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Yrkande angående - Begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige 
avseende ändring av 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:  

”Kommunfullmäktige har inte något att erinra mot den föreslagna förändringen av 
Stiftelsen Carlanderska sjukhusets stadgar” 

Yrkande 
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset har inkommit med en begäran om yttrande från 
kommunfullmäktiga angående kommunfullmäktiges inställning till stiftelsens förslag om 
att upphäva 16§ i stiftelsens stadgar som innehåller ett så kallat ändringsförbehåll.  

Frågan om ändringsförbehåll var inte lagreglerad före stiftelselagens antagande och 
därför är det praxis från framförallt förvaltningsmyndigheter som avgör hur förbehållens 
giltighet ska tolkas. Enligt sådan praxis krävs att förbehållet ska vara upprättat av stiftaren 
i det ursprungliga stiftelseförordnandet för att vara giltigt.  I skrivningen som skapade 
stiftelsen, stiftelseförordning eller i övriga handlingar framgår det inte någon tydlig 
viljeyttring avseende upprättandet av ändringsförbehållet som stipuleras av 16§ i 
stiftelsens stadgar. Därför bör det lämpligast antas att förbehållit tillkommit efter 
stiftelsebildningen och därför anses förbehållet ogiltigt.  

Upphävandet av ändringsförbehållet innebära inte någon förändring av 
kommunfullmäktiges roll gentemot stiftelsen. Därför föreslå Alliansen 
kommunfullmäktige att inte erinra mot den föreslagna förändringen som stiftelsen 
Carlanderska Sjukhusets efterfrågar.  
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Begäran om yttrande från kommunfullmäktige 
avseende ändring av Stiftelsen Carlanderska 
Sjukhusets stadgar  
 

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

Sammanfattning 
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. Stiftelsen har till ändamål att inom det på 
grundval av donationerna upprättade Carlanderska sjukhuset bedriva sjukvård avseende 
såväl sluten som öppen vård av såväl privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård. 

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

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilagor 
1. Hemställan om yttrande  

2. Protokollsutdrag, styrelsen för Stiftelsen Carlanderska sjukhuset 
 2020-03-17 

3. Gällande stadgar samt förslag till ändring 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-09 
Diarienummer 1524/20 
 

Handläggare  
Nora O’Dowd 
Telefon:031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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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. Stiftelsen har till ändamål att inom det på 
grundval av donationerna upprättade Carlanderska sjukhuset bedriva sjukvård avseende 
såväl sluten som öppen vård av såväl privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård.  

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. I skrivelsen hemställde donatorerna att 
kommunfullmäktige skulle dels besluta att ta emot och förvalta de erbjudna medlen ”till 
dess de för förutnämnda ändamål kunna komma till användning”. Ändamålet för vilket 
medlen donerades var för ”uppförandet av en sjukvårdsanstalt, hufvudsakligen afsedd för 
betalande patienter, af samma art som den anstalt, Sofiahemmet, som under längre tid i 
hufvudstaden utöfvat en välsignelsebringande verksamhet”. Vidare hemställde 
donatorerna att, för det fall donationerna togs emot, kommunfullmäktige skulle åta sig att 
fastställa stadgar för den styrelse som skulle komma att förvalta medlen samt utse 
ledamöter och revisorer till densamma. Vid sammanträde den 18 maj 1916 beslutade 
kommunfullmäktige att dels ta emot och förvalta de donerade medlen till uppförande av 
en sjukvårdsinrättning, dels åta sig att fastställa stadgar och utse styrelse och revisorer. 
De stadgar som fastställdes av kommunfullmäktige, den 19 oktober 1916, innehåller 
bland annat den skrivning som stiftelsens styrelse nu vill upphäva, och 
kommunfullmäktige har att avge inställning till.      

Stiftelsens styrelse har den 25 maj 2020 ansökt hos Kammarkollegiet om tillstånd att 
ändra vissa av stiftelsens föreskrifter. En av de ändringar som styrelsen 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 styrelsens 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.  

Skrivningen i § 16 innehåller ett så kallat ändringsförbehåll. Det innebär att styrelsen, 
förvaltaren eller någon annan, till exempel kommunfullmäktige, får utan tillstånd av en 
myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i 
stiftelseförordnandet. Då aktuell stiftelse bildades 1916 ska bedömningen av 
ändringsförbehållets giltighet göras i enlighet med äldre rätt, 10 § lagen (1994:1221) om 
införande av stiftelselagen (1994:1220). Då frågan om ändringsförbehåll inte varit 
lagreglerad före stiftelselagens ikraftträdande är det praxis från framförallt 
förvaltningsmyndigheter som avgör hur förbehållens giltighet ska tolkas. Enligt sådan 
praxis krävs att förbehållet ska vara upprättat av stiftaren i det ursprungliga 
stiftelseförordnandet för att äga giltighet. Om förbehållet har tillkommit efter 
stiftelsebildningen genom initiativ av stiftaren eller genom beslut av styrelsen, förvaltaren 
eller annan, anses förbehållet ogiltigt.      
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Det går inte att i den skrivelse genom vilken stiftelsen bildades, stiftelseförordnandet, 
eller övriga handlingar i ärendets beredning inför kommunfullmäktiges beslut 1916, 
utläsa någon tydlig viljeyttring avseende upprättande av ändringsförbehåll från stiftarnas 
sida.   

Stadsledningskontorets bedömning 
Då ändringsförbehållet i § 16 tillkommit genom beslut av annan än stiftarna betraktas det 
med största sannolikhet som ogiltigt. Ett upphävande av detsamma innebär således ingen 
förändring av kommunfullmäktiges roll i förhållande till stiftelsen.   

 

 

Erica Farberger 

Tf. förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



Från: Torbjörn Molander <tmo@tomol.se>  
Skickat: den 27 oktober 2020 12:16 
Till: Nora O'Dowd <nora.odowd@stadshuset.goteborg.se> 
Kopia: jan@lindblom.com; Ann-Britt Bodin <ann-britt.bodin@politiker.goteborg.se>; Håkan Nilsson 
<Hakan.Nilsson@carlanderska.se> 
Ämne: Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset - stadgeändring; begäran om yttrande från Göteborgs 
kommunfullmäktige  
 
Hej! 
Med hänvisning till vårt telefonsamtal i fredags den 23 dennes återkommer jag till frågan om 
kommunens befattning med frågor rörande stiftelsens konstitutionella ärenden. Bakgrunden är följande. 
 
Enligt 16 § i gällande stadgar för Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset skall ”Ändring av stiftelsens stadgar 
beslutas av kommunfullmäktige på förslag av stiftelsens styrelse eller efter dess hörande.” 
Sedan stiftelsens styrelse för ett par år sedan beslutade om viss ändring i stadgarna under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut (och Kammarkollegiets tillstånd) lämnades ett meddelande under hand 
från kommunen innebärande att kommunfullmäktige inte längre önskade befatta sig med denna typ av 
ärenden. Med anledning därav hade jag kontakt med Kammarkollegiet, vars handläggare hade 
uppfattningen att ett sådant underhandsbesked vore tillräckligt för att myndigheten skulle godta att 16 § 
i stadgarna skulle upphävas. 
 
Stiftelsen har därefter 2020-05-25 ansökt om Kammarkollegiets tillstånd till att på vissa i ansökan 
angivna avseenden ändra sina stadgar. En av dessa ändringar är att 16 § skall upphävas. 
Med anledning av denna ansökan har Kammarkollegiet bland annat begärt att stiftelsen skall 
komplettera sin ansökan  med ”ett yttrande från kommunfullmäktige där deras inställning till stiftelsens 
yrkande om att upphäva 16 § framgår.” 
 
Mot denna bakgrund hemställer jag på uppdrag av stiftelsen att kommunfullmäktige avger ett yttrande 
av det innehåll som Kammarkollegiet begärt, enligt föregående stycke. Mitt uppdrag framgår av bilagt 
utdrag ur styrelsens protokoll 2/20 från sammanträde 2020-03-17. Jag bilägger även kopia av stiftelsens 
stadgar med angivande av föreslagna ändringar rörande bland annat 16 §. 
 
Jag vore tacksam för besked om eventuella önskemål om kompletteringar från kommunens sida. 
 
Hälsningar 
Torbjörn Molander 
 
 
 
Torbjörn Molander Advokat AB 
Mobil: +46 725 118866   *   E-post:  tmo@tomol.se 
Postadress: Box 3108, SE-400 10 Göteborg, Sweden 
Kontorsadress: Geijersgatan 1B, Göteborg 
 
Torbjörn Molander Advokat AB is regulated by the Swedish Bar Association (Sveriges advokatsamfund). 
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information (please delete and notify us 
immediately if received in error). 
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Kommunfullmäktige där deras inställning till stiftelsens yrkade om att upphäva § 16 
framgår. Kommunfullmäktige där deras inställning till stiftelsens yrkade om att upphäva 
§ 16 framgår. Stadgar för Stiftelsen Carlanderska sjukhuset 
(Gällande lydelse med förslag till ändringar) 

 

Stiftelsens benämning och ändamål 

1 § 

Stiftelsen benämning är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset. 

2 § 

Stiftelsen grundas på av Christofer Carlander och Axel Carlander enligt skrivelse till 
stadsfullmäktige i Göteborg den 27 april 1916 gjorda donationer. 

3 § 

Stiftelsen har till ändamål att inom det på grundval av donationerna upprättade 
Carlanderska sjukhuset bedriva sjukvård avseende såväl sluten som öppen vård av såväl 
privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård. 

4 § 

Stiftelsen äger rätt att mottaga kommunalt bidrag. 

5 § 

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. 

 

Stiftelsens tillgångar 

6 § 

Stiftelsens tillgångar utgöres av sjukhusbyggnaden, vars uppförande och utrustande 
bekostas med följande donationsmedel: 

1. Isabella och Christofer Carlanders donation 
2. Hedvig och Axel Carlanders donation 
3. Erik och Maja Wetters donation 

Därutöver förvaltar Stiftelsens styrelse följande donationer: 

4. Isabella och Christofer Carlanders frisängsfond 
5. Hedvig och Axel Carlanders frisängsfond 
6. Frisängsfond till minne av den 3 november 1918 
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Avkastningen av dessa donationsmedel skall användas för att helt eller delvis bestrida 
patients vårdkostnader i ömmande fall efter bedömande av Stiftelsens styrelse. 

7. Johan August Anderssons fond 

Donationsbeloppet har skänkts till Carlanderska sjukhuset och dess 
sjuksköterskepersonal. Avkastningen av beloppet skall användas och fördelas efter 
gottfinnande av Stiftelsens styrelse. 

 

Stiftelsens styrelse 

7 § 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter och högst 
tre suppleanter som utses av Kommunfullmäktige i Göteborg. 

Tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter skall sammanfalla med 
tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter i Göteborgs kommunstyrelse. 

8 § 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för tjänstgöringstiden. 

9 § 

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid 
omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal 
gäller den mening ordföranden biträder utom vid val och anställning, då lotten skiljer. 
(Understruken text utgår och ersätts med följande: 

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för 
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. 

10 § 

Vid sammanträde föres protokoll, som justeras vid näst påföljande sammanträde, såvida 
ej uppdragits åt särskild ledamot att jämte ordföranden verkställa justeringen 
dessförinnan. 

11 § 

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer som styrelsen därtill 
utser. 

 

Verksamheten 

12 § 
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Det åligger styrelsen 

att vid handhavandet av Stiftelsens angelägenheter förverkliga i 3 § ovan angivna 
ändamål och syftet med i 6 § ovan angivna donationer 

att vårda och underhålla Stiftelsens fasta och lösa egendom samt hålla densamma 
försäkrad till betryggande belopp 

att fastställa de sjukvårds- och övriga avgifter som skall gälla för vården och 
behandlingen av sjukhusets patienter (Denna bestämmelse föreslås utgå) 

att över sin förvaltning föra räkenskaper som avslutas för kalenderår 

att före mars månads utgång ha upprättat bokslut omfattande vinst- och 
förlusträkning samt balansräkning för näst föregående kalenderår  

att före mars månads utgång avge berättelse till kommunfullmäktige över Stiftelsens 
verksamhet och styrelsens förvaltning under näst föregående kalenderår 

att före varje kalenderårs utgång upprätta inkomst- och utgiftsstat för nästföljande 
kalenderår 

att i den mån Stiftelsen mottager kommunalt bidrag ställa sig till efterrättelse med 
bidraget förenade villkor och 

att själv eller genom ombud företräda Stiftelsen och föra dess talan vid domstol. 

 

Revision 

13 § 

Stiftelsens verksamhet och styrelsens förvaltning granskas årligen av revisorer utsedda 
av kommunfullmäktige. 

14 § 

Stiftelsens räkenskaper med tillhörande handlingar, styrelsens protokoll och 
verksamhetsberättelse för senaste kalenderåret skall årligen före mars månads utgång 
överlämnas till revisorerna för granskning. 

15 § 

Över verkställd granskning avger revisorerna berättelse till kommunfullmäktige, som 
har att fatta det beslut, vartill berättelsen kan föranleda. 

16 § 

Ändring av stiftelsens stadgar beslutas av kommunfullmäktige på förslag av stiftelsens 
styrelse eller efter dess hörande. (Denna bestämmelse föreslås utgå.) 
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