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Yrkande angående – Begäran om förnyat 
ställningstagande avseende Stiftelsen 
Carlanderska Sjukhusets stadgar  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nedanstående skrivning 
översänds till Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset som kommunfullmäktiges 
yttrande: 
 
”Kommunfullmäktiges inställning är med anledning av de nya omständigheterna 
att ändringsförbehållet i § 16 i Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar inte bör 
upphävas.” 

Yrkande 
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset har ett pågående permutationsärende under 
handläggning hos kammarkollegiet. I samband med ansökan, sände stiftelsen över 
ändringsförslag som kommunfullmäktige beslutade om den 25 februari 2021, där 
kommunfullmäktige beslutade att översända ett yttrande där det framkom att 
kommunfullmäktige inte hade någonting att erinra mot den föreslagna ändringen av 
stiftelsens stadgar. Högsta Domstolen har i en dom tydliggjort rättsläget vilket innebär att 
det är möjligt med stöd av ett generellt utformat ändringsförbehåll ändra sådana 
föreskrifter som inte berör stiftelsens ändamål. Kammarkollegiet har därefter ändrat sin 
inställning vilket innebär att aktuellt ändringsförbehåll nu är giltigt. Stiftelsen efterfrågar, 
med anledning av domen samt Kammarkollegiets inställning, kommunfullmäktiges 
ställningstagande om att ändra vissa föreskrifter med bindande verkan. Med anledning av 
de nya omständigheterna är kommunfullmäktiges inställning att ändringsförbehållet ska 
kvarstå och att kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare ställningstagande i ärendet (KF 
KF 2021-02-25 § 16). 
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Begäran om förnyat ställningstagande 
avseende Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets 
stadgar  
 

Stadsledningskontoret överlämnar, utan eget ställningstagande, ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset har ett pågående permutationsärende under 
handläggning hos Kammarkollegiet. I samband med att ansökan gavs in översändes 
stiftelsens ändringsförslag till kommunfullmäktige för ställningstagande avseende 
upphävande av ett s.k. generellt utformat ändringsförbehåll i stiftelsens föreskrifter. Med 
utgångspunkt i att det aktuella ändringsförbehållet sannolikt inte var att betrakta som 
giltigt, beslutade kommunfullmäktige den 25 februari 2021, § 16,  att Göteborgs Stad inte 
hade någonting att erinra mot att förbehållet upphävdes. Under handläggningens gång har 
Kammarkollegiet meddelat stiftelsen att ändringsförbehållet ska anses giltigt, innebärande 
att stiftelsens föreskrifter således kan ändras med stöd av det. Med anledning av de 
ändrade förhållanden att Kammarkollegiet nu betraktar ändringsförbehållet som giltigt, 
efterfrågas kommunfullmäktiges förnyade ställningstagande i frågan. 
Kommunfullmäktige har alltså att avgöra hur man ställer sig till att upphäva ett giltigt 
ändringsförbehåll som ger kommunfullmäktige möjlighet att, efter hemställan från 
stiftelsen, självständigt besluta om ändring av stiftelsens föreskrifter som inte direkt eller 
indirekt rör stiftelsens ändamål.    

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 
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Ärendet  
Med anledning av ändrade förhållande avseende aktuellt ändringsförbehålls giltighet, 
efterfrågar stiftelsen kommunfullmäktiges förnyade ställningstagande.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset är en stiftelse med egen förvaltning vilket innebär att 
stiftelsens styrelse ansvarar för stiftelsens förvaltning. Stiftelsen bildades genom 
donationer av Christofer Carlander och Axel Carlander enligt skrivelse till 
stadsfullmäktige i Göteborg den 27 april 1916. 

Stiftelsens styrelse har den 25 maj 2020 ansökt hos Kammarkollegiet om tillstånd att 
ändra vissa av stiftelsens föreskrifter. En av de ändringar som stiftelsen vill ha tillstånd att 
upphäva är § 16 vilken stadgar att ”Ändring av stiftelsens stadgar beslutas av 
kommunfullmäktige på förslag av stiftelsens styrelse eller efter dess hörande.” Med 
anledning av stiftelsens ansökan har Kammarkollegiet bland annat begärt att stiftelsen ska 
komplettera sin ansökan med ett yttrande från kommunfullmäktige där inställningen till 
stiftelsens yrkade om att upphäva § 16 framgår.  

Den 25 februari 2021, § 16, beslutades att kommunfullmäktige inte hade någonting att 
erinra mot den föreslagna förändringen av stiftelsens stadgar. Kommunfullmäktiges 
beslut grundade sig på den tolkning av rättsläget som hitintills varit styrande avseende 
generellt utformade ändringsförbehåll, dvs att de som regel ansetts ogiltiga. 

Genom nyligen meddelad dom från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr. 5683–18) 
ändras dock praxis på området. HFD ansåg att det var möjligt att med stöd av ett 
generellt utformat ändringsförbehåll ändra sådana föreskrifter som inte berör stiftelsens 
ändamål. Enligt HFD ska tolkningen av föreskrifter i ett stiftelseförordnande syfta till 
att fastställa stiftarens vilja vid instiftandet och att denna vilja så långt som möjligt ska 
respekteras. Genom att i stiftelseförordnandet ta in ett generellt utformat 
ändringsförbehåll måste stiftaren rimligtvis ha avsett att långtgående 
ändringsmöjligheter ska finnas, exempelvis när förändringar i omvärlden så kräver det.  
I den ursprungliga skrivningen genom vilken stiftarna skapade stiftelsen framgår ingen 
tydlig viljeyttring avseende upprättandet av ändringsförbehållet som framgår av § 16 i 
stiftelsens stadgar. Däremot angav stiftarna i sin skrivelse att man i samband med 
stiftelsens bildande överlät till kommunfullmäktige att besluta om närmare föreskrifter för 
stiftelsen, dvs de stadgar som nu är i fråga. Att stiftarna överlät frågan om föreskrifternas 
utformning till kommunfullmäktige skulle således kunna tolkas som en vilja från stiftarna 
att det som däri stadgas ska gälla för stiftelsen. 

Enligt stiftelsen har nu Kammarkollegiet ändrat sin inställning avseende nu aktuellt 
ändringsförbehålls giltig. Att ändringsförbehållet i § 16 i stadgarna går att tillämpa 
innebär att stiftelsen kan ändra föreskrifter som inte direkt eller indirekt rör stiftelsens 
ändamål på egen hand i den ordning som förbehållet föreskriver och utan att behöva 
ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.  

Om ändringsförbehållet i § 16 upphävs innebär det att kommunfullmäktige inte längre 
skulle ha möjlighet att besluta om ändringar i stiftelsens föreskrifter, utan samtliga 
ändringar skulle beslutas av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen, beroende på vilken typ 
av ändring som åsyftas. Ändringsförslagen skulle därmed inte behöva underställas 
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kommunfullmäktige för ställningstagande längre, utan stiftelsen skulle då kunna skicka 
ansökan om ändring direkt till berörd statlig instans.  

Om ändringsförbehållet kvarstår har kommunfullmäktige framöver möjlighet att, efter 
hemställan av stiftelsen, självständigt och utan Kammarkollegiets eller länsstyrelsens 
tillstånd besluta om samtliga ändringar i stiftelsens föreskrifter som inte direkt eller 
indirekt hänför sig till stiftelsens ändamål. Ändringar av ändamålet måste alltid 
underställas Kammarkollegiet.    

Stiftelsen efterfrågar således hur kommunfullmäktige, i ljuset av dessa ändrade 
förhållanden, ställer sig till ansökan om att upphäva ändringsförbehållet som ger 
kommunfullmäktige möjlighet att, efter hemställan från stiftelsens styrelse, ändra vissa 
föreskrifter med bindande verkan.   

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

 

 

Erica Farberger 

Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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