

De tre metoderna som vi valde anser vi sammantaget presenterar en bred bild av hur ändring 

av stiftelsers föreskrifter kan göras, hur tillförlitligt stiftelseregistren är och hur 

förrättningslantmätaren bör gå tillväga när en stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning 

samt hur stiftelsen ska behandlas utifrån förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Studien 

av litteraturen anser vi är viktig genom att den ger en överskådlig bild av hur stiftelser styrs av 

lagen. Intervjustudien och fallstudien har varit oersättliga för att ge en inblick i hur 

Kammarkollegiets och länsstyrelsernas olika prövningar går till i praktiken. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien utifrån huvudsyftet, där delsyften och 

forskningsfrågor legat till grund för att besvara huvudsyftet. Hur studien bidragit till ny 

kunskap framgår i kapitlets andra avsnitt och i det sista avsnittet ges förslag till vidare 

forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Slutsatser 

Vi anser att det idag inte går att lita fullt ut på stiftelseregistren på grund av att de kan 

innehålla bristande och felaktig information. Det går i synnerhet inte att lita på det som finns i 

registren om äldre stiftelser som har äldre ändringsförbehåll, eftersom dessa stiftelser inte var 

skyldiga att underrätta tillsyns- eller registreringsmyndigheten om de hade gjort en ändring 

med stöd av ett äldre ändringsförbehåll innan år 2010. Vi bedömer att förrättningslantmätaren 

i vissa fall inte enbart kan utgå från stiftelseregistren när denne ska kontrollera om stiftelsens 

föreskrifter strider mot fastighetsbildningen. Förrättningslantmätaren måste göra egna utred-

ningar av stiftelsen i dessa fall för att vara säker på att fastighetsbildningen inte strider mot 

stiftelsens föreskrifter, vilket förklaras i avsnitt 6.1.1. 

Undersökningen av tillsynsmyndigheternas och Kammarkollegiets prövningar vid ändring av 

stiftelsens föreskrifter visar att Kammarkollegiet gör en grundligare prövning än vad 

tillsynsmyndigheterna gör. Detta beror på att Kammarkollegiet inte förlitar sig på det som 

finns i stiftelseregistren och akterna, viket tillsynsmyndigheterna gör, utan de begär istället in 

de gällande föreskrifterna, ursprungliga föreskrifterna och eventuella tidigare permutations-

beslut från stiftelsen. Tillsynsmyndigheternas prövning är anpassad till sådana ärenden de 

utreder och ger tillstånd till. Vi bedömer därför att en förrättningslantmätare bör göra en lika 

grundlig prövning av stiftelsen, när en stiftelse är sakägare i en lantmäteriförrättning, som 

Kammarkollegiet gör. Vid en lantmäteriförrättning behandlas värdefulla egendomar och 

därför behövs en grundlig prövning genomföras, i synnerhet när en stiftelse är sakägare 

eftersom stiftarens vilja ska respekteras. Genomförs inte prövningen tillräckligt väl kan det 

leda till att fastighetsbildningen ogiltigförklaras och därmed får rättsliga och ekonomiska 

följder. 
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6.1.1 Förslag till hur en förrättningslantmätare ska gå tillväga när en 

stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning 

Genom att tillförlitligheten av stiftelseregistren är beroende av hur tillsynsmyndigheternas 

prövningar går till vid registrering av stiftelser skiljer det sig åt hur en förrättningslantmätare 

bör kontrollera olika stiftelser vid en förrättning. När det gäller äldre stiftelser, med eller utan 

ändringsförbehåll, är stiftelseregistren inte helt tillförlitliga. Stiftelser som är bildade efter 

stiftelselagens (SFS 1994:1220) ikraftträdande, oavsett om de har eller inte har något 

ändringsförbehåll, är tillförlitliga i stiftelseregistren. För att tydliggöra detta har vi gjort två 

mallar, se figur 2 och 3, som visar vilka olika dokument som vi anser att en förrättnings-

lantmätare ska kontrollera och hur de ska kontrolleras, för att vara så säker som möjligt på att 

fastighetsbildningen inte strider mot stiftelsens föreskrifter. Den ena mallen visar hur 

förrättningslantmätaren ska hantera stiftelser som uppkom före stiftelselagens (SFS 

1994:1220) ikraftträdande, se figur 2, medan den andra mallen visar hur denne ska hantera 

stiftelser som kommit till efter stiftelselagens (SFS 1994:1220) ikraftträdande, se figur 3. 

Mallarna syftar till att ge förrättningslantmätaren riktlinjer om hur en kontroll av stiftelsens 

föreskrifter kan göras så att en så noggrann prövning som möjligt kan ske, en prövning som 

liknar den prövning som Kammarkollegiet gör. 

I mallarna, se figur 2 och 3, föreslår vi att när en förrättningslantmätare får in ett ärende som 

en stiftelse är sakägare i ska denne, förutom den vanliga prövningen, identifiera att stiftelsen 

verkligen är en stiftelse genom att kontrollera med tillsyns-och registreringsmyndigheten. 

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ska vara utsedd på rätt sätt så att den är behörig att 

företräda stiftelsen. Därför är det viktigt att dessa föreskrifters giltighet, gällande hur styrelse 

eller förvaltare ska utses, kontrolleras av förrättningslantmätaren. När det är en äldre stiftelse, 

bildad före 1996, begärs stiftelsens handingar in direkt från stiftelsen och är det en nyare 

stiftelse, bildad efter 1996, kan handlingarna hämtas i stiftelseregistren. Är det en nyare 

stiftelse som inte är registrerad i något stiftelseregister kan förrättningslantmätaren 

rekommendera stiftelsen att registrera sig innan förrättningen påbörjas. Registrerings-

processen är vanligtvis billigare jämfört med om förrättningslantmätaren själv ska utreda 

stiftelsen.   
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Figur 2. Mall som steg för steg visar hur förrättningslantmätare ska hantera äldre stiftelser, 
stiftelser bildade före stiftelselagens ikraftträdande år 1996, vid en lantmäteriförrättning.  
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6.2 Bidrag till ny kunskap 

Studien har bidragit till ny kunskap på flera olika sätt. En jämförelse mellan Kammarkollegiet 

och Länsstyrelsen i Stockholms län samt Länsstyrelsen i Dalarnas län har inbringat kunskap 

om hur deras prövningar går till vid ändring av stiftelsers föreskrifter, vilka likheter och 

skillnader prövningarna innehåller. Utredningen av stiftelseregistrens tillförlitlighet har visat 

att tillförlitligheten skiljer sig åt beroende på vilken tillsyns- och registreringsmyndighet som 

handlagt registreringen, men att det även är avgörande om stiftelsen tillkommit före eller efter 

stiftelselagens (SFS 1994:1220) ikraftträdande. Det har därmed framkommit att stiftelse-

registren behöver förbättras för att vara helt tillförlitligt. Studien har även klargjort hur en 

förrättningslantmätare ska hantera stiftelser vid förrättningar. Vi anser därför att detta 

Figur 3. Mall som steg för steg visar hur förrättningslantmätare ska hantera nyare stiftelser, 
stiftelser bildade efter stiftelselagens ikraftträdande år 1996, vid en lantmäteriförrättning.  
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examensarbete har berikat den forskning som tidigare fanns inom området och gett ny 

kunskap inom ämnesområdet.   

6.3 Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet 

Vidare studier som vore intressanta att göra är att se varför länsstyrelsernas registrerings-

anmälnings dokument skiljer sig åt, och vidare se exakt vilka uppgifter som förs in i stiftelse-

registren och i akterna. Längre fram i tiden skulle det också vara intressant att undersöka om 

stiftelseregistren blivit mer tillförlitligt. 

En annan studie som är möjlig att göra är att jämföra detta ämne med något annat nordiskt 

land, för att se om stiftelseformerna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan länderna. Norge, 

Danmark och Finland är bra jämförelseländer eftersom Sverige har ett samarbete med dem 

gällande stiftelser i Norden och med två års mellanrum hålls ett forskningssymposium om 

stiftelser mellan dessa länder och Sverige.  

Ett annat förslag till vidare studier är göra liknande undersökningar och jämförelser som i 

denna studie men med andra typer av stiftelser, till exempel pensionsstiftelser och 

personalstiftelser som inte har behandlats i denna studie. En sådan undersökning skulle visa 

hur stiftelser som inte stiftelselagen (SFS 1994:1220) är tillämplig för ska hanteras av en 

förrättningslantmätare vid en förrättning och om det skiljer sig åt mot för vad denna studie 

kommit fram till. 
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Bilaga 1 –  Telefonintervju med Mikael Wiman, Länsstyrelsen i Stockholms 

län, den 26 april 2013. 

Berätta om ditt yrke till att börja med. 

Jag är länsassessor och det betyder att jag är jurist och jobbar på länsstyrelsen. De flesta 

jurister som jobbar på Länsstyrelsen har titeln länsassessor, man får den inte direkt men efter 

ett tag. Jag är länsassessor sedan 20 år tillbaka och har en tjänst som stiftelsespecialist här på 

Länsstyrelsen i Stockholm sedan 12 år tillbaka. Men i övrigt så har jag jobbat på Läns-

styrelsen som enda arbetsgivare efter det att jag tog min jur. kand. examen 1985. Med 

stiftelser har jag jobbat sedan 1988 så det är snart 25 år så jag har också jobbat med den gamla 

lagstiftningen. 

Beskriv hur prövningen går till från att ni får in en ansökan om att en stiftelse vill ändra 

en föreskrift. 

Det första vi gör är att identifiera att det här är en stiftelse, att vi känner igen stiftelsen. Det 

kan ju verka banalt men det är ju sju olika Länsstyrelser idag som har stiftelser för tillsyn och 

registrering I stiftelseförordningens fjärde paragraf finns det givet vilka sju Länsstyrelser det 

är. Så det första vi skulle göra var att identifiera att vi var rätt myndighet för den här anmälan 

om ändring av föreskrifter för stiftelsen, att vi kan identifiera att det här är en stiftelse som har 

sitt säte i någon av de för vår del fem länen. I Dalarna så är det fyra län som Länsstyrelsen i 

Dalarna svarar för, vi har fem län.  

Nästa steg är att se om stiftelsen är registrerad, är den registrerad hos myndigheten finns det 

också en akt över den. Det är inte säkert att det finns en akt annars, om det t.ex. är en liten 

stiftelse som inte har omfattats av registreringsskyldigheten kan det vara så att det inte finns 

någon akt upplagd för stiftelsen. I och med stiftelselagens regler om registrering som trädde i 

kraft 1 januari 1996 ska flertalet stiftelser vara registrerade. Så det första är att kolla att det är 

rätt län och sedan huruvida det är en stiftelse som är registrerad, då har man en akt, och sedan 

plockar man fram de föreskrifter som finns och de ska ha lämnats in till myndigheten i 

samband med att stiftelsen anmäler sig för registrering. Är det en stiftelse som har funnits före 

stiftelselagens ikraftträdande kan den ha anmälts för tillsyn med stöd av den gamla 

lagstiftningen och då skulle också stiftelseföreskrifterna lämnas in, stiftelse urkunden. Oftast 

så kallas ju delar av den för stadgar, det har ni ju säkert koll på om stiftelseförordnandet och 

stadgar som ofta är bilagda till det. Det kan ju hända att den här som anmäler ändringen av 



 

 

föreskrifter också kommer in med föreskrifter och stadgar så att man ser vad stiftelsen har för 

version så att säga. Det kan vara så att de diffar, de föreskrifter som stiftelsen lever efter eller 

anser gäller för dem måste myndigheten stämma av med de ursprungliga handlingarna.  

Om vi kommer till tredje punkten här så måste man säkerställa att de föreskrifter som finns 

för den här stiftelsen är de gällande, att de föreskrifter som ska ändras är de gällande och det 

kan ibland vara lite diffust. Vad har stiftelsen för föreskrifter och har föreskrifterna som de 

själva påstår är gällande ändrats i behörig ordning. Men vi tänker oss att så är fallet och då 

börjar vi med att ställa frågan är det här en ny stiftelse eller är det en äldre stiftelse. Är det en 

ny stiftelse då har den bildats efter stiftelselagens ikraftträdande, det är grovt sett det kan 

finnas att stiftelselagen gäller även för sådana som skapades så att säga innan lagen trädde i 

kraft 1994-1996 men det kan ni läsa om i övergångsbestämmelserna. Men med äldre stiftelser 

blir det istället övergångsbestämmelserna i lag om införande av stiftelselagen. Den är viktig i 

det här sammanhanget för där finns den 10 § som anger att om en sådan, en äldre stiftelse 

alltså, har en föreskrift som ger styrelsen eller någon annan rätt att besluta om att ändra, 

upphäva eller att åsidosätta föreskrifter så ska den föreskriften ha samma giltighet som enligt 

äldre rätt. Så den är väldigt viktig den paragrafen för den säger att om en äldre stiftelser har en 

sådan ändringsrätt då gäller den.  

Den här frågan finns det olika uppfattningar om, Kammarkollegiet har en syn på den och 

Länsstyrelsen i Stockholm i varje fall har en annan syn på vad som menas med giltighet där. 

Det finns i doktrinen som bär upp litegrann av myndigheternas olika uppfattningar, det är 

framför allt Hessler, Henrik Hessler, som har skrivit “Om stiftelser” från 1952. Vårt 

resonemang från Länsstyrelsen i Stockholms sida är att om det är en äldre stiftelse och det 

finns en ändringsföreskrift, vår uppgift som tillsynsmyndighet är då att först ta ställning till 

om ändringsföreskriften är giltig och sedan om vi kommer fram till att den är giltig se till att 

styrelsen eller förvaltaren och de som företräder stiftelsen har beslutat om ändring i enlighet 

med ändringsföreskriften på rätt sätt. Det kan vara att det krävs ett visst antal ledamöter 

närvarande för att de ska vara beslutsmässiga och att det kanske också ska vara enhet i 

beslutet, det kan vara så att det ska godkännas av någon annan instans också, det kan vara så 

att det ska vara vid flera tillfällen den här stadgan ska klubbas så att säga. Så det finns många 

olika varianter av sådana här ändringsföreskrifter, men vårt förhållningssätt på Länsstyrelsen i 

Stockholm är då att vi ska tolka den utifrån vad stiftaren kan antas ha önskat. En stiftare som 



 

 

formulerar en sådan föreskrift kan man anta föreställer sig att den situationen ska komma att 

inträda, kanske flera gånger i stiftelsens liv.  

Det är väldigt sällan som vi ogiltigförklarar en sådan här ändringsföreskrift utan vi anser att 

man ska göra en tolkning utifrån stiftarens intuitioner. Lagstiftningen är inte så tydlig här utan 

det står att man ska ha samma giltighet som i äldre rätt. På det sättet som jag nu beskriver att 

vi behandlar en sådan föreskrift behandlar ju vi alla andra föreskrifter i ett stiftelse-

förordnande, alla olika typer av föreskrifter som kan finnas. Det är vår inställning att man ska 

tolka utifrån stiftarens intuitioner och då finns det inte någon anledning att särbehandla just en 

föreskrift om ändring, upphävande eller åsidosättande. Man måste ju hela tiden titta på vad 

stiftaren kan antas ha menat med bestämmelsen. Om vi tänker oss en väldigt torftigt 

formulerad ändringsföreskrift, någonstans går smärtgränsen så att säga. Stiftaren har kanske 

inte varit fullt medveten när han eller hon eller organisationen som skapade stiftelsen 

formulerade ändringsföreskriften, eller så kanske en mall har använts eller en förlaga från 

något annat sammanhang. Det kan ha varit en oreflekterat formulerad föreskrift, men i de allra 

flesta fall kan man ända läsa ut då att här har stiftaren önskat att så ska gälla, att styrelsen eller 

förvaltaren ska ha rätt. Där avviker vi från Kammarkollegiet, nu kanske det är bäst att ni 

kontrollerar hur de ser på det här men de har i varje fall i sina beslut en väldigt långtgående 

argumentation. För de första säger de ändringsförbehåll och det förekommer ju bland annat av 

Hessler, han talar om ändringsförbehåll men vi har valt att kalla det för ändringsföreskrift. De 

(Kammarkollegiet) ogiltigförklarar och det blir för oss en ohållbar linje. Vi kan inte 

ogiltigförklara övriga föreskrifter för en stiftelse utan det är meningen att vi i vår tillsyn ska ta 

hänsyn till stiftarens vilja, stiftaren vill ju att det ska vara gällande och det är ju bara när de 

står i strid med lag som de kan bli ogiltiga.  

Det är ofta fråga om tolkning i vår tillsynsroll, vi måste tolka men då är det viktigt hur man 

tolkar naturligtvis, att man kan tolka reglerna på olika sätt, att man gör en analys och en 

prövning. En aktiv tolkning om man säger så och då köper inte vi det här från Lässtyrelsen i 

Stockholms sida i alla fall att Kammarkollegiet ogiltigförklarar ändringsföreskrifter för äldre 

stiftelser. Att det ibland kan vara så att en föreskrift är väldigt torftig och så det är en sak men 

inte hela den argumentationen som man ofta kan läsa i Kammarkollegiets beslut om att ett 

ändringsförbehåll blir ogiltigt därför att det inte innehåller vissa saker eller vissa 

formuleringar. Bakgrunden till det här det är om man tittar i det här materialet som jag sände 



 

 

över till er (utdrag ur propositionerna) man läser där olika uttalanden i propositioner, 

utskottsbetänkanden och så. Lagstiftaren har inte formulerat det så att en sådan här 

ändringsföreskrift måste vara beskaffad på ett visst sätt. Därför tycker vi att det som 

Kammakollegiet har byggt upp, visserligen med hänvisning till Henrik Hessler men Henrik 

Hesslers bok är från 1952 det är 40 år före stiftelselagen kom på tal. Därför menar vi att 

argumentationen kring ogiltiga och giltiga ändringförbehåll sker så att säga på en doktrin 

nivå, det är inte lagstiftning det är tyckande mer så att säga. Där är det väldigt olika vad man 

väljer, vilken syn man har på olika rättskällor.  

Om vi skulle välja att betrakta ändringsföreskrifter som ogiltiga därför att de inte hade den 

beskaffenhet som Kammarkollegiet med hänvisning till Henrik Hessler anser skulle det 

försätta många stiftelser i väldigt besvärliga situationer och en rad beslut kan ha fattats, beslut 

som i så fall då måste ogiltigförklaras. Det kan handla om stora saker och det kan handla om 

små bagateller. I vårt tillsynsarbete skulle det dels skapa mycket jobb för oss själva men 

framförallt vålla onödigt besvär för stiftelserna, där stiftaren då har formulerat en sådan här 

ändringsföreskrift. Det är de fall där vi har en ändringsföreskrift och den är någorlunda tydlig. 

Den här uppfattningen finns också presenterad delvis i varje fall i Henning Isoz kommentar 

till stiftelselagen, att finns det en föreskrift och den är tydlig. Men ser man till lagrådets 

uttalanden, propositionen och utskottsbetänkandet finns det ingenstans angivet att en 

ändringsföreskrift ska vara beskaffad på ett visst sätt, det vill säga innehålla det här att 

ändamålet ska vara undantaget. Men det kan ni läsa närmare och ni kanske gör en annan 

tolkning men det står inte så i lagtexten i varje fall och lagstiftaren har inte åsyftat det heller 

utan tvärtom. Det ska vara möjligt för en styrelse eller den som företräder en stiftelse att 

kunna göra ändringar, däremot när vi kommer till ändamålsändringar då är det oftast en 

uppfattning som finns att ändamålet får man inte ändra.  

Det här var då äldre stiftelser med ändringsföreskrift, vi har försökt dela upp det här i fyra 

kategorier, det här var den första och sedan har vi den andra och det är äldre stiftelser utan 

ändringsföreskrift. Det vill säga stiftaren har inte tänkt på eller kanske inte önskade att det 

skulle finnas någon möjlighet för framtida styrelse eller förvaltare att göra ändringar. En 

sådan stiftelse blir enligt vår uppfattning hänvisad till Kammarkollegiet och sjätte kapitlet 

stiftelselagen, det är för oss solklart. Då kan det finnas vissa frågor som inte finns uppräknade 

i sjätte kapitlet första paragrafen som inte kräver Kammarkollegiets tillstånd. I de fallen får en 



 

 

styrelse eller förvaltare själv fatta beslutet och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten för 

registrering står det, nu är vi i tionde kapitlet tredje paragrafen, men det är vid stöd av en 

ändringsföreskrift för en äldre stiftelse står det. Men om det är en äldre stiftelse som inte har 

en ändringsföreskrift då kommer frågan hur ska den göra då och den ska ändå anmäla till 

tillsynsmyndigheten, om det inte rör sig om några av de nio uppräknade fallen i 6:1, 

punkterna 1-9. Men i övrigt om vi säger att det är en äldre stiftelse utan ändringsföreskrift 

som har ändrat någon av de här sakerna som står där i 6:1, då är det solklart att det är 

Kammarkollegiets tillstånd som måste sökas, det är väldigt tydligt. Bara för förtydligandets 

skull så om det skulle vara en äldre stiftelse med en ändringsföreskrift då anser vi att om en 

sådan stiftelse ändrar sitt ändamål då krävs också Kammarkollegiets tillstånd, om det inte i 

ändringsföreskriften har sagts att man får ändra ändamålet. Sedan har vi då kategorin nyare 

stiftelser och där har vi nyare stiftelser med en ändringsföreskrift. Det är fortfarande så att de 

flesta stiftelser i alla fall som vi har hand om här är äldre stiftelser, 80-90 % av stiftelserna är 

tillkomna före stiftelselagen. Jag har ingen exakt siffra men i varje fall en klar majoritet än så 

länge, men andelen nyare stiftelser som tillskapas ökar ju förstås och även i takt med att äldre 

stiftelser upplöses och försvinner. Så gradvis kommer det att slå över och bli fler nya än äldre. 

Men om vi tar en ny stiftelse som har en ändringsföreskrift då står det ju där i 6:4 om stiftaren 

har föreskrivit att styrelse eller förvaltare utan krav på tillstånd av en myndighet får ändra, 

upphäva och särskilt åsidosätta då gäller det. Det är en variant på 10 § i lag om införande av 

stiftelselagen men den är lite tydligare ändå kan man kanske säga för där står ju utan krav på 

tillstånd av myndighet. Det vållar mycket diskussioner när det ska tillämpas, varför står det på 

det sättet och mycket frågor kring det. Hur ska man tillämpa det och när blir en sådan här 

ändringsföreskrift för en ny stiftelse då när ska man ogiltigförklara den, när ska man anse att 

den är otillräcklig. Otillräcklig i den meningen att den inte medför någon ändringsrätt och då 

har vi på Länsstyrelsen i Stockholm i varje fall resonerat som så att de som bildar stiftelser nu 

från och med stiftelselagen och framöver, från 1994 och framåt, de kan läsa i stiftelselagen 

och se där vad det är för bestämmelser som gäller. Den som ska upprätta ett eget 

stiftelseförordnande kan ju läsa där men det var ju svårare för äldre stiftelser för då fanns det 

ju inte någon lagstiftning. Därför är det ett rimligt krav att ställa på en stiftare som bildat en 

ny stiftelse och vill att det ska vara en giltig ändringsrätt, att stiftaren bemödar sig om att 

formulera den här ändringsparagarafen på ett riktigt sätt. Där är det fortfarande en del som 

uttrycker det lite slarvigt men de allra flesta har förstått det här och skriver då utan krav på 

tillstånd av myndighet, för om de gör det finns varken invändningar från Länsstyrelse eller 



 

 

Kammarkollegiet om att den är giltig. Men det finns många varianter här också och det är väl 

ändå ett mindre tillämpningsproblem med tanke på att lagstiftningen är ganska tydlig där. En 

gåta är fortfarande litegrann varför står det utan krav på tillstånd av myndighet, för att om 

man inte har med den formuleringen då drabbas den här ändringsföreskriften, då förkastas den 

av Kammarkollegiet. Länsstyrelserna, de sju Länsstyrelserna, har också enats i det att då 

förkastar vi också en sådan ändringsföreskrift. Men det kan bli väldigt jobbigt för en stiftelse 

där stiftaren fortfarande finns vid liv kanske, som hade önskat att det ska gå att ändra men att 

en sådan ändringsföreskrift ogiltigförklaras. Konsekvensen blir ju den att en sådan stiftelse 

måste i så fall ansöka om Kammarkollegiets tillstånd så det är ingen katastrof utan det är mest 

då att det är den styrelse eller förvaltare som företräder stiftelsen att det blir ett extra besvär. 

Det kan också bli så att de får nej från Kammarkollegiet, om de hade en ändringsrätt hade de 

kunnat fatta beslutet, det hade hjälpt. Men då har vi det här igen nu en stiftelse med en giltig 

ändringsföreskrift säger vi, då ska det anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 6:4. Det finns en 

tremånadersregel här, att tillsynsmyndigheten ska reagera, styrelsen eller förvaltaren ska 

underrätta tillsynsmyndigheten om sitt beslut. Sedan då den fjärde kategorin, en ny stiftelse 

utan ändringsföreskrift och där krävs Kammarkollegiets tillstånd i alla uppräknadefallen i 6:1. 

Skulle då en annan fråga som inte finns uppräknad där då kan styrelsen fatta sitt beslut och 

anmäla det till tillsynsmyndigheten men skulle det vara något av de uppräknade fallen måste 

Kammarkollegiet. 

Så det är alltid så att när stiftelsen inte har någon ändringsföreskrift kan de ändra och sedan 

måste de anmäla ändringen till er? 

Ja precis och det kan man säga att lagstiftaren har varit lite otydlig här kanske men det är en 

förutsättning för tillsynsmyndigheten för att kunna fatta rätt beslut för den här stiftelsen, att ha 

tillgång till den senaste versionen. Därför har det hög prioritet hos alla sju länsstyrelser, att få 

in de gällande föreskrifterna så att vi kan veta om de gör rätt och fel. Det är ju en massa andra 

beslut som stadgeändringar där man måste veta vad det är för föreskrifter som tillämpats, som 

stiftelserna själva har tillämpat. Då kan det vara så att de gör egna tolkningar och då först om 

man har tillgång till de föreskrifter som de tillämpar, det är först då som man eventuellt kan 

göra en annan tolkning och få bukt med svårigheterna, vad det nu kan röra sig om, eller 

tolkningsfrågor. 



 

 

 

Det blir lite så att ni ser om det är giltigt eller inte då 

Ja det kan man säga ingår i vår arbetsuppgift att fortlöpande hålla oss uppdaterade, ha 

kunskap om vilka föreskrifter som gäller för en viss stiftelse. Därför blir det också så att om 

Kammarkollegiet har fattat ett beslut ska stiftelsen ge in det beslutet till oss så att vi ser vad 

Kammarkollegiet har gjort för bedömning, så att de nya föreskrifterna blir inkapslade så att 

säga. Det är ett ständigt administrativt jobb kring det här och det kommer ganska ofta 

förfrågningar från allmänheten om att ta del av vilka föreskrifter som gäller för den och den 

stiftelsen. Då måste de finnas tillgängliga någonstans, de ska alltså finnas hos 

tillsynsmyndigheten. Men lagstiftaren har varit lite otydlig där, man kan tycka att det är 

självklart men för många stiftelser är det inte självklart. Ja så ser jag de här fyra olika 

kategorierna då. Det handlar om ändringar av föreskrifter men det är också motsvarande tänk 

kring upphävande av föreskrifter och åsidosättande av föreskrifter. Sedan har vi det här om 

det är så att en stiftelse vill upplösas då kan det finnas särskilda bestämmelser om det, då 

tillämpar vi sådana uppösningsföreskrifter på motsvarande sätt. 

Om det nu är en stiftelse som kommer in med en föreskrift som har blivit ändrad en 

gång tidigare och vill ändra den på nytt, går ni ända tillbaka och granskar urkunden 

då? 

Nej egentligen inte, men om vi tänker oss att en stiftelse har ändrat en föreskrift om en 

styrelses sammansättning kan vi säga och sedan har de då anmält det och det finns i vår akt. 

Vi ska ha en akt på stiftelsen där vi ser att den t.ex. skapades 1975 och 1995 så ändrade de 

och sedan så vill de nu ändra en andra gång. Då blir det en ny prövning, de måste komma in 

med ett protokoll som visar att de har fattat det här beslutet om de har en ändringsföreskrift 

vill säga. Men det kan ju finnas vissa stiftelser har ändrat både 10 och 20 gånger, det hör väl 

till ovanligheterna men många stiftelser kan ju bli flera hundra år gamla. Det är oftast ändå 

rätt stabilt, det ändras inte så ofta. Det är inget konstigt. Det görs en ny förutsättningslös 

prövning varje gång en styrelse anmäler om fattat beslut om stadgeändring. 

Hur lång tid tar det innan ett beslut blir registrerat i stiftelseregistret? 

Om vi tar det här när en styrelse med stöd av en ändringsföreskrift har fattat ett beslut själv då 

är det fråga om att de ska underrätta myndigheten. Då kan man säga att det som vi svarar, 

kvittot som stiftelsen får från tillsynsmyndigheten, vi anser inte att det har karaktär av beslut 



 

 

egentligen. Det är naturligtvis en bedömning som myndigheten gör, i den meningen är det ett 

överklagbart beslut, men som rubrik skriver vi faktiskt meddelande. Vi meddelar helt enkelt 

att vi konstaterar att stiftelsen har fattat sitt beslut i enlighet med föreskrifterna, i de fallen så 

att säga men skulle det vara så att vi har synpunkter på det hela då måste vi utforma det som 

ett förbud och då blir det ett beslut medan det i de fall vi bara bekräftar att det har gått rätt till 

så kallar vi det för meddelande. Den effektiva handläggningstiden är någon timme eller två i 

bästa fall men det kan också handla om flera dagar, att man behöver fördjupa sig och 

säkerställa. Den administrativa tiden, som innehåller en väntetid också, den kan tyvärr gå över 

ett halvår. Normalfallet, den tid det tar för myndigheten att göra prövningen, det handlar om 

några timmar till några dagar. Är det brådskande att någon behöver det här väldigt snabbt då 

kan vi välja att ta den före i kön om någon har skäl till det och då kan handläggningstiden för 

just det ärendet gå på samma dag. Det är ganska vanligt att ärenden lämnas in med epost 

numera och inskannade PDF-filer, det underlättar avsevärt. 

Har ni märkt av att det blivit fler stiftelser som registrerar sig efter att ändringarna i 

stiftelselagen kom 2010 med den utvidgade registreringsskyldigheten? 

Det som vi kan se är ett ökat intresse att få avregistrera små stiftelser, som då betraktas som 

inte så lönsamma. Det finns i 6:5 en upplösningsmöjlighet för stiftelser som saknar 

upplösningsföreskrifter. Äldre stiftelser som saknar upplösningsföreskrifter kan ibland platsa 

in under 6:5 och de fyra kriterierna. Där märker vi ett ökat intresse från framförallt stora 

förvaltare som banker, Röda korset och andra som dammsuger sina organisationer och 

församlingar efter sådant som de vill bli av med. De upplever att små stiftelser tar mycket 

kraft och energi för dem men ger ingen god avkastning. Man kan säga att en 

stiftelseförmögenhet under en halv miljon medför ofta mer kostnader än den ger avkastning 

idag, tyvärr, i och med att det är så låg ränta idag. Det kan ju förändras men under ganska 

många år nu har det varit en rätt låg ränta och då blir avkastningen väldigt låg. För sådana 

stiftelser blir det inte mycket ändamålsuppfyllelser för ofta har de en föreskrift att de bara får 

använda sin avkastning. Så formulerades det väldigt ofta förr i tiden, nästan alla äldre 

stiftelser har sådan formulering därför att stiftaren ville att det skulle vara en stiftelse som 

levde flera år framåt. Det skulle bara tas av avkastningen och kapitalet skulle säkerställas med 

kapitalisering. Då tittar vi på 1900-talet och tidigare då fungerade de flesta stiftelser så, att det 

var en förmögenhet som skulle förvaltas och uppfylla ändamålen med avkastningen. Kapitalet 

säkerställdes genom att lägga en liten del, några procent eller 10-20 %, till kapitalet för att 



 

 

skydda mot inflationen. Gjorde en stiftelse inte så gröpte inflationen ur värdet på stiftelsens 

förmögenhet, därför är bestämmelserna om kapitalisering viktiga eller då var de i alla fall 

viktiga. Många som skapar stiftelser nu skriver att styrelsen eller förvaltaren får ta både 

avkastningen och stiftelsens kapital, det är okej så länge stiftelsen finns i minst fem år, att den 

är varaktig. Så länge den varar i fem år då godkänns den som stiftelsebildning, det är med stöd 

av uttalanden propositioner det står inte så tydligt i lagen. Nu ser situationen lite annorlunda 

ut mot för förra seklet. Nu är det många som vill att det som stoppas in i en stiftelse ska 

användas till ändamålet så mycket som möjligt och inte att förmögenheten ska behållas och 

kapitaliseras, med tanke på att det är så låg ränta och att det blir låg avkastning. För riktigt 

stora stiftelseförmögenheter på flera miljoner blir det avkastning och man kan placera aktier, 

då finns det något att dela ut från avkastningen. Så ser det ofta ut idag men det kan förändras, 

att räntan går upp och då blir det plötsligt högre avkastning för många, t o m små stiftelser 

börjar få högre bankränta och obligationsränta, då kan det blomstra. Men det har varit tuff tid 

för små stiftelser och avkastning och därför är som sagt det många som vill avsluta dem. Er 

fråga var ju om vi märkt av en ökad registrering i och med den nya regeln. Det vi har sett är 

tendensen att vilja avveckla små stiftelser och sedan misstänker vi att väldigt många lutar sig 

mot att de har fram till och med 2015 på sig. Vi har för avsikt att försöka uppmana de här att 

göra sin registrering tidigare, vi tänker lägga upp information om det på vår hemsida för vår 

egen skull så det inte kommer som en stor puckel då. Det är ganska få som utnyttjar 

registrering, det är de stiftelser som behöver ha ett registreringsbevis att visa upp för att 

fungera i offentligheten. Det kan vara nödvändigt för en stiftelse ibland att kunna visa vem 

som är firmatecknare. Många av de små stiftelserna som kom att omfattas av den utvidgade 

registreringsskyldigheten för en ganska undanskymd tillvaro och förvaltas av banker, 

församlingar och små ideella föreningar frimärkskubbar och annat. De har inte alltid ett behov 

av att legitimera sig med ett registreringsbevis, så de väntar nog till deadline 2015. Vi har fått 

information från Skatteverket om hur många oregistrerade stiftelser det finns. Det finns 

ungefär 15 000 snart 16 000 registrerade stiftelser men sammanlagt finns det ungefär 25 000 

stiftelser som har organisationsnummer. Därmed vet vi av uppgifter från Skatteverket att det 

är nästan 10 000 oregistrerade stiftelser som simmar runt utanför. Där utöver kan man säga att 

det finns ytterligare en kategori stiftelser som inte har fått något organisationsnummer därför 

att de har legat i depåer hos banker. Där finns ingen verifierbar källa som säger hur många det 

är men de är egentligen stiftelser och de borde ansöka om organisationsnummer, men det 

finns ingen som känner till dem mer än bankerna. 



 

 

 

 

Kan vi få ta del av några underrättelsebeslut, gärna om det är några stiftelser som äger 

fastigheter? 

Absolut, jag mejlar dem till mejladressen jag fått. Ja för fastigheter kan omfattas av 

ändringsföreskrifter. En del stiftelsebildningar är skapade utifrån att ändamålet förutsätter en 

viss, vi kan ta ett kollo t.ex. där stiftelsens ändamål är förknippad med en viss plats och den 

marken eller fastigheten ingår i stiftelsebildning. Om en styrelse eller förvaltare för den 

stiftelsen skulle sälja fastigheten rycks grunden för ändamålsuppfyllelsen undan. Har stiftaren 

sagt att det är möjligt att sälja fastigheten då anser vi att det är okej, men då måste man ta 

ställning till vad som händer då. Den som säljer fastigheten bör få bra betalt för den och den 

köpeskillingen som stiftelsen får måste förvaltas vidare som en stiftelse. Med vilket ändamål 

då kan man fråga sig, men det kan vara så att stiftaren har tänkt på det och lämnat några 

föreskrifter. Vi ser inget absolut förbud, bara i de fall där det står så att stiftaren har uttryckt 

att fastigheten inte får säljas, då ska det respekteras så långt som möjligt. Om det inte är så att 

hela stiftelsebildningen står och faller med att får de inte sälja fastigheten kommer de gå i 

konkurs, då kan en sådan föreskrift från en stiftare tvingas överträdas. Då kan det vara så att 

Kammarkollegiets tillstånd till det behöver inhämtas. 

Jag kan säga att det är väldigt många stiftelser som har fastigheter, vi har ingen bra koll på det 

men flera hundra kan jag säga utan vidare. De allra flesta stiftelser som har fastigheter har vi 

klassat som näringsdrivande, att de har fastighetsförvaltning. Så fort en stiftelse har en 

fastighet och får intäkter från den i någon omfattning då har vi klassat den som 

näringsdrivande fast att de i övrigt kanske inte har något vinstkrav, men just att de har 

fastighetsförvaltning kräver att de sköts på affärsmässiga grunder. Nobelstiftelsen har 

hyresfastigheter t.ex. och den klassas som näringsdrivande, det är inte en helt rättvis bild av 

nobelstiftelsen om man ser till dess ändamål. Det finns egentligen inget näringsändamål utan 

det är förmögenhetsförvaltningen som gör att det blir klassat så. Det finns många 

nationalparker också Skärgårdsstiftelsen t.ex. som har många fastigheter. 

Är det något mer du vill tillägga som du tycker att vi ska ha med? 

Det är ett jättespännande område som ni har valt. 

Det finns ett behov av att kunna justera eller uppdatera föreskrifterna allt eftersom tiden går 

och omvärlden förändras. Det är inget onaturligt egentligen när fråga om ändring uppkommer, 



 

 

men det är viktigt att det finns en reglering som förhindrar att det missbrukas. Att en styrelse 

eller förvaltare otillbörligt ändrar föreskrifter på bekostnad av det som stiftaren ville uppnå, 

det är därför det finns ett kontrollsystem. Krav på permutation är ett väldigt strängt system 

och det kan vara bra att det är strängt. Det brukar man hänvisa till donationsviljan, den som 

bildar en stiftelse ska inte behöv oroa sig sedan om att ändamålet uppfylls, det ska inte kunna 

styras om till något helt annat. Det är en avvägning där mellan stiftarens intuition som ska 

respekteras, att donationsviljan inte ska minska i samhället för det är bra att skapa 

allmännyttiga stiftelser, och styrelse eller förvaltares behov av att fortlöpande kunna justera 

stadgarna med hänsyn till ändrade omvärldsförutsättningar. Det är lite komplext på det viset 

men om man ser det i det dynamiska perspektivet är det inte konstigt, plus att det ska finnas 

kontroll och skydd mot otillbörliga ändringar. 

En sak som kommer till är att det nu med stiftelselagen finns ett utbyggt tillsynssystem, alla 

stiftelser står under tillsyn. Hela stiftelselagen som sådan är en heltäckande civilrättslig 

reglering vilket saknades före. Det har ändrat förutsättningarna mot för vad som gällde före 

stiftelselagen då kanske bara en tredjedel av stiftelserna stod under tillsyn genom den gamla 

tillsynslagen. Då var det inte alls någon heltäckande reglering i lagstiftningen och det var inte 

heller någon heltäckande tillsyn, därför var stiftelseväsendet i Sverige ganska vildvuxet men 

det gör det extra intressant. 

Det viktiga är att tolka föreskrifterna utifrån stiftaren, ett intentionellt tolkande utifrån 

stiftarens intuitioner.  

  



 

 

Bilaga 2 –  Intervju via mail med Sven Ångquist från Länsstyrelsen i 

Dalarnas län, den 19 april 2013 

Beskriv hur prövningen går till från att ni får in en ansökan om att en stiftelse vill ändra 

en föreskrift. 

Prövningen går till så att man jämför önskad ändring med föreskrifterna samt lagen. Vad 

gäller lagen är det relativt enkelt att konstatera om ändringen strider mot stiftelselagen eller 

inte. I övrigt handlar ändringar vanligen om sådant som gör att stiftelselagens bestämmelser 

kommer att gälla efter ändringen, eller sådant som från ändamåls- och tillsynssynpunkt inte 

har någon betydelse. Inte sällan hänger önskade ändringar samman med att rättsliga 

förhållanden har ändrats på grund av ny lag eller att en lag har upphört. 

  



 

 

Bilaga 3 -  Telefonintervju med Lena Hörnblad från Kammarkollegiet,  

den 29 april 2013. 

Berätta om ditt yrke till att börja med. 

En viktig del i vår ärendehandläggning är att vi kontrollerar stiftelsens ursprungliga 

föreskrifter och vilka tidigare ändringar av föreskrifterna som har gjorts. Vi är 8-9 personer 

som jobbar med handläggning av permutationsärenden på kollegiet. Bl.a. ärenden som rör 

höga värden eller stiftelser som rör försäljning av fastighet föredras för vår avdelningschef 

inför hela gruppen handläggare. Vanliga ärenden föredrar vi för varandra. Jag är jurist och har 

arbetat på Kammarkollegiet sedan 1998 och har jobbat med permutationsärenden från 2001. 

Beskriv hur prövningen går till från att ni får in en ansökan om att en stiftelse vill ändra 

en föreskrift. 

Vi har en speciell ansökningsblankett som styrelsen eller förvaltaren får fylla i, där ska det 

framgå vilken ändring de vill göra och skäl för det. De ska skicka in de ursprungliga 

föreskrifterna och om det finns några tidigare permutationsbeslut ska de också skickas med. 

Det första som vi tittar på är om det är de gällande föreskrifterna för stiftelsen som de har 

skickat in. Stiftelsen kan ha utgått från fel föreskrifter eller gjort ändringar utan tillstånd, så vi 

kan inte alltid lita på att de är de ursprungliga föreskrifterna vi fått in. 

Många gånger kan stiftelserna ha funnits väldigt länge och när stiftelselagen kom år 1996 så 

kan de ibland ha upprättat nya föreskrifter som de gjort i ordning i efterhand och sedan lämnat 

in år 1996 för registrering. Det framgår då kanske på något sätt att stiftelsen bildades år 1970 

enligt ett stiftelseförordnande i ett gåvobrev eller testamente. Då får stiftelsen leta fram den 

ursprungliga stiftelseurkunden och skicka in till oss. Ibland har de inte gjort någon giltig 

ändring av de ursprungliga föreskrifterna. Det finns då inte något tidigare permutationsbeslut 

utan styrelsen gjorde ändringen med stöd av ett ändringsförbehåll som de trodde var giltigt. 

Det kan vara så krångligt att stiftelsen hade ett ändringsförbehåll i förordnandet, dessa kan 

finnas ibland bland de sista paragraferna, där det står att stiftelsens styrelse har rätt att ändra 

föreskrifterna eller att någon kommun kan ändra föreskrifterna. En sådan paragraf är endast 

giltig om ändamålet är undantaget från rätten att ändra. Det ska då vara formulerat så att 

styrelsen kan göra ändringar i alla föreskrifter förutom ändamålet: Ett sådant 

ändringsförbehåll i föreskrifterna för en äldre stiftelse skulle ge dem rätt att ändra utan 

kollegiets tillstånd. Det är dock inte alla gånger dessa ändringsförbehåll är giltiga. Om 

ändamålet inte undantas från rätten att ändra är förbehållet ogiltigt. Det är något som kan göra 



 

 

att stiftelsen trodde att de gjort en ändring som var giltig men som inte var det. Det hade då 

krävts att de gått till Kammarkollegiet och fått ett permutationsbeslut. 

Sen har vi lite speciella fall med lagen om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221). I 11 § 

i den lagen står det att “ Föreskrifter som före ikraftträdandet har fastställts för en stiftelse av 

regeringen, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse skall vid tillämpningen av stiftelselagen 

(1994:1220) anses som föreskrifter i ett stiftelseförordnande.” Föreskrifter som fastställts av 

regering, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse ska vara likställda med stiftelsens föreskrifter. 

Före stiftelselagen gällde 1929 års tillsynslag (SFS 1929:116), där hade länsstyrelserna rätt att 

fastställa föreskrifter för stiftelser. En stiftelse som har ursprungliga föreskrifter från 1950-

talet och som har fått några ändringar fastställda av länsstyrelsen exempelvis år 1970 dessa är 

då giltiga. Då kan vi utgå från dessa som de ursprungliga föreskrifterna. Från början var det 

regeringen som var permutationsmyndighet så det finns en del sådana gamla beslut som också 

kan vara de ursprungliga föreskrifterna. Sen kom permutationslagen år 1972 och då fick 

Kammarkollegiet tilluppgift att vara permutationsmyndighet. Det finnas sådana gamla beslut 

från permutationslagen som också är giltiga ändringar. Sen när stiftelselagen kom då blev det 

6 kap i stiftelselagen som blev gällande. Så då är det lite sådan historik vi får leta reda på när 

vi börjar med ett ärende. 

Sedan ser vi vem som är behörig förvaltare för stiftelsen, är det en egen styrelse eller 

anknuten förvaltning till en juridisk person. Det kan ibland vara lite knepigt att veta om det 

skulle visa sig att styrelsen skulle utses på ett speciellt sätt, om det skulle vara speciella 

organisationer som skulle utse styrelseledamöter och de där organisationerna eller bolagen har 

upphört, då kanske man inte har någon behörig styrelse då blir man tvungen att gå till 

länsstyrelsen för att få en styrelse utsedd. Eller att stiftelsen har utgått från helt fel föreskrifter, 

att de trodde att de har varit på det här sättet och så visar sig det att de inte var en giltig 

ändring som hade skett, då måste man gå till länsstyrelsen för att få en styrelse utsedd. 

Det är viktigt enligt stiftelselagen att det är stiftelsens förvaltare som ansöker som permutation 

efter som det bara är de som har rätt att ansöka om permutation, (6:1 SL). Så vi går väldigt 

noga tillbaka till ursprungsföreskrifterna och kollar alla tidigare ändringar. Detta får stor 

betydelse för den fortsatta handläggningen eftersom endast behörig sökande ska fatta beslut 

om vilka ändringar som ska göras, sen kan det också får konsekvenser för de andra 

föreskrifterna till exempel hur en revisor ska utses, det kan ha en annan lydelse från de gamla 



 

 

föreskrifterna. Den materiella prövningen: Då har vi förutsättningarna i stiftelselagen, (1 § 2st 

SL) “Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund 

av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller 

uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som avses i första stycket 2-9 SL får 

dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. 

Föreskrifter som avses i första stycket 1 får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas 

om det finns synnerliga skäl.” den paragrafen kom till år 2010. Sen ska också hänsyn tas till 

(1§ 3st SL) “Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha 

varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt”. 

Det är vid ändring av stiftelsens ändamål som det är strängast krav, (1 § p.1 SL). I 1 § p. 2-9 

SL kan det räcka med andra särskilda skäl för att göra en ändring, till exempel bestämma 

styrelsens sammansättning, utseende av revisor med mera. 

För att kunna ändra stiftelsens ändamål måste vi utreda om det har inträtt ändrande 

förhållanden. Då tittar vi först på om det är något som gör att det nuvarande ändamålet inte 

längre kan följas, att det blivit uppenbart onyttigt eller uppenbart stridande mot stiftarens 

avsikt. Ett exempel är att en stiftelse som äger en fastighet där det ingår i ändamålet att de ska 

uppföra en byggnad och där i upplåta studentbostäder och det står i föreskrifterna att 

fastigheten inte får säljas. Fastigheten ingår på så sätt i ändamålet och då krävs det ändrande 

förhållanden för att de i ett sådant här fall ska få sälja fastigheten. Det kan exempelvis vara att 

det finns så stora renoveringsbehov att det helt enkelt inte längre är möjligt för stiftelsen att ha 

råd att ha kvar fastigheten. Då kan det vara sådana ändrande förhållanden som gör att 

stiftelsen inte länge kan följa ändamålet, stiftelsen saknar pengar och de kan visa med en 

renoveringsplan att de inte kan betala renoveringarna. Då har ändrade förhållanden inträffat 

och stiftelsen brukar då få igenom en sådan ansökan om att ändra ändamålet. Om stiftelsen 

inte riktigt har kommit till den situationen så fortsätter vi att utreda om det finnas synnerliga 

skäl. Vi har några exempel på skolstiftelser där de har till ändamål att bedriva en skola och 

när stiftaren skrev föreskrifterna fanns det inte med att de skulle behöva bedriva fritidshem 

också. I praxis har man hävdat att eftersom det är svårt för en sådan stiftelse att kunna få 

ekonomin att gå ihop om de inte kan erbjuda fritidsverksamhet till barnen som går i skolan. 

Fritidsverksamhet är i dagens samhälle mera sammanhängande med skolverksamheten, en 

sådan stiftelse skulle troligtvis gå i konkurs på grund av konkurrensen med andra skolor som 



 

 

erbjuder fritidsverksamhet. Då kan vi bedöma att de kan vara synnerliga skäl som inträtt och i 

förarbetena pratar man framförallt om att det gäller för näringsdrivande stiftelser. Sådana 

konkurrenssituationer eller att det blir orimligt att stiftelsen står med en kostnadskrävande 

fastighet och den kanske inte precis just idag behöver renoveras men man ser att den kommer 

att kräva stora renoveringar om något år. I ett sådant fall kan vi ge tillstånd till att stiftelsen får 

sälja fastigheten redan nu, om synnerliga skäl har inträtt, det behöver alltså inte ha gått så 

långt som till att ändrande förhållanden har inträtt. 

Vi gör prövningen i den ordningen att vi först prövar om det finns ändrande förhållande, om 

det inte finns det så går vi vidare och prövar om det möjligtvis finns synnerliga skäl. Om vi 

kommer fram till att ändrade förhållanden har inträtt eller att synnerliga skäl uppkommit så 

kommer vi fram till att en ändring kan göras. Sen är nästa fråga vad man kan ändra till, för en 

sådan fastighetsförsäljning som jag pratade om tidigare så blir det att vi ger tillstånd till 

försäljning av stiftelsens fastighet. I det andra exemplet om skolan som hade ändamål att 

bedriva skolverksamhet så vill de ändra ändamålsförskriften och lägga till därmed 

sammanhängande fritidsverksamhet, då får vi titta på om det kan ha varit i enighet med 

stiftarens avsikt att gör en sådan ändring. Vi gör ett antagande om vad stiftarens avsikt var när 

stiftelsen bildades, då kanske han/hon inte visste att det skulle komma att krävas 

fritidsverksamhet. Då frågar vi oss om stiftaren kan antas ha haft något emot det om den 

visste att de skulle bli så i dagens samhälle. Då kan vi kanske anta att det skulle inte stiftaren 

ha något emot, då har stiftarens avsikt beaktas. Om stiftelsen däremot skulle vilja gå väldigt 

långt ifrån skolverksamheten så att de skulle vilja bedriva något helt annat då är det svårare att 

få igenom en ändring. Vi hade ett exempel med en stiftelse där de skulle bygga ett sjukhus för 

de fattiga men pengarna räckte inte till för det och då ville de bygga en förbindelsegång på ett 

befintligt sjukhus för pengarna, men det ansåg vi inte vara förenigt med vad stiftaren ville. 

Stiftaren vill hjälpa de fattiga inte bara bygga någon förbindelsegång på ett sjukhus som ändå 

landstinget skulle ha bekostat. Vi tyckte då att de istället fick komma med ett nytt förslag. Vi 

arbetar så att vi kontaktar stiftelsen och säger den här ändringen kommer vi aldrig kunna gå 

med på men om ni i stället yrkar att ni ska ge ut bidrag till de behövande sjuka, för då går de 

mer till den destinatärkrets som stiftaren tänkte sig, då kan stiftelsen ändra sig till det och får 

igenom sin ansökan. De är så en prövning kan gå till, det är faktorer som ekonomi och andra 

saker som kan får stor inverkan på det hela. En stiftelse måste komma med ordentliga skäl för 

att visa ändrade förhållanden, det räcker inte att styrelsen tycker att de vore ju bättre om de 



 

 

delade ut till den här destinatärkretsen också. De måste visa att det inte går att tillämpa det 

befintliga ändamålet och det måste följa en linje som man kan tänka sig att stiftaren skulle 

kunna godkänna. Detta gör att det blir svårt att ändra ändamålet för en stiftelse. Jämfört med 

ett bolag är de stiftelser som ska bedriva näringsverksamhet väldigt styrda av vad stiftaren 

skrivit i förordnandet, eftersom de inte är lätt att ändra ändamålet. 

Skolstiftelser som har till ändamål att dela ut stipendium till skolelever och bara till de 

manliga eleverna vid en gymnasieskola, så tycker styrelsen att det borde strida mot 

diskrimineringslagen att bara få dela ut till manliga elever. Styrelsen vill då ändra ändamålet 

så att de också få dela ut stipendium till kvinnliga elever. Eftersom ändringar av ändamålet är 

så strängt måste vi undersöka om den här stiftelsen är så pass gammal att den är från t.ex. 

1800-talet då det inte var särskilt vanligt att kvinnor gick i gymnasiet eller kanske inte ens 

fick det, då kan vi anta att stiftaren inte hade något emot att stipendier numera delas ut även 

till kvinnor och då kan stiftelsen få göra en ändring till att även kvinnliga elever kan få 

stipendium från denna stiftelse. Är det en stiftelse som är grundad på 1960-talet när det var 

möjligt för kvinnor att gå på gymnasiet då kanske man kan anta när man tittar på stiftarens 

avsikt att den här stiftaren ville gynna manliga elever och då är det svårt att få igenom en 

sådan ändring. 

Hur tolkar ni 10 § i lag om införande av stiftelselagen? 

Vi tolkar betydelsen av äldre rätt enligt den paragrafen utifrån tidigare regeringspraxis och 

Hesslers doktorsavhandling, vi har ofta en strängare tolkning än vad länsstyrelsen har. Vi 

tycker att ett ändringförbehåll ska vara formulerat på så sätt att ändamålet är undantaget. Om 

styrelsen när som helst skulle ha rätt att ändra ändamålet i föreskrifterna kan det ifrågasättas 

om det finns ett bestämt ändamål. Då tycker vi inte att ändringsförbehållet är giltigt. 

Här är ett exempel från ett beslut som vi har tagit som vara ett giltigt ändringsförbehåll: 

“Ändring av dessa föreskrifter kan ske av stiftaren eller genom enhälligt beslut av styrelsens 

samtliga ledamöter vi två på varandra följande sammanträden, det vid punkten 2 angivna 

ändamålet eller denna punkt 7 kan ej endast ändras utan permutation.” Ändamålet finns då 

beskrivet i punkten 2. Hade däremot den sista delen inte varit med utan stiftaren bara skrivit 

att styrelsen kunde ändra föreskrifter genom enhälligt beslut. Då hade det blivit en alldeles för 

generell bestämmelse, att styrelsen när som helst skulle kunna besluta att ändra ändamålet och 

då uppfyller den inte förutsättningarna för att en stiftelse ska kunna få bildas, att en stiftelse 



 

 

ska vara varaktig, ha ett bestämt ändamål med mera. Detta gäller alltså bara om det är en 

stiftelse som är bildad före år 1996 när stiftelselagen trädde ikraft. En stiftelse som är bildad 

efter år 1996 den måste ha ett klart och tydligt ändringsförbehåll där det står att styrelsen eller 

förvaltaren får ändra, upphäva eller i särskilda fall åsidosätta andra förskrifter än vad som rör 

ändamålet utan tillstånd av myndighet. Så efter att stiftelselagen trädde ikraft har det blivit 

ännu strängare. 

Kan vi få ta del av några underrättelsebeslut, gärna om det är några stiftelser som äger 

fastigheter? 

Ja det är ju offentliga handlingar. Jag kan scanna in och skicka till er. Vi har något ärende 

med en hemvärnsgård, det kanske skulle passa.    



 

 

Bilaga 4 – Besluts- och meddelandedokument 



 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 5 – Dokument om registreringsanmälan till stiftelseregistren 



 

 

  



 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

  



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

    



 

 

  



 

 

Bilaga 6 – Intervjuer gällande tillsynsmyndigheternas prövning vid 

registrering av stiftelser 

Frågeschema 

1. När ni ska registrera en stiftelse i stiftelseregistret gå ni tillbaka för att kolla så att det är 

de gällande föreskrifterna för stiftelsen som de har skickat in? Alltså gör ni någon 

prövning om att det verkligen är de gällande föreskrifterna som stiftelsen skickat in så att 

de inte gjort någon ogiltig ändring någon gång? 

2. Hur långt går ni tillbaka om ni gör det? Till stiftelseurkunden (ursprungliga 

förskrifter/stadgar)? 

3. Finns de ursprungliga föreskrifterna och tidigare permutationsbeslut i stiftelsens akt hos 

er? 

4. Har ni några rikstäckande riktlinjer om hur ni ska gå tillväga när ni ska registrera en 

stiftelse och hur ni ska gå tillväga vid en föreskriftsändring?  

 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Länsstyrelsen har tillsynen över alla stiftelser i Sverige, alla stiftelser ska vara registrerade 

senast utgången av 2015. 

1) Länsstyrelsen tar alltid in alla dokument som gäller stiftelsen, och det är styrelsens eller 

förvaltaren som är skyldig att anmäla ändringar. 

2) Stiftelseurkund såsom testamente, gåvobrev eller dylikt ska alltid bifogas anmälan om 

registrering. 

3) Ja i akten för stiftelsen förvaras alla ärenden som härrör stiftelsen. 

4) Idag är det 7 Länsstyrelser som har tillsynen över alla stiftelser i Sverige och vi samverkar i 

frågor gällande bland annat registrering. Vi brukar träffas årligen på ett möte och där emellan 

har vi telefonmöten. 

Lycka till med examensarbetet! 

Hälsningar Marie Gustafsson Ekström 

Stiftelsehandläggare 

Rättsenheten 

013-196399, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, Sweden 



 

 

Länsstyrelsen i Västernorrland län 

1. När vi ska registrera en stiftelse så kontrollerar vi när den är bildad och om det är en 

stiftelse enligt stiftelselagens bestämmelser. Vi begär in stiftelseförordnandet och 

eventuella stadgar. Av stiftelseförordnandet och eventuella stadgar kan vi avgöra om 

en ändring har skett sedan den bildades. 

2. Vi begär in stiftelseurkunden. 

3. Ja det ska det göra. 

4. Vi följer stiftelselagen, stiftelseförordningen och praxis. Sedan har vi en 

samverkansgrupp, vi sju länsstyrelser som har registreringsrätt, där vi följer upp praxis 

och försöker ha en enhetlig rättstillämpning. 

Hälsningar 

Barbro Nyberg 

Förvaltningsenheten 

0611-349149, 070-190 27 16 

 

Länsstyrelsen i Skåne län 

1. Det gör vi normalt inte. Framgår det av stiftelseförordnandet att ändring skett och det 

inte finns ett giltigt ändringsförbehåll så kontrollerar vi närmare. 

2. Vi jämför den ursprungliga versionen med den nuvarande. 

3. Oftast.  

4. Vi följer föreskrifterna i stiftelselagen och stiftelseförordningen, införandelagen och 

tryggandelagen. 

Med vänliga hälsningar 

Eva Johansson      

Länsassessor / Förvaltningsjuridiska enheten 

040/044-25 25 66, 

eva.g.johansson@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

 



 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

1. Inte direkt. Vi kollar ändamålet i stadgarna eller testamentet om det är ett sådant. Sen 

kontrollerar vi hur styrelsen ska utses. De är stiftelsen som ska berätta om de har gjort 

ändringar.  

2. Vi begär in stiftelseurkunden (som kan vara testamente eller att annat dokument) den 

ska alltid bifogas anmälan om registrering. Vi vill även ha in protokoll med hur 

ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer har utsätts.   

3. De finns i en akt hos oss.  

4. Vi följer bestämmelserna i stiftelselagen och stiftelseförordningen, införandelagen och 

praxis. Vi sju länsstyrelser som har registreringsrätten har en samverkansgrupp där vi 

följer upp praxis och försöker ha en enhetlig rättstillämpning. 

Hälsningar 

Elisabeth Stenfelt 

Rättsenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

403 40 Göteborg 

Tel 010-224 47 57 

 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

1. Ja. Så långt det är möjligt, men det kan vara så att det i vissa fall slarvas eller 

missas/överses eller att stiftelsen inte är ärlig om ändringar som har gjorts. Med äldre 

stiftelser, från år 1994 och bakåt, är det svårare att avgöra om ändringen är riktigt 

gjord när det inte finns något bevis för det. Vid något tillfälle har det till och med varit 

så att vi har krävt att stiftelsen retroaktivt gjort en ansökan hos Kammarkollegiet om 

att ge tillstånd till ändringen för att få ett bevis för att ändringen är riktig. 

2. Det är ett obligatoriskt moment att kräva in ursprungsförordnandet/stiftelseurkunden. 

Detta görs i de alla flesta fall men det har alla gånger inte varit helt konsekvent. I 

enstaka fall, ungefär fem av flera tusen, har inte stiftelsen kunnat lämna in någon 

urkund och det är därför vi inte har någon. 

3. Ja, de ursprungliga föreskrifterna finns i akten. Permutationsbeslut finns i många akter 

och det efterfrågas normalt men bara i de fall det har behövts. Det beror också på 

stiftelsens ärlighet om ett permutationsbeslut lämnas in eller inte. 



 

 

4. Nej, vi tolkar lagstiftningen. Det finns beskrivet i prop. 2008/09:84 hur 

registreringsprövningen går till. En omfattande enkätundersökning genomfördes också 

av Justitiedepartementet, Ds 2007:7, med de 21 länsstyrelser som tidigare hade hand 

om registrering och tillsyn för en utvärdering inför omorganisationen. Men vi träffas, 

alla sju länsstyrelser, för en konferens en gång per år och dryftar frågor och problem. 

Vänligen  

Mikael Wiman 

Länsassessor, stiftelsespecialist 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningen för rättsliga frågor 

Enheten för tillsyn 

Box 22067 

104 22  STOCKHOLM 

Telefon 08-785 42 55 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

1. Ja vi granskar det material som inkommer. Om det ser ut att finnas flera versioner av 

stadgarna försöker vi få dem att komma in med det ursprungliga stiftelseförordnandet. 

Det kan också vara så att vi i registreringsbeslutet förbjuder dem att tillämpa delar av 

stadgan som inte tillkommit i enlighet med stiftelselagen eller med stadgarna. Det kan 

ju vara så att det inte finns några andra handlingar än de som skickas in och så får vi 

förhålla oss till  det. Det kan ju vara fråga om en giltig stiftelsebildning som ska 

registreras trots att de förekommer otillåtna stadgeändringar. Då får vi öppna ett 

tillsynsärende på stadgedelen. 

2. Om det är möjligt vill vi ha in allt material. I gamla stiftelser kan det ju vara så att 

materialet förstörts eller kommit bort. Då kan det förekomma uttolkningar av 

viljeyttringar. Ibland är grundhandlingen ett testamete som inte innehåller några 

stadgar. Men vi vill ha så mycket material det går att vaska fram. 

3. Om stiftelsen är registrerad, handlingarna följde med i registreringen eller på annat sätt 

kommit in till myndighet så ja då finns de i Länsstyrelsens arkiv. I Norrbotten försöker 

vi också skanna och lägga in handlingarna i de digitala akterna i 

ärendehanteringssystemet. 



 

 

4. Ja stiftelselagen och stiftelseförordningen. Det är möjligt att riktlinjer kommer att 

arbetas fram i och med att det kommer att uppstå en hög ärendeinströmning av 

nyregistreringar till och med 2016. 

Maria Leijon 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Rättsenheten 

971 86 Luleå 

Telefon: 010-225 50 00 

Fax: 0920-963 99, E-post: Maria.Leijon@lansstyrelsen.se 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

1. Av de handlingar som skickas in försöker vi göra en bedömning av om det finns 

ytterligare urkunder. Om vi bedömer det så, så frågar vi efter ytterligare handlingar. 

2. Vi vill ha de ursprungliga handlingarna och alla eventuella ändringar, så långt det är 

möjligt. 

3. Alla handlingar som avser föreskrifter och som vi får in samlar vi i respektive 

stiftelseakt. 

4. Stiftelserna registreras i ett datasystem som är gemensamt för de sju länsstyrelserna 

och som förutsätter en viss praktiskt ordning vid registreringarna. Däremot finns det 

inga (skrivna) gemensamma riktlinjer för bedömningar och ambitionsnivåer vid 

registreringsarbetet och inte heller för handläggningen av ärenden om ändring av 

föreskrifter. 

Hälsningar  

Lars Gustafson 
LARS GUSTAFSON | handläggare Länsstyrelsen Dalarna 
Telefon direkt: 023 812 67 | Telefon växel: 023 810 00 | Postadress: 791 84 Falun | 
E-post: lars.gustafson@lansstyrelsen.se  
 

 

  



 

 

Bilaga 7 – Sammanställning av tillsynsmyndigheternas registreringsanmälningar 


