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Yttrande angående – Begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och 
revisorer i Robert Dicksons stiftelse. 
 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna anser att Robert Dicksons stiftelses styrelses inkomna justerade 
förslag avseende hur ledamöterna i styrelsen framöver bör utses bifalles. Bland styrelsens 
åtta ledamöter ska Göteborgs kommunfullmäktige utse tre och resterande fem ska utses 
av styrelsen.  

Stiftelsen är en stiftelse med egen förvaltning där stiftelsens styrelse har det yttersta 
ansvaret för stiftelsen. All beslutsbefogenhet och därmed ansvaret för användningen av 
stiftelsens tillgångar samt hur förmögenheten är placerad ligger samlat på stiftelsens 
styrelse. Lojalitetsplikten kräver att ledamoten ska vara lojal mot stiftelsens ändamål och 
verksamhet samt undvika intressekonflikter av alla slag. Som styrelseledamot i en 
stiftelse ska denne i sitt uppdrag enbart utgå ifrån stiftelsens bästa och lämna alla andra 
intressen utanför. Ledamoten representerar i sitt uppdrag endast stiftelsen och dess 
intressen, andra hänsyn får inte tas. 

I uppdraget som syssloman ingår en aktivitetsplikt som innebär en skyldighet för 
ledamöterna att aktivt medverka till att stiftelsens intressen tillvaratas i alla led och att 
förhindra åtgärder som skadar stiftelsen eller försvårar stiftelsens ändamålsuppfyllelse. 
Ledamöterna har en vårdplikt som innebär en skyldighet att omsorgsfullt sköta sitt 
uppdrag och att styrelsen håller nere stiftelsens förvaltningskostnader för organisationen. 
Dessa får inte ökas på så sätt att de inverkar menligt på stiftelsens ändamål. 
 
Det är önskvärt att reducera de administrativa kostnaderna och att en större del av 
stiftelsens medel därigenom kan användas till det av donator fastställda ändamålet. 
Behovet av bred kompetens i styrelsen med kunskap i fastighetsfrågor, ekonomi, 
hyresreglering samt att styrelsen aktivt stödjer organisationen i såväl strategiska som 
administrativa uppgifter med kontinuitet är av vikt.  

I stiftelsens reglemente fastställt 1898 anges (2 §) att kommunfullmäktige i Göteborg 
utser styrelsens samtliga ledamöter.  

Genom begärt yttrande från kommunfullmäktige regleras stiftelsen genom stiftelselagen 
(1994:1220) och innebär bland annat att: 

• Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse utses i enlighet med bestämmelserna i 
Stiftelselag (1994:1220) (2 kap. Förvaltning 9 § - 18 §).  

• Revisorer och revisorssuppleanter utses av styrelsen (4 kap. Revision 1 § - 16 §). 
• Stiftelsen står under tillsyn av tillsynsmyndigheten (9 kap. Tillsyn 1 § - 11 §). 
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Yrkande angående - Begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige avseende avsägelse av 
rätten att utse ledamöter och revisorer i 
Robert Dicksons stiftelse 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige översänder följande yttrande till Kammarkollegiet i ärendet: 
 

Kommunfullmäktige föreslår att stiftelsens stiftelseförordnande ändras till att endast tre 
av stiftelsens ledamöter utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  

Yrkandet 
Vi anser att Robert Dicksons stiftelses justerade förslag om att Göteborgs Stad hädanefter 
ska utse tre av de åtta styrelseledamöterna är en rimlig mellanväg för att hantera 
stiftelsens förändrade förutsättningar. Robert Dicksons stiftelse informerades under 2019 
att bedömningen gjorts att stiftelsen ska omfattas av samma regelverk som myndigheter 
avseende diarieföring, offentlighet, samt arkivering. Detta som en konsekvens av den 
politiska representationen i stiftelsen, vilken i dagsläget överstiger 50% av platserna 
styrelsen. Om staden inte skulle avsäga sig rätten till delar av sin representation skulle 
detta medföra ytterligare administrativa kostnader som uppgår till närmre 2 mnkr årligen, 
vilket skulle behöva hanteras genom en hyreshöjning på 4-5 procent. Vi ser det inte som 
rimligt att stiftelsens hyresgäster ska behöva bära denna kostnad. 

Stiftelsens arbete kontrolleras i dagsläget inte endast genom kommunens representation, 
utan även av Länsstyrelsen, Kammarkollegiet och Skatteverket. Till detta kommer även 
den årliga revisionen som för närvarande utförs av PWC. Att staden avstår från delar av 
sin representation medför därmed inte att stiftelsens verksamhet inte följs upp och 
kontrolleras. 

Med detta som grund yrkar vi på att kommunfullmäktige översänder följande yttrande till 
kammarkollegiet: 

Kommunfullmäktige föreslår att stiftelsens stiftelseförordnande ändras till att endast tre 
av stiftelsens ledamöter utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen                                           
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Särskilt yttrande 
Datum 2020-03-06 
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Kristdemokraterna 
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Yrkande angående – Begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer 
i Robert Dicksons stiftelse 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige översänder nedanstående till Kammarkollegiet som sitt svar i 
ärendet. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa värnar Robert Dicksons stiftelse och önskar skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att stiftelsen ska kunna hålla nere hyrorna och fortsätta erbjuda 
lägenheter till göteborgare med lägre inkomster. Vi anser det även viktigt att 
bejaka stiftarens önskan om att kommunfullmäktige ska utse representanter i 
styrelse och på så vis ge göteborgarna ett inflytande över stiftelsen. Det förslag 
som stiftelsens styrelse presenterat är en lämplig kompromiss. 
Kommunfullmäktige föreslår därför att stiftelsens stiftelseförordnande ändras till 
att endast tre av stiftelsens ledamöter utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  
 
I valet av vem som ska utse övriga ledamöter, finner fullmäktige det lämpligt att i 
första hand rekrytera bland de boende i stiftelsens bestånd. Dessa ledamöter är de 
närmast berörda av verksamheten och genom att utse ledamöter bland de boende 
får stiftelsen ett medbestämmande som skapar ett engagemang för stiftelsen. 
Rimligtvis är det bland de göteborgare som valt att bosätta sig i stiftelsens bestånd 
som stiftelsen lättast hittar styrelseledamöter som förstår och omfamnar stiftelsens 
ändamål.  

Kommunfullmäktige ställer sig kritisk till stiftelsens förslag är att öppna upp för 
att hämta resterande ledamöter från bransch- och intresseorganisationer, då det 
måste anses vara på direkt kollisionskurs med stiftarens vilja. Anledningen till att 
stiftelsen bildades var att många av dåtidens fastighetsägare tillhandahöll 
undermåliga lägenheter eller tog ut ockerhyror. Stiftelsens grundsyn är att vara 
något annat än andra fastighetsägare, att skilja sig från såväl privata 
fastighetsägare som de allmännyttiga bolag som tillkommit efter stiftelsens 
bildande. Det fanns vid tiden för stiftelsens bildande mängder med olika skrån, 
gillen och andra sammanslutningar som med samtida språkbruk kan kallas 
”bransch- eller intresseorganisationer” och stiftaren pekade inte på någon av dessa 
utan på stadsfullmäktige.  
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I många frågor kan stiftelsen ha gemensamma intressen med andra fastighetsägare 
men i beslutandet om kärnverksamheten och strategiska framtidsval måste, med 
respekt för stiftarens vilja, armlängds avstånd hållas till de fastighetsägare som var 
orsaken till att stiftelsen bildades. 
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Begäran om yttrande från kommunfullmäktige 
avseende avsägelse av rätten att utse 
ledamöter och revisorer i Robert Dicksons 
stiftelse  
 

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

Sammanfattning 
Robert Dicksons stiftelse är en stiftelse med egen förvaltning vilket innebär att stiftelsens 
styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsen. Den har en koppling till Göteborgs Stad, 
bl.a. genom att det enligt gällande reglemente är kommunfullmäktige som utser 
stiftelsens styrelse och revisorer, samt en revisorssuppleant. Stiftelsens styrelse har 
inkommit med begäran om yttrande från Göteborgs Stad om att staden avstår från att utse 
ledamöter i stiftelsen.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 återremitterades ärendet för 
ytterligare beredning, och återremissen besvarades den 23 oktober 2019. Vid 
sammanträdet återremitterades ärendet igen för ytterligare beredning. 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att klargöra konsekvenserna av ett ställningstagande 
innebärande att Göteborgs Stad avstår ifrån att utse ledamöter i stiftelsen, och eventuella 
ekonomiska konsekvenser härav samt genomföra en djupare analys av uppgifterna 
angående stiftelsens kostnader.  

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljöperspektiven 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Under 2005 genomförde Stadsledningskontoret i Stockholm stad en översyn av vissa av 
stadens stiftelseengagemang på uppdrag av kommunstyrelsen. Översynen resulterade i att 

Stadsledningskontoret 
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Stockholm stad beslutade att återkalla åtagandet att utse styrelseledamöter och revisorer 
samt revisorssuppleanter i flertalet stiftelser med egen förvaltning i vilka staden hade ett 
engagemang. Det avgörande skälet till att Stockholms stad initierade översynen var för att 
ta ställning till om det överhuvudtaget gagnade stiftelsens ändamål att just Stockholms 
stad utsåg ledamöter i styrelsen, samt huruvida stadens medverkan i vissa stiftelser eller 
verksamheter kunde hävdas vara ett primärt kommunalt intresse.  

I Malmö stad har någon motsvarande översyn inte genomförts. Inte heller planeras någon 
sådan översyn att genomföras i närtid då man anser att den mängd stiftelser med egen 
förvaltning i vilka kommunfullmäktige utser ledamöter samt revisorer och suppleanter är 
begränsad.  

Bilagor 
1. Begäran om yttrande från Robert Dicksons stiftelse 2019-02-18 
2. Protokollsutdrag och yrkanden 
3. Styrelseprotokoll och justerat yrkande från Robert Dicksons stiftelse 
4. Kostnadsredogörelse från Robert Dicksons stiftelse 
5. Protokoll och yrkanden från kommunstyrelsen 2019-10-23, § 759, 
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Ärendet  
Robert Dicksons stiftelse är en stiftelse med egen förvaltning vilket innebär att stiftelsens 
styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsen. Den har en koppling till Göteborgs Stad, 
bl.a. genom att det enligt gällande reglemente är kommunfullmäktige som utser 
stiftelsens styrelse. Stiftelsens styrelse har inkommit med begäran om yttrande från 
Göteborgs Stad om att staden avstår från att utse ledamöter i stiftelsen.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 återremitterades ärendet för 
ytterligare beredning, och återremissen besvarades den 23 oktober 2019. Vid 
sammanträdet återremitterades ärendet igen för ytterligare beredning. 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att klargöra konsekvenserna av ett ställningstagande 
innebärande att Göteborgs Stad avstår ifrån att utse ledamöter i stiftelsen, och eventuella 
ekonomiska konsekvenser härav samt genomföra en djupare analys av uppgifterna 
angående stiftelsens kostnader.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelser med egen förvaltning förvaltas av en styrelse, som svarar för att föreskrifterna i 
stiftelseförordnandet, även kallat reglemente, följs. All beslutsbefogenhet och därmed 
ansvaret för användningen av stiftelsens tillgångar samt hur förmögenheten är placerad 
ligger samlat på stiftelsens styrelse. 

Av stiftelsens reglemente, fastställt 1898, framgår att kommunfullmäktige i Göteborg 
utser styrelsens samtliga ledamöter (2 §).  

Den 15 november 2018 fattade styrelsen beslut om att ansöka hos Kammarkollegiet om 
att permutera, dvs ändra, stiftelsens reglemente på så sätt att det inte längre ska vara 
Göteborgs kommunfullmäktige som utser styrelsen. Kammarkollegiet har begärt att 
styrelsens permutationsansökan kompletteras med ett yttrande från Göteborgs Stad där 
det framgår att staden avstår ifrån att utse ledamöter i stiftelsens styrelse.  

Anledningen till att styrelsen ansökt om permutation anges vara bland annat att 
Regionarkivet informerat styrelsen att man gjort bedömningen att denna omfattas av 
samma regelverk som myndigheter vad gäller diarieföring, offentlighet och arkivering. 
Styrelsen anför att detta skulle innebära att stiftelsen belastas med en ökad administrativ 
kostnad som skulle innebära hyreshöjningar om 4–5 procent utöver den årliga 
förhandlingen. Styrelsen anser att för mycket av stiftelsen medel skulle tas från det av 
donator fastställda ändamålet för att möta de ställda kraven i den delen.  

Vidare hänvisar styrelsen till att stiftelsens verksamhet kräver en bred kompetens i 
styrelsen med kunskap i fastighetsfrågor, ekonomi, hyresreglering m.m., som enligt 
styrelsen inte alltid tillgodoses genom det sätt som styrelsen utses idag.  Då stiftelsen har 
en liten administrativ organisation kräver detta att styrelsen aktivt stödjer organisationen i 
såväl strategiska som administrativa uppgifter. Styrelsen anser även att det behöver finnas 
en möjlighet till större kontinuitet än vad en kommunal mandatperiod erbjuder.  

Att stiftaren uttryckt sin önskan om att kommunfullmäktige ska utse ledamöter i 
stiftelseförordnandet får enligt styrelsen ses som ett uttryck för att få en garanti för 
stiftelsens fortlevnad utifrån att det vid stiftelsens bildande saknades reglering härav. Idag 
regleras stiftelser genom stiftelselagen (1994:1220) samt står under länsstyrelsernas 
tillsyn. Styrelsen anför att det därför saknas behov av att staden ska vara garant genom att 
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utse ledamöter.  Styrelsens överväganden och beslut framgår närmare av 
tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 återremitterades ärendet för 
ytterligare beredning. Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag att 
kvalitetssäkra uppgifterna angående stiftelsens kostnader för hanterandet av offentliga 
handlingar, samt att utreda stadens möjligheter att stödja stiftelsen och liknande 
närstående organisationer i syfte att minska dessa kostnader. Stadsledningskontoret har 
varit i kontakt med stiftelsens styrelse som har inkommit med en utredning avseende 
anpassning av organisationen för att hantera allmänna handlingar, diarium och arkiv. I 
utredningen redogör styrelsen för hur den bedömer att organisationen behöver förändras 
för att bättre leva upp till lagstiftningens krav, samt uppskattade kostnader för åtgärder 
inom områdena reception, arkiv och IT. Bland annat bedömer styrelsen att organisationen 
behöver utökas med två och en halv heltidstjänster till en beräknad kostnad av 1,7 
miljoner kronor årligen. Vidare bedömer styrelsen att organisationen med stor 
sannolikhet kan komma att behöva byta till större kontorslokaler eftersom befintlig 
kontorsyta inte kan inrymma ytterligare personal. För att finansiera de föreslagna 
förändringarna i stiftelsens organisation bedömer styrelsen att stiftelsen behöver höja sina 
hyresintäkter med ca. 3,1 miljoner kronor utöver de generella årliga hyreshöjningarna. 
Styrelsens överväganden framgår närmare av bilaga 4.  

Vad gäller frågan om vilka möjligheter Göteborgs Stad har att stödja stiftelsen och 
liknande närstående organisationer i syfte att minska deras kostnader så får den 
bedömningen göras utifrån kommunallagens bestämmelser avseende den kommunala 
kompetensen. Individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare är enligt 2 kap. 8 § 
kommunallagen och rättspraxis inte att betrakta som en kommunal angelägenhet, såvida 
det inte föreligger synnerliga skäl. I förarbetena (proposition 1990/91:117 s. 152-153) till 
kommunallagen anges en rad exempel på individuellt riktat stöd som kan anses falla inom 
det tillåtna området. Då det ”enskilda initiativet viker eller faller bort” på ett visst 
serviceområde som normalt handhas av den privata företagsamheten (exempelvis om 
livsmedelsaffärer har mycket begränsade öppettider) kan det uppkomma ett rättsligt 
utrymme för kommunala stödåtgärder som annars hade varit otillåtna. Även när 
servicenivån faller klart under det acceptabla kan kommunen ha rätt att ekonomiskt 
understödja enskilda näringsidkare för att garantera kommuninvånarna en viss 
minimistandard av kommersiell service. Individuellt anpassad lokalhållning åt enstaka 
industriföretag eller individuella prisförmåner faller enligt förarbetena utanför den 
kommunala kompetensen.  

Sammantaget bedöms det inte föreligga synnerliga skäl att erbjuda individuellt riktat stöd 
i olika former till privata verksamhetsdrivande stiftelser och liknande närstående 
organisationer, i syfte att minska deras kostnader för hanteringen av allmänna handlingar 
och arkivfrågor.  

I sammanhanget ska även de EU-rättsliga bestämmelserna avseende statligt stöd beaktas. 
Utgångspunkten är att stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom 
att gynna vissa marknadsaktörer inte får lämnas, och för det fall stödåtgärder vidtas så ska 
dessa anmälas till Kommissionen i enlighet med artikel 108.3 EUF-fördraget innan de 
verkställs så att Kommissionen kan bedöma huruvida stödåtgärden är tillåten eller inte.   
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Vidare yrkades att alternativa lösningar ska presenteras avseende hur ledamöter i 
stiftelsen kan utses där allmänheten fortfarande har rätt till representation och inflytande i 
någon form. Vikten av att säkerställa en säkerhetsventil om stiftelsestyrelsen på något sätt 
skulle anses oförmögen att tillsätta ledamöter framhölls även.  

Kommunstyrelsen hemställde även till stiftelsen att inkomma med förslag på hur 
stiftelsen anser att styrelsens ledamöter framgent ska utses.  

I en stiftelse med egen förvaltning ska styrelsen utse och entlediga ledamöter om inte 
annat följer av stiftelseförordnandet, 2 kap. 9 § stiftelselagen. För det fall styrelsen inte 
skulle vara beslutför på grund av att ledamot inte utsetts av styrelsen eller den som 
stiftelseförordnandet anger, är tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) skyldig att utse 
styrelseledamot. Kvarstående styrelseledamöter anses ha en skyldighet att 
uppmärksamma tillsynsmyndigheten på rådande förhållanden som innebär att styrelsen 
av någon anledning inte skulle vara beslutsför. Denna skyldighet för enskilda ledamöter 
ses som ett utflöde av den allmänna vårdplikt som följer av det sysslomannauppdrag som 
styrelseposten i en stiftelse med egen förvaltning innebär. Vårdplikten i en stiftelse är 
långt mer omfattande än i till exempel ett aktiebolag eftersom stiftelsen saknar ägare eller 
medlemmar.  

Oavsett på vem det ankommer att utse styrelse i stiftelse med egen förvaltning så 
säkerställer bestämmelserna i stiftelselagen att styrelseledamöter utses så att styrelsen är 
beslutsför och kan företräda stiftelsen.  

I föreliggande fall stadgar stiftelseförordnandet att Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse samtliga ledamöter. Den 15 november 2018 fattade stiftelsens styrelse beslut om att 
ansöka hos Kammarkollegiet om att permutera, dvs ändra, stiftelsens reglemente på så 
sätt att det inte längre ska vara Göteborgs kommunfullmäktige som utser styrelsen, utan 
att detta framöver ska göras av styrelsen själv i enlighet med stiftelselagens 
bestämmelser. Styrelsens överväganden och beslut i den delen framgår närmare av  
bilaga 1.  

I samband med kommunstyrelsens hemställan till stiftelsen har styrelsen inkommit med 
justerat förslag avseende hur ledamöterna i styrelsen framöver bör utses. Styrelsen 
föreslår nu att bland styrelsens åtta ledamöter ska Göteborgs kommunfullmäktige utse tre 
och resterande fem ska utses av styrelsen, se bilaga 3.   

Besvarande av återremiss, kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2019 

1. Konsekvenserna av att Göteborgs Stad avstår från att utse ledamöter, samt 
eventuella ekonomiska konsekvenser härav. 
En stiftelse är en civilrättslig rättsbildning och en juridisk person. Stiftelsen svarar själv 
för sin verksamhet och endast stiftelsens egen förmögenhet kan tas i anspråk för dess 
eventuella skulder. Stiftelser finns rent rättsligt inte inom myndighetsområdet även om 
det finns regler av offentligrättslig karaktär som gäller för stiftelser, till exempel i 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen (KL). Stiftelselagen gör 
ingen skillnad vad gäller enskilt bildade stiftelser och offentligrättsligt bildade stiftelser, 
där exempelvis en kommun är stiftare. Så snart stiftelsen anses bildad enligt stiftelselagen 
är den avskild från stiftaren som därefter saknar rätt eller möjlighet att styra arbetet i 
stiftelsen eller ge styrelsen direktiv avseende hur arbetet ska utföras eller verksamheten 
bedrivas eller utvecklas.   
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Till skillnad från till exempel aktiebolag kan det aldrig vara talan om någon ägarstyrning 
när det gäller stiftelser. Enligt den aktiebolagsrättsliga kompetensfördelningen finns det 
ett ägarorgan (stämman) som har exklusiv beslutanderätt avseende en rad viktiga 
bolagsangelägenheter, exempelvis ändring av bolagsordningen, vinstutdelning eller 
likvidation. Stämman kan även utfärda bindande direktiv till underordnade organ, 
styrelsen och verkställande direktör, som normalt är skyldiga att lyda stämman. Stämman 
beslutar även om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stiftelser å andra sidan saknar ägare eller medlemmar som kan besluta i övergripande 
frågor, utfärda direktiv eller med bindande verkan besluta om ansvarsfrihet. En stiftelse 
brukar betecknas som självägande, dvs den ägs av sitt ändamål. Den bundenhet som 
uppstår mellan ändamål och avsatt förmögenhet vid stiftelsebildningen är grunden i den 
civilrättsliga regleringen av stiftelser, och det förhållandet kan inte rubbas eller påverkas 
av utomstående.  

Enligt stiftelselagen är det styrelsen som utser respektive entledigar ledamöter. 
Bestämmelsen är dock inte tvingande. Det innebär att stiftaren kan föreskriva i 
förordnandet att någon annan kan utse och entlediga ledamöter, till exempel ett särskilt, 
inom stiftelsen inrättat organ, eller någon utomstående, exempelvis en statlig eller 
kommunal myndighet. I flertalet fall regleras endast frågan om vem som ska ha rätten att 
utse ledamöter. Vem som i sådana fall har rätt att entlediga styrelseledamöter är i brist på 
uttrycklig reglering i förordnandet oklart, och får avgöras från fall till fall. Det är således 
inte självklart att den som enligt förordnandet har rätt att utse ledamöter har motsvarande 
rätt att entlediga desamma.  

Förvaltarskap 
En stiftelse kan antingen ha anknuten eller egen förvaltning. Om en juridisk person, till 
exempel aktiebolag, förening eller kommun, i enlighet med stiftelseförordnandet tagit 
hand om förvaltarskapet av en stiftelse föreligger anknuten förvaltning. Enligt förarbetena 
till stiftelselagen är det den juridiska personens högsta verkställande organ som anses 
vara förvaltare. 

Egen förvaltning innebär att en eller flera fysiska personer åtagit sig i enlighet med 
förordnandet att förvalta en stiftelses förmögenhet. Dessa fysiska personer utgör styrelse. 
Det är förvaltaren avseende stiftelser med anknuten förvaltning eller styrelsen avseende 
stiftelser med egen förvaltning, som bär det fulla ansvaret för att stiftelseförordnandet 
följs och att stiftelsens ändamål uppfylls.  

Uppdrag som styrelseledamot i stiftelse med egen förvaltning 
Styrelsen är högsta och enda beslutande och verkställande organ samt ytterst ansvarig för 
förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Styrelsen företräder stiftelsen mot tredje man 
och kan sägas ha en kollektiv behörighet i beslutsfattandet, men ansvaret för de fattade 
besluten faller individuellt på varje styrelseledamot som kan drabbas av personligt 
skadeståndsansvar för det fall ett styrelsebeslut inverkar menligt på stiftelsen eller dess 
destinatärer. Förvaltningsuppdraget som åvilar styrelsen innefattar alla åtgärder för att 
tillgodose stiftelsens ändamål. Styrelsen är som ett led i förvaltningsuppdraget skyldig att 
säkerställa att stiftelsen har en organisation som är lämplig för uppfyllande av dess 
ändamål. Det kan handla om att styrelsen anställer personer som ska delta i förvaltningen 
eller ger uppdrag till personer för specifika uppgifter. Styrelsen ansvarar för att genom 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (9) 
   
   

ledning och styrning se till att stiftelsens dagliga verksamhet fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  
Uppdraget att sitta som ledamot i en stiftelsestyrelse är att betrakta som ett sysslomanna-
uppdrag. I uppdraget som syssloman ingår en aktivitetsplikt som innebär en skyldighet 
för ledamöterna att aktivt medverka till att stiftelsens intressen tillvaratas i alla led och att 
förhindra åtgärder som skadar stiftelsen eller försvårar stiftelsens ändamålsuppfyllelse. 
Vidare har ledamöterna en vårdplikt som innebär en skyldighet att omsorgsfullt sköta sitt 
uppdrag. Bland annat innebär den en skyldighet för styrelsen att hålla stiftelsens 
förvaltningskostnader för organisationen eller förvaltningen nere. Dessa får inte ökas på 
så sätt att de inverkar menligt på stiftelsens ändamål. Vårdplikten för en ledamot i en 
stiftelse är långt mer omfattande än i till exempel ett aktiebolag då det inte finns någon 
ägare, medlemmar eller överordnat organ som kan se till stiftelsens intressen.   
Härtill kommer även en lojalitetsplikt som kräver att ledamoten ska vara lojal mot 
stiftelsens ändamål och verksamhet samt undvika intressekonflikter av alla slag. Som 
styrelseledamot i en stiftelse ska denne i sitt uppdrag enbart utgå ifrån stiftelsens bästa 
och lämna alla andra intressen utanför. Ledamoten representerar i sitt uppdrag endast 
stiftelsen och dess intressen, andra hänsyn får inte tas.  

2. Analys av kostnadsuppgifter lämnade av stiftelsen. 
Stiftelsen har i inlämnat underlag redogjort för åtgärder som styrelsen bedömer vara 
nödvändiga för att anpassa stiftelsens organisation för att hantera allmänna handlingar, 
samt beräknade kostnader härför.  Stiftelsen anger att 2,5 tjänster inom reception, arkiv 
och IT behöver tillsättas vilket beräknas kosta 1 742 000 kr per år. Stiftelsen har idag 
totalt 15 anställda och den kompetens som bedöms vara nödvändig finns enligt styrelsen 
inte inom befintlig organisation. Vidare anger stiftelsen att ett diarie- och arkivsystem 
behöver köpas in då stiftelsen inte har tillgång till ett sådant i dagsläget. Efter kontakt 
med en likartad privat organisation uppger stiftelsen att kostnaden beräknas hamna runt 
700 000 kr snarare än de 260 000 kr som stiftelsen först uppskattade i sitt redan 
inskickade underlag. Skälet till detta uppges vara att stiftelsen är en i sammanhanget liten 
aktör och att leverantörerna levererar färdiga lösningar till avsevärt mycket större 
beställare, vanligtvis kommuner. Betydande anpassningar skulle enligt uppgift behöva 
göras vid beställning och implementering av systemet. Styrelsen bedömer också att en 
utökning av personalstyrkan i enlighet med förslaget med stor sannolikhet skulle innebära 
att stiftelsen skulle behöva flytta till större lokaler då befintlig kontorsyta inte bedöms 
inrymma ytterligare personal. Kostnaderna för större lokaler uppskattas till 862 000 kr. 
Därtill kommer en kostnad om 304 000 kr avseende riskmarginal för att täcka för 
eventuella felbedömningar av ovan angivna kostnader. Samtliga av stiftelsen uppgivna 
kostnader framgår av bilaga 4. 

För att kontrollera de angivna kostnaderna har stadsledningskontoret eftersökt 
organisationer med en ungefärligt jämförbar storlek och verksamhet inom Göteborgs Stad 
som den aktuella stiftelsen. Avstämning har gjorts med Gårdstensbostäder AB och 
Störningsjouren AB i syfte att i möjligaste mån jämföra de av stiftelsen beräknade 
kostnaderna med en likartad kommunal verksamhet. Någon direkt jämförelse är dock inte 
möjlig på grund av betydande organisatoriska skillnader. Gårdstensbostäder (bolaget) är 
till exempel betydligt mycket större än stiftelsen avseende såväl organisation som 
verksamhetsmässigt. Stiftelsen har enligt 2018 års årsredovisning 15 anställda, 973 
lägenheter och lokalyta om 3 110 kvm. Bolaget hade enligt 2018 års årsredovisning 32 
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anställda, 2 757 lägenheter och lokalyta om 19 883 kvm. Enligt uppgift finns det en 
resurs som på deltid ansvarar för hanteringen av inkomna handlingar, inklusive 
registrering och diarieföring. Övrig hantering inklusive arkivering ombesörjs av berörd 
handläggare, på en av bolagets fyra avdelningar. Den totala resursallokeringen avseende 
hanteringen är på grund härav inte möjlig att beräkna.  

Kostnaden för de båda bolagens diariesystem redovisas enligt uppgift inte särskilt. Den 
ingår som en del av en komplett plattformslösning avseende all ärendehantering inom 
bolagen, varför kostnaden för diariesystemsdelen inte går att bryta ut från den totala 
licenskostnaden.   

Sammanfattning 
Stiftelsen är en enskilt bildad stiftelse med egen förvaltning.  Konsekvenserna av ett 
ställningstagande innebärande att staden avstår från att utse ledamöter i stiftelsen, eller 
liknande stiftelser, bedöms vara minimala. Detta med hänvisning till stiftelseformens 
unika konstruktion och sysslomannauppdragets innebörd. De ledamöter som utses av 
fullmäktige idag träder inte in i sitt uppdrag som representanter för fullmäktige eller 
Göteborgs Stad och får i sitt uppdrag inte ta hänsyn till någonting annat än stiftelsens 
intressen. Uppdraget för ledamöter som eventuellt skulle utses av annan än fullmäktige 
skulle se ut på motsvarande sätt. Fullmäktige kan med andra ord inte styra, påverka eller 
på annat sätt utöva inflytande över stiftelsens verksamhet genom utseende av ledamöter.    

Kommunstyrelsen efterfrågar även vilka ekonomiska konsekvenser en avsägelse av rätten 
att utse ledamöter i stiftelsens styrelse skulle innebära för Göteborgs Stad. Rent praktiskt 
skulle det innebära en minskad administrativ hantering hos valberedningen och 
sekretariatet, som i dagsläget hanterar administrationen kring val av ledamöter till 
stiftelsen. Minskningen är dock så marginell att den inte bedöms innebära några konkreta 
besparingar. 

Vad gäller de av stiftelsen uppgivna kostnaderna finner stadsledningskontoret med 
hänsyn till vad som framkommer ovan inte anledning att anmärka på dessa. Huruvida 
stiftelsen har behov av att flytta till större kontorslokaler till följd av de föreslagna 
organisatoriska förändringarna är svårt för stadsledningskontoret att ha synpunkter på. 
Den bedömningen, såväl som övriga föreslagna investeringsbehov, ligger inom ramen för 
styrelsens exklusiva ansvar att bedriva verksamheten på så sätt den finner lämpligast för 
ändamålsuppfyllelse enligt förordnandet, samt styrelsens skyldighet att enligt 
stiftelselagen hålla förvaltningskostnaderna nere så att dessa inte i onödan inverkar 
menligt på ändamålet.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har inga invändningar mot stiftelsens begäran. 
Stadsledningskontoret överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

 

 

 

 

Erica Farberger 

Tf. Förste stadsjurist 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Begäran om yttrande från kommunfullmäktige 
avseende avsägelse av rätten att utse 
ledamöter och revisorer i Robert Dicksons 
stiftelse  
§ 434, 0525/19 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från S: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kvalitetssäkra uppgifterna angående stiftelsens 
kostnader för hanterandet av offentliga handlingar samt utreda stadens möjligheter att 
stödja stiftelsen och liknande närstående organisationer i syfte att minska dessa 
kostnader. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram alternativa lösningar på hur ledamöter 
i stiftelsen kan utses, där allmänhetens representanter fortfarande har representation 
och inflytande i stiftelsen.  

3. Kommunstyrelsen hemställer till stiftelsen att inkomma med förslag hur de anser att 
stiftelsestyrelsens ledamöter framgent ska utses. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 8 maj 2019, § 290 och den 22 maj 2019, § 367. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2019. 
Yrkande från MP och V den 3 maj 2019. 
Återremissyrkande från S den 17 maj 2019. 
Yttrande från SD den 20 maj 2019. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från S den 17 maj 2019 och i andra hand bifall till yrkande från MP och V 
den 3 maj 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och bifall till 
yrkande från MP och V den 3 maj 2019. 

Helene Odenjung (L) och Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i 
enlighet med yrkande från S den 17 maj 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-29 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels 
ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 
2019-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Återremissyrkande angående begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse 
ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att kvalitetssäkra uppgifterna angående 

stiftelsens kostnader för hanterandet av offentliga handlingar samt utreda stadens 

möjligheter att stödja stiftelsen och liknande närstående organisationer i syfte att 

minska dessa kostnader. 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram alternativa lösningar på hur ledamöter 

i stiftelsen kan utses, där allmänhetens representanter fortfarande har representation 

och inflytande i stiftelsen.  

3. Kommunstyrelsen hemställer till stiftelsen att inkomma med förslag hur de anser att 

stiftelsestyrelsens ledamöter framgent ska utses. 

Yrkandet 
Robert Dicksons stiftelse begärt att få yttrande från staden angående avsägelse av rätten 

att utse ledamöter och revisorer i stiftelsen. Det föreslås inte någon alternativ modell till 

hur ledamöter i framtiden ska utses. Att stiftelselagen ska tillämpas fullt ut och att 

stiftelsestyrelsen själva utser ledamöter är en oklok hållning. Det finns exempel på andra 

stiftelser där detta inte har fungerat på ett bra sätt. 

För att kommunfullmäktige som allmänhetens representanter ska avsäga sig rätten att utse 

ledamöter bör ett alternativt förslag presenteras där allmänheten fortfarande har rätt till 

representation och inflytande i någon form. Det är även viktigt att säkerställa en 

säkerhetsventil finns om stiftelsestyrelsen på något sätt skulle anses vara oförmögen att 

tillsätta ledamöter.  

Vidare bör staden utreda vilka möjligheter som finns att stödja stiftelser och andra 

organisatorer som är fristående, men ändå har en koppling till kommunfullmäktige på 

sådant sätt att de lyder under offentlighetsprincipen.  

 

 Kommunstyrelsen  

  
  

  

Yrkande  

2019-05-17 

 

Socialdemokraterna 
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Yrkande angående Begäran om yttrande från kommunfullmäktige 
avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i 
Robert Dicksons stiftelse  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige översänder nedan till Kammarkollegiet som sitt yttrande i 

ärendet. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslår att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens reglemente så att 

hälften av ledamöterna utses av de boende i stiftelsens bestånd och att hälften av 

ledamöterna utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  

Robert Dicksons stiftelse har ansökt om att ändra sitt reglemente så att det inte längre ska 

vara Göteborgs kommunfullmäktige som utser styrelsen. Styrelsens huvudsakliga syfte i 

detta är att undvika offentlighetsprincipen, som de nu påpekats att de ska följa, då de 

bedömer att denna skulle medföra kostnader som går ut över de boende. 

Kommunfullmäktige behöver väga stiftelsestyrelsens önskan om att undvika kostnader för 

de boende gentemot stiftarens önskan om att kommunfullmäktige ska utse ledamöter och 

det demokratiska inflytande som detta innebär. Då stiftelsestyrelsen inte föreslår vem som 

ska utse ledamöter framgent, är det lämpligt att kommunfullmäktige, i respekt för stiftarens 

önskan, presenterar ett alternativ. 

Om kommunen utser mer än hälften av ledamöterna i en styrelse omfattas troligtvis 

stiftelsen av offentlighetsprincipen (2 kap 3 § OSL). Med hänsyn till ovan vore det därför 

lämpligt att fullmäktige fortsatt utser ledamöter upp till denna gräns. I valet av vem som 

ska utse övriga ledamöter, finner fullmäktige det lämpligt att rekrytera bland de boende i 

stiftelsens bestånd. Dessa ledamöter är troligtvis de närmast berörda av verksamheten och 

genom att utse ledamöter bland de boende får vi troligtvis ett medbestämmande som skapar 

ett engagemang för stiftelsen. 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

2019-05-03 

 

(MP, V) 
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Yttrande angående – Begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter 
och revisorer i Robert Dicksons stiftelse. 
 

Yttrande 
Sverigedemokraterna anser att Robert Dicksons stiftelses styrelses begäran gällande 
yttrande från Göteborgs stad om att staden avstår från att utse ledamöter i stiftelsen 
bifalles.  

Stiftelsen är en stiftelse med egen förvaltning där stiftelsens styrelse har det yttersta 
ansvaret för stiftelsen. All beslutsbefogenhet och därmed ansvaret för användningen av 
stiftelsens tillgångar samt hur förmögenheten är placerad ligger samlat på stiftelsens 
styrelse. 

Det är önskvärt att reducera de administrativa kostnaderna och att en större del av 
stiftelsens medel därigenom kan användas till det av donator fastställda ändamålet.  

Behovet av bred kompetens i styrelsen med kunskap i fastighetsfrågor, ekonomi, 
hyresreglering samt att styrelsen aktivt stödjer organisationen i såväl strategiska som 
administrativa uppgifter med kontinuitet är av vikt.  

I stiftelsens reglemente fastställt 1898 anges (2 §) att kommunfullmäktige i Göteborg 
utser styrelsens samtliga ledamöter.  

Genom begärt yttrande från kommunfullmäktige regleras stiftelsen genom stiftelselagen 
(1994:1220) och innebär bland annat att: 

• Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse utses i enlighet med bestämmelserna i 
Stiftelselag (1994:1220) (2 kap. Förvaltning 9 § - 18 §).  

• Revisorer och revisorssuppleanter utses av styrelsen (4 kap. Revision 1 § - 16 §). 
• Stiftelsen står under tillsyn av tillsynsmyndigheten (9 kap. Tillsyn 1 § - 11 §). 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

 
 
 

Yttrande 
Datum 2019-05-20 

(KS 2019-05-22 ärende 2.1.19) 
 









ROBERT DICKSONS STIFTELSE 
 
 
 
 
ANPASSNING AV ORGANISATION FÖR ATT HANTERA OSL 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 
Styrelsen föreslås besluta att 
 

Uppdra åt VD att införa ny organisation omgående. 
 
 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
För att möta kraven som OSL(offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) ställer på stiftelsen 
behöver vi stärka upp vår organisation på tre områden, reception, arkiv och IT.  
 
Receptionisttjänsten utökas med 50% för att kunna mottaga och registrera inkomna 
handlingar. All kommunikation från och till myndigheten sköts genom allmänna handlingar 
via myndighetens postadress eller myndighetens e-postadress. Stiftelsen har ingen fastanställd 
receptionist i dagsläget utan har avvaktat med tillsättning tillsdess att frågan om OSL färdig 
utretts.  
 
Vi behöver utöka organisationen med en arkivarie som anställs på heltid. Arkivarien får 
uppdraget att hantera alla stiftelsens arkivfrågor som myndighetsbegreppet kräver av 
stiftelsen. Kompetensen finns inte i dagens organisation utan behöver anställas.     
 
Ytterligare en ny tjänst tillsätts, IT-ansvarig. IT-ansvaring skall hantera alla programfrågor för 
stiftelsen. IT-ansvarig kommer att hantera program för OSL och GDPR samt alla övriga 
mjukvarufrågor, hårdvarufrågor, mobiltelefoni, fasttelefoni, bredbandsfrågor, upphandling av 
hård-, mjukvara mm. 
 
Budgeten för personal behöver utökas med cirka 1,7 mkr årligen. 
 
Tjänst  Lön Sociala.kost Övrigt Per år 
Receptionist   183 tkr 57 tkr 40 tkr  280 tkr  
Arkivarie  488 tkr 154 tkr 40 tkr 682 tkr 
IT-ansvarig  549 tkr 173 tkr 40 tkr 762 tkr 
 
Totalt     1 742 tkr  
 
Stiftelsen behöver investera i ett arkivsystem. Kostnaden för inköp beräknas till cirka 150 tkr. 
Implementering, utredning samt konsultation för nytt arkivsystem beräknas till cirka 1 000 
tkr. 
 



Stiftelsen kommer med stor sannolikhet bli tvungen att flytta huvudkontor eftersom befintlig 
kontorsyta inte inrymmer ytterligare personal. En kontorsflytt uppskattas uppgå till cirka 2,5 
mkr därutöver tillkommer en utökad årlig hyreskostnad på cirka 300 tkr/år.   
 
Stiftelsen resultat för år 2018 var 1,8 mkr och hyresintäkterna för 2019 uppskattas bli 103 
mkr. För att finansiera den förslagna nya organisationen och inköp av nytt diariesystem mm, 
behöver stiftelsen höja sina hyresintäkter med cirka 3,1 mkr utöver de generella årliga 
kostnadsökningarna. En höjning med 3,1 mkr motsvarar en hyreshöjning på 2 400 
kr/år/hyresgäst. I kalkylen förutsätter vi att avskrivningen för inköp och investeringar sker på 
5 år och att kalkylräntan är 2,5 procent.  
 
Totalt behov av justerad kostnadsbudget enligt nedan: 
 
Kategori  Kostnad 
Personal  1 724 tkr 
Mjukvara mm 260 tkr 
Lokaler  862 tkr 
Risker  304 tkr   
 
Totalt  3 150 tkr 
           
 
Behovet av att hantera OSL har kontrollerats genom kontakter med kommunala bolag och 
stiftelser enligt lista nedan: 
 
Bostads AB Framtiden 
Gårdstensbostäder 
Stenungsundshem  
Uddevallahem  
Tre Stiftelser 
Carlanderska Sjukhuset  
 
 
 
 
Göteborg 2019-07-17 
 
 
 
Mikael Jansson 
VD 
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