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Yrkande angående – Begäran om 
godkännande avseende ändring av Stiftelsen 
Göteborgs studentbostäders stadgar 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Bifalla hemställan.  

Yrkande 
Stiftelsen bildades 1951 av kommunfullmäktige med avsikt att uppföra ett studentboende 

och för möjligheten att ansöka om statligt förmånliga lån. Sedan stiftelsens bildande har 

stadgarna ändrats ett flertal gånger och idag består stadgarna av ändringar som är ogiltiga. 

Stiftelsen bedömer att en del av de beslut som fattats om stadgeändringar inte är giltiga då 

beslut har fattats utan att inhämta länsstyrelsens godkännande. Högsta 

Förvaltningsdomstolen 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. Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har inkommit med en 

hemställan om nya stadgar för stiftelsen med anledning av domen i Högsta 

Förvaltningsdomstolen och vi anser att stiftelsens hemställan ska godkännas. 
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Särskilt Yttrande 
2021-04-16 
 

M, L, C, S 
KD 
 
 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (11) 
  

   

Begäran om godkännande avseende ändring 
av Stiftelsen Göteborgs studentbostäders 
stadgar  
 

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

Sammanfattning 
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades genom beslut av kommunfullmäktige i 
Göteborg 1951. I samband med detta antog även kommunfullmäktige stiftelsens stadgar. 
Enligt § 21 i stadgarna fick inte ändringar göras utan medgivande av stadsfullmäktige 
samt så länge stiftelsen erhöll statliga lån, av Kungliga bostadsstyrelsen. Stadgarna har 
under åren sedan dess bildande ändrats ett flertal gånger. Till följd av oklarheter i 
lagstiftningen har det enligt stiftelsen varit svårt att få stadgarna korrekt ändrade utifrån 
stiftelsens verksamhetsbehov som framkommit när verksamheten utvecklats. Genom en 
dom från Högsta Förvaltningsdomen har nu rättsläget tydliggjorts. Stiftelsen bedömer att 
en del av de beslut som fattats om stadgeändringar inte är giltiga, och har således tagit 
fram ett nytt förslag som ska underställas kommunfullmäktige för godkännande.  

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

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag SGS styrelse, 2020-10-21 
2. Stiftelsens utredning, 2020-08-26  
3. Stiftelsens förslag avseende nya stadgar 
4. Stiftelsens stadgar beslutade 1951 
5. Stiftelsens stadgar beslutade 1967 
6. Stiftelsens stadgar beslutade 1997 

 

  

Stadsledningskontoret 
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Handläggare  
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E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har i ljuset av ny praxis från Högsta 
förvaltningsdomstolen sett över sina stadgar och uppmärksammat behov att ändra dessa. 
Stiftelsen har översänt ändringsförslagen till kommunfullmäktige för godkännande.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades genom beslut av kommunfullmäktige i 
Göteborg 1951 i syfte att uppföra ett studentboende och kunna ansöka om statliga lån. 
Föreningen Studenthemmet Johanneberg skulle sköta driften av studentboendet. I 
samband med detta antog även kommunfullmäktige stiftelsens stadgar, bilaga 4. Enligt § 
21 i stadgarna fick inte ändringar göras utan medgivande av stadsfullmäktige samt så 
länge stiftelsen erhöll statliga lån, av Kungliga Bostadsstyrelsen. Stadgarna har under 
åren sedan stiftelsens bildande ändrats ett flertal gånger.  

I samband med att Föreningen Studenthemmet Johannebergs verksamhet överfördes till 
stiftelsen 1967 antog även kommunfullmäktige nya stadgar för stiftelsen, bilaga 5. Enligt 
§ 20 ska stadgeändringar beslutas av stiftelsens styrelse men kräver för sin giltighet att 
Göteborgs kommunstyrelse och Göteborgs Förenade Studentkårer godkänner desamma. 
Vissa ändringar krävde därutöver medgivande från länsbonämnden. De beslutade 
stadgarna överlämnades inte till berörd statlig myndighet för godkännande. 

Stiftelsen beslutade 1997 om ändringar i stadgarna utifrån stadgarna från 1967, bilaga 6. 
Ändringarna anmäldes till länsstyrelsen som i beslut 1999 godkände samtliga ändringar 
utom de som avsåg § 2 om stiftelsens ändamål. Länsstyrelsens tolkning var att 
ändringsförbehållet i § 20 i 1967 års stadgar inte gällde stiftelsens ändamål. Sådana 
ändringar skulle således prövas av Kammarkollegiet.  

Den 10 september 2008 beslutade stiftelsen om nya stadgar och ansökte i mars 2010 om 
att få tillstånd att ändra stadgarna (permutation). Enligt stiftelsen ansåg Kammarkollegiet 
att ändringsförbehållet i § 20 i 1967 års stadgar var ogiltigt. Samtliga ändringar därefter 
som stiftelsen beslutat om avseende stadgarna skulle därmed prövas av Kammarkollegiet. 
Stiftelsen beslutade att återkalla sin ansökan. 

I november 2016 ansökte stiftelsen återigen om permutation hos Kammarkollegiet. Enligt 
stiftelsen framkom det under handläggningen att Kammarkollegiet ansåg att stadgarna 
från stiftelsens bildande 1951 fortfarande var de stadgar som gällde då stiftelsen inte 
ansökt om permutation avseende stadgarna som beslutades 1967. Stiftelsen beslutade då 
att återkalla sin ansökan om permutation. 

Enligt stiftelsens utredning består nu gällande stadgar av ändamålsbestämmelserna i 2 § i 
stadgarna från 1951, samt övriga bestämmelser enligt stadgeändringarna 1967 och 1997. 
Senare ändringar bedöms inte vara giltiga då de inte godkänts av kommunfullmäktige 
enligt ändringsförbehållet i § 21 i stadgarna från 1951.  

Detta skapar enligt stiftelsen en svåröverskådlig bild över gällande stadgebestämmelser 
och man ser behov av att sammanställa de ändringar som behandlats i tidigare ärenden i 
ett korrekt fattat ändringsbeslut.  

Rättslig reglering 
Huvudregeln enligt stiftelselagen är att en stiftelses föreskrifter inte får ändras. Stiftarens 
vilja ska så långt det är möjligt stå fast och varken förvaltare eller styrelse får således 
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ändra det som stiftaren reglerat i stiftelsens föreskrifter. Förvaltaren eller styrelsen för en 
stiftelse kan dock ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att få ändra eller upphäva 
eller i särskilt fall åsidosätta förskrifter i stiftelseförordnandet som avser vissa i 
stiftelselagen särskilt reglerade punkter, till exempel stiftelsens ändamål, hur stiftelsens 
förmögenhet är placerad, huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning och 
vem som utser eller entledigar styrelseledamot eller förvaltare eller hur styrelsen ska vara 
sammansatt. 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 avser stiftelsens ändamål får även ändras om det föreligger synnerliga 
skäl. Denna utvidgade möjlighet till ändring av ändamålsföreskrifter har enligt 
förarbetena (prop. 2008/2009:84) tillkommit främst med tanke på äldre näringsdrivande 
stiftelser som i större omfattning än andra stiftelser kan antas bli påverkade av 
förändringar i samhället. Formuleringen synnerliga skäl markerar att utgångspunkten är 
att det krävs mycket speciella omständigheter för att föreskrifter om stiftelsens ändamål 
ska få ändras. Enligt propositionen är bestämmelsen främst avsedd att tillämpas när 
stiftelsens ändamål fortfarande är möjligt att iaktta men det på grund av t ex 
samhällsutvecklingen framstår som orimligt att låta ändamålet kvarstå i sin nuvarande 
formulering. Synnerliga skäl skulle kunna anses föreligga om en stiftelse som bedriver 
konkurrensutsatt näringsverksamhet har angelägna skäl att anpassa sin verksamhet så att 
det påverkar ändamålet trots att ändamålet i sig inte blivit omöjligt att följa. Vad som 
närmare ska anses som synnerliga skäl ska enligt propositionen överlämnas åt 
rättstillämpningen och ytterst blir tillämpningen av denna förutsättning beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet.  

Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit 
stiftarens avsikt vid stiftelsebildningen beaktas så långt möjligt.  

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder är att betrakta som en äldre stiftelse som bildades 
före stiftelselagen trädde i kraft 1994. Enligt 10 § i lagen om införande av stiftelselagen 
(1994:1220) gäller att om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse innehåller en 
bestämmelse som innebär att någon får ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en 
av stiftaren meddelad föreskrift avseende stiftelsen, ska den bestämmelsen ha samma 
giltighet som enligt äldre rätt. Enligt praxis har dock generellt utformade 
ändringsförbehåll, såsom den enligt § 21 i stiftelsens stadgar, ansetts ogiltiga i sin 
helhet. Denna tolkning har fått till följd att ändringsförbehåll i äldre stiftelsers 
föreskrifter i praktiken inte kunnat tillämpas och stiftelselagen istället tillämpats fullt ut 
även avseende äldre stiftelser.  

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. 
Enligt domstolen är ändringar giltiga så länge de omfattas av förbehållens ordalydelse 
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och inte direkt eller indirekt kan påverka stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att 
fullfölja detsamma.  

Föreslagna stadgeändringar avseende ändamål, som prövas av 
Kammarkollegiet 
Stiftelsen redogör för de ändringar som föreslås, motivering till enskilda ändringar samt 
när ändringarna beslutats i olika instanser, se bilaga 2 sid. 4–5.  

Domen från HFD bekräftar tidigare praxis att ändringsförbehåll inte kan tillämpas för att 
ändra det i föreskrifterna som direkt eller indirekt berör dess ändamål. Sådana ändringar 
beslutas alltid av Kammarkollegiet efter ansökan från stiftelsens styrelse.  

Enligt stiftelselagen omfattar en stiftelses ändamål tre moment; stiftelsens syfte, 
verksamhetsföremålet som bestämmer hur stiftelsens syfte ska uppnås samt 
destinatärskretsen som anger vilka som ska ha nytta av stiftelsens verksamhet.  

Enligt stiftelsen kan följande föreslagna ändringar i 1951 års stadgar direkt eller indirekt 
kopplas till ändamålet.  

§ 2 

Stiftelsen har till ändamål att i Göteborg förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i 
syfte att dörå uppföra bostadshus, inrymmande studentbostäder, med tillhörande 
kollektiva anordningar och affärslägenheter. Stiftelsen, som skall vara ett allmännyttigt 
bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår 
statligt eller kommunalt stöd.  

Stiftelsen föreslår att ändamålet ändras på så vis att skrivningen ”skall icke bedriva annan 
byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd” stryks. 
Stiftelsen anger att skrivningen behöver ändras då systemet som gällde vid stiftelsens 
bildande avseende statliga stöd i form av lån har upphört. Vidare utgår inga kommunala 
stöd till stiftelsen. Stiftelsen menar att det således inträtt sådana ändrade förhållanden 
efter stiftelsens tillkomst, som medfört att föreskriftens sista led inte längre kan följas och 
att det därmed föreligger skäl att upphäva den delen.   

Stadsledningskontoret delar uppfattningen att skrivningen som föreslås utgå kan betraktas 
som obsolet bland annat utifrån rådande lagstiftning avseende statliga och kommunala 
stöd.   

§ 12 

Av stiftelsens uppförda bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda 
enkelrum och dubbletter, de senare till ett mindre antal jämte tillhörande kollektiva 
anordningar.  

Vid uppförande av stiftelsens bostadshus av enskilda byggmästare eller annan 
byggnadsföretagare skall det offentliga entreprenadsystemet anlitas, om ej särskilda skäl, 
som av drätselkammaren godkännas, tala däremot.  

Paragrafen hänför sig till verksamhetsföremålet, dvs hur stiftelsens syfte ska uppnås. 
Stiftelsen föreslås att paragrafen upphävs i sin helhet då verksamheten kraftigt förändrats 
och rumsstorlekarna innebär onyttiga låsningar. Stiftelsen anför vidare att kundgruppen är 
mer heterogen i dag och efterfrågar ett mer varierat utbud av studentbostäder omfattande 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (11) 
   
   

allt från 1 till 5 rum och kök. På grund av dessa förhållanden kan enligt stiftelsen inte 
föreskriften längre följas och behöver ändras så att stiftelsen kan bedriva sin verksamhet 
på ett sätt som står i överenstämmelse med samhällsutvecklingen. Vidare finns det enligt 
stiftelsen inte längre något som kan betecknas som offentligt entreprenadsystem. 
Stiftelsen uppger att den vid uppförande av studentbostadshus använder sig av ett 
anbudsförfarande.  

Gällande skrivning ger enligt stadsledningskontorets bedömning visst tolkningsutrymme 
avseende bostädernas storlek då den anger att de bostadshus som uppförs av stiftelsen ska 
företrädesvis innehålla enkelrum och dubbletter. Det torde således finnas möjlighet 
utifrån befintlig reglering att i mindre utsträckning även bygga större bostäder. För det 
fall tolkningsutrymmet inom ramen för nuvarande formulering ändå anses för snävt för 
den verksamhet stiftelsen bedriver idag, bedömer stadsledningskontoret att skrivningen 
bör ändras för att bättre spegla dagens förutsättningar, snarare än att upphävas helt.  

Andra meningen i § 12 anger att vid ”uppförande av stiftelsens bostadshus av enskilda 
byggmästare eller annan byggnadsföretagare skall det offentliga entreprenadsystemet 
anlitas, om ej särskilda skäl, som av drätselkammaren godkännas, tala däremot.” Den här 
sortens skrivningar var inte ovanliga vid tiden för stiftelsens bildande. Den kommunala 
bostadsstiftelsen Uppsalahem som bildades ett par år före aktuell stiftelse, 1946, hade en 
nästan identisk skrivning i sina föreskrifter. Skrivningar av den här typen syftade till att 
säkerställa att byggprojekten skulle utlysas och upphandlas i konkurrens. Vidare ska, 
enligt nuvarande föreskrift, avvikelser från ett sådant förfarande godkännas av 
kommunstyrelsen. Stiftaren var med andra ord, mån om att stiftelsen skulle hantera sina 
upphandlingar genom öppen konkurrensutsättning. Stadsledningskontoret instämmer att 
skrivningen bör ändras då den hänvisar till ett förfarandesätt som inte finns idag, men 
föreskriften i sig har såvitt stadsledningskontoret kan bedöma varken blivit omöjlig att 
följa, uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.   

§ 13 

Driften av de av stiftelsen uppförda studenthemmen skall handhavas av en för detta 
ändamål bildad ekonomisk förening, med vilket hyresavtal skall träffas angående 
dispositionen av anläggningarna. I nämnda avtal skall intagas bestämmelse om att 
hemmen i första hand skola utnyttjas för beredande av bostäder för studerande vid under 
§ 5 nämnda läroanstalter samt skyldighet för föreningen att underställa hyror och andra 
avgifter för hemmens klientel stiftelsens styrelse för godkännande. 

Stiftelsen anför att även denna bestämmelse tar sikte på verksamhetsföremålet, dvs hur 
verksamheten ska bedrivas, även om stiftelsen gör bedömningen att det är mer tveksamt 
om denna bestämmelse hänför sig till ändamålet. Stiftelsen föreslår att hela paragrafen 
upphävs då det inte finns någon för ändamålet bildad ekonomisk förening längre. 
Föreningens verksamhet överfördes till stiftelsen genom beslut i kommunfullmäktige 
1967.  

Det kan dock noteras att bestämmelsen innehåller en skrivning som skulle kunna antas ta 
sikte på destinatärskretsen, dvs att hemmen som disponeras i första hand ska utnyttjas för 
beredande av bostäder för studerande vid under § 5 nämnda läroanstalter. Paragrafen 
avser styrelsens sammansättning och hur ledamöterna utses. I § 5 i 1951 års stadga nämns 
följande lärosäten; Göteborgs högskola, Chalmers tekniska högskola, handelshögskolan i 
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Göteborg, medicinska högskolan i Göteborg och Socialinstitutet i Göteborg. I samband 
med kommunfullmäktiges beslut att överföra föreningsverksamheten till stiftelsen 1967 
ändrades även stadgarna för stiftelsen. En av de ändringar som gjordes hänför sig till § 5. 
I 1967 års stadga finns inte läroanstalterna ovan uppräknade längre utan styrelsen utses 
här av Stadskollegiet i Göteborg, Göteborgs förenade Studentkårer samt rektor vid 
Göteborgs universitet. Ändringen överlämnades inte till statlig instans för godkännande. 
För det fall skrivningen skulle anses hänföra sig till destinatärskretsen torde även den 
utgöra en del av ändamålsbestämmelsen som inte kan ändras med stöd av 
ändringsförbehållet så som det gjordes 1967.  

Stadsledningskontoret delar bedömningen att paragrafen bör ändras utifrån de ändrade 
förhållanden som överföringen av den ekonomiska föreningen till stiftelsen har medfört, 
men ställer sig frågande till hur destinatärskretsen har påverkats av ändringarna i § 5 som 
indirekt berör § 13.    

§ 21 

Ändring av dessa stadgar må icke vidtagas utan medgivande av Göteborgs 
kommunfullmäktige samt så länge stiftelsen åtnjuter statliga lån av Kungl. 
bostadsstyrelsen.  

Då stiftelsen inte längre åtnjuter statliga lån och Kungl. bostadsstyrelsen dessutom 
upphört föreslås att det sätts punkt efter kommunfullmäktige. Förslaget innebär också att 
ordet ”stadsfullmäktige” i 1951 års stadga ersätts med Göteborgs kommunfullmäktige.  
Ändringsförbehållet ändrades vid stadgeändringen som kommunfullmäktige beslutade 
om 1967 på så sätt att Göteborgs kommunstyrelse och Göteborgs Förenade Studentkårer 
gavs rätt att lämna medgivande enligt ändringsförbehållet. Ett ändringsförbehåll är dock 
endast giltigt om det har upprättats i förordnandet i samband med stiftelsens bildande. Att 
ändra ett sådant förhåll kräver enligt stiftelsens bedömning tillstånd från 
permutationsmyndighet. Då sådant tillstånd inte begärdes bedöms ändringsförbehållet i 
1967 års stadga inte vara giltigt.   

Stadsledningskontoret delar stiftelsens bedömning.  

Föreslagna stadgeändringar som avser annat än ändamål, som 
kommunfullmäktige har att godkänna enligt ändringsförbehåll 
Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att är möjligt att med stöd av ett generellt 
utformat ändringsförbehåll ändra sådant som inte direkt eller indirekt berör stiftelsens 
ändamål eller förutsättningarna för att fullfölja detsamma.  

Vad gäller övriga stadgebestämmelser i stiftelsen har förändringar skett 1967 utan att 
inhämta länsstyrelsens godkännande. Enligt förarbetena är dock äldre ändringar giltiga 
utan att de anmälts till länsstyrelsen, varför stiftelsen anser att ändringarna 1967 är giltiga, 
utom vad gäller ändamålet.   

Ett antal ändringar gjordes även 1999 då länsstyrelsen godkände vissa förändringar. 
Stiftelsen uppger att det kan vara så att länsstyrelsens godkännande 1999 kan ha skett på 
felaktiga grunder i och med att länsstyrelsen då utgick ifrån de stadgar som beslutats 1967 
och inte de ursprungliga beslutade 1951. Oavsett denna oklarhet bedömer stiftelsen att 
länsstyrelsens beslut ska betraktas som ett för stiftelsen gynnande förvaltningsbeslut som 
inte kan ändras. Stiftelsen utgår således ifrån att stadgeändringarna från 1999 är giltiga.  
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Styrelsen har härutöver beslutat om ändringar i stadgarna 2008 och 2013 som har 
godkänts av kommunstyrelsen i enlighet med det ändringsförbehåll som framgår av 1967 
års stadga. Den ändringen förutsatte, som framgår ovan, beslut från 
permutationsmyndighet och i avsaknad av sådant är det ändringsförbehållet från 1951 
som gäller. Kommunstyrelsen har alltså saknat rätt att besluta om ändringar 2008 och 
2013 och dessa ändringar är således inte giltiga.  

Avseende föreslagna ändringar gällande föreskrifter som berör annat än ändamålet 
hänvisas till bilaga 2, sid. 5–11, där stiftelsen redogör för de ändringar som föreslås, 
motivering av ändringar samt hänvisningar till när besluten som ligger till grund för 
ändringsförslagen har fattats.  

§ 1  

Stiftelsen benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS-Studentbostäder). 

Stiftelsen föreslår att andra meningen i nuvarande paragraf att stiftelsen är ett 
allmännyttigt bostadsföretag tas bort. Skrivningen finns fortsatt i § 2 som är stiftelsens 
ändamålsföreskrift som inte kan ändras utan permutation.    

§ 3  

Kommunstyrelsen i Göteborg och Göteborgs Förenade Studentkårer äger rätt att när 
som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest 
inspektera stiftelsen. 

I 1999 års stadga anges att stiftelsen står – förutom av tillsynsmyndigheten – under 
överinseende av Göteborgs kommunstyrelse och Göteborgs Förenade Studentkårer. 
Tillsynsmyndighetens roll i förhållande till stiftelsen framgår av stiftelselagen och 
behöver därför inte framgå av stadgan. Stiftelsen anger att det är otydligt vad som avses 
med överinseende och vilka befogenheter det skulle medföra. Angivna parter får anses 
utöva sitt inflytande genom rätten att utse ledamöter samt att ta del av stiftelsens 
handlingar.  

§ 4  

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 

§ 5 

Stiftelsens styrelse består av sju ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Tre ordinarie 
ledamöter och två suppleanter utses av Kommunfullmäktige i Göteborg. Mandatperioden 
överensstämmer med den som gäller för ledamöter i kommunstyrelsen. Göteborgs 
Förenade Studentkårer äger utse tre ordinarie ledamöter för en tid av längst tre år och 
två suppleanter för en tid av ett år. En ordinarie ledamot och en suppleant utses av rektor 
vid Göteborgs universitet efter samråd med rektorerna vid högskolorna i Göteborg, 
varvid mandatperioden för den ordinarie ledamoten skall vara tre år och för suppleanten 
ett år. Sistnämnda ledamot och suppleant skall vara verksamma vid Göteborgs universitet 
eller högskolor.  

Kommunfullmäktige i Göteborg utser ordförande inom styrelsen bland de 
styrelseledamöter som valts av kommunen och vice ordförande utses av Göteborgs 
Förenade Studentkårer.   
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I stadgan från 1999 anges att kommunstyrelsen utser ledamöter och suppleanter, samt 
ordförande. I syfte att anpassa stadgan till kommunens ordinarie beslutsförfarande 
föreslår stiftelsen att kommunfullmäktige utser ledamöter, suppleanter och ordförande. 
Mandatperioden ska enligt nuvarande stadga överensstämma med den som gäller för 
ledamöter i kommunala nämnder. Stiftelsen föreslår istället att mandatperioden knyts till 
kommunstyrelsens (fyra år) för att upprätthålla den ordning som hittills gällt för stiftelsen 
samt säkerställa kontinuitet i styrelsen. Trots att det avviker från kommunens ordinarie 
hantering föreslår stiftelsen att kommunfullmäktige även utser ordförande i samband med 
beslut om styrelserepresentanter. Vanligtvis konstituerar respektive styrelse sig själv, men 
för att säkerställa att styrelsens ordförande är en av de ledamöter som 
kommunfullmäktige utser, föreslår stiftelsen ovan hanteringssätt. 

I nuvarande stadga anges att rektor för Göteborgs universitet utser ledamot och suppleant 
i samråd med övriga rektorer. Stiftelsen föreslår att det ändras till ”efter samråd” för att 
säkerställa möjligheter till beslut vid eventuell oenighet. 

§ 6     

Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är tillstädes, dock skall dels minst två av 
de närvarande ledamöterna vara kommunens representanter i styrelsen, dels två av den 
vara Göteborgs Förenade Studentkårers representanter. Vid omröstning blir den mening 
gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som 
ordföranden biträtt.    

Ordet ”stadens” som stod i 1967 års stadga har ändrats till ”kommunens” för att anpassas 
till den revidering som styrelsens beslutade om 1997. 

§ 7 

Styrelsen skall ha en verkställande direktör, som utses och entledigas av styrelsen. 
Verkställande direktören skall under styrelsens överinseende sörja för att en sådan 
organisation av verksamheten, som med hänsyn till förhållandena å anses 
tillfredsställande. Verkställande direktören skall leda Stiftelsens verksamhet, handha den 
löpande förvaltningen och utöva tillsyn över Stiftelsens anställda. Verkställande 
direktören skall också sörja för att Stiftelsens bokföring fullgöres i överensstämmelse 
med lag och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.  

Enligt nu gällande stadga beslutad 1999 gäller att ”styrelsen utser inom eller utom sig en 
verkställande direktör”. Föreslagen ändring beslutades av stiftelsen 2008 och godkändes 
av kommunstyrelsen 2009. 

§ 8  

Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av 
ordföranden, när denne så finner nödvändigt. Styrelsen skall också sammankallas om en 
styrelseledamot begär det.  

§ 9 

Vid styrelsesammanträden skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall justeras av 
ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Verkställande 
direktören äger på begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening 
antecknad i protokollet. 
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Enligt stadgarna från 1967 lyder första meningen; ”Vid styrelsen, dess utskotts och 
kommittéers sammanträden skall föras protokoll, som senast vid nästkommande 
sammanträde justeras av ordförande jämte ytterligare en av styrelsen därtill utsedd 
ledamot.” Stiftelsen föreslår alltså att tidpunkt för justering och omnämnande av utskott 
och kommittéer tas bort.  

§ 10 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelsen därtill utsedda personer två i 
förening, vilka personer skall vara ledamöter i Stiftelsens styrelse eller anställda hos 
Stiftelsen.  

Anvisningar å stiftelsens bank- och plusgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till 
stiftelsen ställda checkar eller postväxlar, värdeförsändelser och dylikt skall 
undertecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.  

§ 11 

Styrelsens ledamöter och suppleanter äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete enligt 
grunder som tillämpas i Göteborgs kommun.  

Enligt 1951 års stadga anges att; ”Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och 
anställda må ej överstiga vad som kan anses skäligt. Arvoden eller ersättningar till 
styrelsen skola godkännas av drätselkammaren.” Stiftelsen beslutade om ändring enligt 
förslaget ovan (utom skrivningen avseende suppleanter) 1997 men ändringen omfattades 
inte av länsstyrelsens beslut 1999. Det är således 1951 års föreskrift som gäller. Enligt 
förslaget ska även suppleanter har rätt till skälig ersättning. 

§ 12 

Styrelsen äger företräda Stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid 
som utom domstol. 

Bestämmelsen finns i den ursprungliga stadgan från 1951, men inte i stadgarna från 1967. 
Stiftelsen lade till skrivningen genom beslut 1997 men bestämmelsen omfattades inte av 
länsstyrelsens beslut 1999. Här förslås den i oförändrade lydelse från 1951. 

§ 13  

Stiftelsens grundfond skall utgöra lägst 600 000 kr.  

§ 14 

Hyrorna ska så beräknas, att utrymme kan erhållas såväl för tillfredsställande 
avskrivningar som för erforderliga reservationer för kommande underhåll och 
nyinvesteringar. Avskrivningarnas och reservationernas storlek bestämmes av styrelsen 
efter förslag av verkställande direktören.  

Eventuellt överskott ska komma stiftelsens ändamål till godo. 

Enligt stadgarna från 1967 ska hyrorna så beräknas, ”att ett belopp motsvarande minst en 
procent av låneunderlaget årligen kan avsättas till fonder för yttre och inre reparationer 
samt till reservfond.” Stiftelsen beslutade om ändring enligt förslagets första mening 
1997, vilket även godkändes av kommunstyrelsen. Ändring helt i enlighet med förslaget 
beslutades av stiftelsen 2013 och godkändes av kommunstyrelsen 2015. Tillägg infördes 
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då, så att utrymme även ska kunna erhållas för nyinvesteringar. Stiftelsens avsikt med 
denna ändring är att underlätta nyproduktion av bostäder för studenter.   
§ 15 

Stiftelsen tillhörig fastighet eller tomträtt får stiftelsen icke avhända sig utan medgivande 
från Kommunstyrelsen i Göteborg och Göteborgs Förenade Studentkårer.  

Göteborgs kommunstyrelse har bytts ut mot Kommunstyrelsen i Göteborg. 

§ 16 

Räkenskapsår är kalenderår. Bokslut skall vara verkställt senast 31 mars påföljande år, 
då årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för senaste 
räkenskapsåret skall överlämnas till revisorerna för granskning.   

Orden ”vinst- och förlusträkning” i 1967 års stadga föreslås ändras till resultat- och 
balansräkning.  

§ 17 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och Stiftelsens 
räkenskaper utses två revisorer med två suppleanter. En av revisorerna jämte 
suppleanten för denne ska vara auktoriserade revisorer. Den auktoriserade revisorn och 
suppleanten för denne ska utses av kommunfullmäktige i Göteborg som i stället äger utse 
ett registrerat revisionsbolag. Den andre revisorn samt suppleanten frö denne skall utses 
av Göteborgs Förenade Studentkårer.  

Stiftelsen föreslår ändring för att anpassa stiftelsens stadgar efter kommunens ordning att 
kommunfullmäktige utser revisorer efter stadsrevisionens upphandling, samt att även 
registrerat revisionsbolag kan utses.  

§ 18 

Stiftelsens årsredovisning jämte revisionsberättelse skall före maj månads utgång 
överlämnas till Kommunstyrelsen i Göteborg och Göteborgs Förenade studentkårer.   

Enligt 1997 års stadga ska kommunstyrelsen även besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens 
styrelse. Stiftelsen besluta 2013 om att återgå till nu föreslagen lydelse, vilket 
kommunstyrelsen godkände 2015. Då en stiftelse saknas ägare kan styrelsen i princip inte 
beviljas ansvarsfrihet.  

§§ 12-13 enligt 1997 års stadga  

Stiftelsen föreslår att skrivningarna om löner till anställda och anställning om personal 
enligt stadgarna 1997 ska tas bort. Regleringen fanns inte med i föreskrifterna då 
stiftelsen bildades och anses utgöra sedvanliga styrelse- och ledningsfrågor. Styrelsen 
beslutade att dessa skulle tas bort 2008, vilket godkändes av kommunstyrelsen 2009.  

§ 19 enligt 1997 års stadga 

Paragrafen reglerar revisorernas skyldigheter. Detta regleras i lag och bedöms således inte 
behöva ingå i stadgarna.  

§ 21 enligt 1997 års stadga 
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Enligt bestämmelsen ska stiftelsens tillgångar vid stiftelsens upplösning tillfalla 
Göteborgs kommun. Då upplösning av en stiftelse enligt stiftelselagen förutsätter att den 
saknar tillgångar bör bestämmelsen tas bort.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar stiftelsens bedömning att kommunfullmäktige kan, utifrån ny 
praxis avseende generellt utformade ändringsförbehålls giltighet, fatta beslut om ändring 
av sådana föreskrifter i stiftelsens ändamål som inte direkt eller indirekt hänför sig till 
dess ändamål. Vad gäller de ändringsförslag som avser stiftelsens ändamål som 
Kammarkollegiet ytterst prövar, gör stadsledningskontoret bedömningen att föreskrifterna 
kan ändras snarare än upphävas helt.  

Stadsledningskontoret har inga invändningar mot stiftelsens ändringsförslag i övrigt. 
Stadsledningskontoret överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

 

 

 

Erica Farberger 

Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Protokollsutdrag 
 
SM 5/2020 
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-10-21 
 
 
Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11 
 

Sammanträdestid: 17:15 – 18:50 

 

Närvarande:  Carl Otto Lange, ordförande Göteborgs Stad (M) 
 Linus Olsson Collentine, vice ordförande  GFS 
 Camilla Widman  Göteborgs Stad (S) 
 Andreas Ruus, fr o m §82 GFS 
 Ted Berg  GFS 
     
 Suppleanter 

 Johan Berg,  injusterad ersättare för  Göteborgs Stad (MP)  
  Håkan Robinsson 
 
 Leon Larsson, fr o m §81, injusterad ersättare  GFS 
  för Marie Smedbro 
 
 Personalrepresentanter 

 Roger Crossler Fastighetsanställdas Förbund 
 Claes Jonasson Unionen 
 

 Tjänstemän 

 Magnus Paulsson, fr o m §80 Vd 
 Magnus Bonander Fastighetschef 
 Neshat Alizadeh Uthyrningschef 
 Göran Brihs Ekonomichef 
 Susanne Wallsten IT-chef 
 Catharina Lind Kommunikationsansvarig 
 
 Adjungerade 

 Viktor Alm   Verksamhetscontroller (SGS) 
 Jan Persson, t o m §82   Konsulterad jurist   
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§ 74  
  
Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet. Öppnande av sammanträdet 

  

  

§ 75  
  
Fastslogs att styrelsen var beslutsför. Johan Berg injusterades 
som ersättare för Håkan Robinsson. 

Närvaro 

  
  

§ 76  

  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs 
Linus Olsson Collentine. 

Val av justerare 

  

  
§ 77  

  
Förslag till dagordning (bilaga 61) godkändes.  Godkännande av dagordning 
  

  

§ 78  

  
Fastslogs att ingen anmält jäv. Jävsituation 

  

  

§ 82  
  
Andreas Ruus anslöt till mötet. 
 
Förelåg PM Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder   
(bilaga 64). 
 
Jan Persson, tidigare stadsjurist Göteborgs Stad svarade på styrelsens 
frågor. 
 
Leon Larsson redogjorde för GFS utlåtande angående frågan gällande 
§ 18 i stadgarna: Är det nödvändigt att GFS och staden utser olika revisorer 
istället för att enbart staden utser revisionsbolag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGS stadgar 
Bordlagt vid SM 2020-09-24 
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GFS utlåtande låter som följer: 
” GFS styrelse anser det inte nödvändigt att utse två olika auktoriserade 
revisorer att granska SGS förvaltning och räkenskaper. Den auktoriserade 
revisorn kan därför utses av enbart Göteborgs Stad. Däremot tolkar 
styrelsen lydelsen i §18 som att Göteborgs Stad utser den auktoriserade 
revisorn och den andre (som inte behöver vara auktoriserad) utses av GFS. 
Den andre revisorn skulle då kunna ses som mer av en verksamhetsrevisor 
och skulle kunna vara en student exempelvis.  
 
Denna möjlighet att utse en revisor som får ta del av handlingar och 
dokument från SGS för att kunna göra en granskning av verksamheten är 
något som GFS styrelse värdesätter och önskar bevaras till kommande 
revideringar av SGS stadgar. 
 
GFS styrelseutlåtande SGS stadga 2020-10-14 biläggs till protokollet i sin 
helhet (bilaga 65). 
 
Ted Berg önskade ett förtydligande av sista att-satsen i förslag till styrelsens 
beslut med att verkställande direktören får vidta mindre väsentliga 
ändringar i stadgarna. 
 
Styrelsen beslutade 
 
att förslag till nya stadgar, enligt bilaga 1, i PM, för Stiftelsen Göteborgs 

Studentbostäder antas,  
 
att förslaget överlämnas till Göteborgs Kommunfullmäktige  

för godkännande,  
 
att förslaget överlämnas till Göteborgs Förenade Studentkårer  

för tillstyrkande, 
 
att stiftelsens verkställande direktör, eller den han utser, uppdras  

att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet avseende 
bestämmelser som kollegiet ska pröva och anmäla eller ansöka om 
ändringar avseende andra bestämmelser hos Länsstyrelsen, samt 

 
att stiftelsens verkställande direktör bemyndigas att vidta mindre 

väsentliga ändringar i stadgarna som kan komma att påkallas av 
Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen. 

 
Jan Persson lämnade mötet. 
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Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet. 

 
 
 
Sammanträdets avslutande 

  

  

Göteborg dag som ovan 
 
Catharina Lind 
 
 
Justeras: 
 
Carl Otto Lange Linus Olsson Collentine  

 

 

 

 
Rätt utdraget intygas 2020-12-08 
Catharina Lind 
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