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Avsägelse av rätten att utse ledamöter och 
revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons 
donationsfond 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 18 augusti 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfonds 
hemställan i enlighet med bilaga 2, Styrelsens hemställan till kommunfullmäktige.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Elisabet Lann (KD) som 
yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2021. 
 

 
Göteborg den 1 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
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Avsägelse av rätten att utse ledamöter och 
revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons 
donationsfond 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond 

hemställan i enlighet med bilaga 2, Styrelsens hemställan till kommunfullmäktige.  

Yrkande 
 

Ernst Hansons Donationsfond har tidigare i år inkommit med en begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige om att avstå ifrån att utse styrelseledamöter till deras styrelse. 
Motiveringen till hemställan framgår vara den ökade administrationen det innebär för 
styrelsen att omfattas av bestämmelserna enligt lagen om offentlighet och sekretess som 
bedöms bli tillämpligt då kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande genom 
att bland annat utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen. 

Med anledning av hemställan valde M, L, C, KD och S den 27 januari att utreda diverse 
konsekvenser av ett ställningstagande där staden avstår från att utse ledamöter i stiftelsen. 
Stadsledningskontoret har nu återkommit med dessa klargöranden. Konsekvenserna 
redovisas vara minimala med hänvisningen till stiftelseformens konstruktion och 
sysslomannauppdragets innebörd. De ledamöter som utses av kommunfullmäktige träder 
inte in i sitt uppdrag som representanter för fullmäktige eller Göteborgs Stad och får i sitt 
uppdrag inte ta hänsyn till annat än stiftelsens intresse. Uppdraget för ledamöter som 
utses av annan än fullmäktige skulle se ut på motsvarande sätt. Med andra ord kan 
Fullmäktige inte styra, påverka eller på annat sätt utöva inflytande över stiftelsens 
verksamhet genom utseende av ledamöter. 

Med anledning av detta samt stiftelsens viktiga arbete med att ge understöd åt fattiga barn 
av familjer, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertas av 
anhörig eller målsman, menar vi att hemställan bör tillstyrkas för att minska den 
administrativa bördan för stiftelsen och således förenkla deras viktiga arbete.  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Yrkande 
Särskilt Yttrande 
 
2021-08-18 
 

M, L, C, S 
KD 
 
2.1.13 
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Avsägelse av rätten att utse ledamöter och 
revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons 
donationsfond 
 

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

Sammanfattning 
Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond är en stiftelse med egen förvaltning vilket 
innebär att stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsen. Enligt gällande 
föreskrifter för stiftelsen utser kommunfullmäktige i Göteborg tre ledamöter till 
stiftelsens styrelse samt två revisorer och en suppleant. Stiftelsen har för avsikt att ansöka 
hos Kammarkollegiet om att få ändra denna föreskrift och har därför inkommit med 
begäran om yttrande från Göteborgs Stad om att staden avstår från att utse ledamöter i 
stiftelsen.  

Den 27 januari 2021 § 53 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 
stadsledningskontoret för ytterligare utredning. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att 
fastställa huruvida lagen om offentlig upphandling och offentlighets- och sekretesslagen 
tillämpas med anledning av andelen representanter i stiftelsen som väljs av 
kommunfullmäktige eller huruvida lagen om offentlig upphandling och offentlighets- och 
sekretesslagen tillämpas av en annan anledning, klargöra konsekvenserna av ett 
ställningstagande innebärande att Göteborgs Stad avstår ifrån att utse ledamöter i 
stiftelsen, genomföra en djupare analys av uppgifterna angående stiftelsens kostnader, 
samt presentera förslag på eventuella lösningar som skulle kunna innebära mindre 
förvaltningskostnader för stiftelsen, men ändå uppfylla offentlighets- och sekretesslagen.  

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

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 53 
2. Styrelsens hemställan till kommunfullmäktige 
3. Styrelseprotokoll, 2020-05-12 
4. Stiftelsens föreskrifter 
5. Styrelsens bedömning av nödvändiga åtgärder 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-08 
Reviderat 2021-06-16 
Diarienummer 1342/20 
 

Handläggare  
Nora O’Dowd 
Telefon:031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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6. Stiftelsens årsredovisning 2019 
7. Underlag från stiftelsen avseende åtgärder och kostnader, inkommen 2021-

05-04 
8. Justerad begäran från stiftelsen, inkommen 2021-05-04 
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Ärendet  
Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond är en stiftelse med egen förvaltning. Enligt för 
stiftelsen gällande föreskrifter utser kommunfullmäktige tre ledamöter till styrelsen och 
två revisorer, samt en revisorssuppleant. Stiftelsens styrelse har inkommit med begäran 
om yttrande från Göteborgs stad om att staden avstår från att utse ledamöter och revisorer 
i stiftelsens styrelse.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2021 § 53 återremitterades ärendet 
för ytterligare beredning. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att fastställa huruvida 
lagen om offentlig upphandling och offentlighets- och sekretesslagen tillämpas med 
anledning av andelen representanter i stiftelsen som väljs av kommunfullmäktige eller 
huruvida lagen om offentlig upphandling och offentlighets- och sekretesslagen tillämpas 
av en annan anledning, klargöra konsekvenserna av ett ställningstagande innebärande att 
Göteborgs Stad avstår ifrån att utse ledamöter i stiftelsen, genomföra en djupare analys av 
uppgifterna angående stiftelsens kostnader, samt presentera förslag på eventuella 
lösningar som skulle kunna innebära mindre förvaltningskostnader för stiftelsen, men 
ändå uppfylla offentlighets- och sekretesslagen.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond är en stiftelse med egen förvaltning vilket 
innebär att stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsen. 

Stiftelsen bildades 1913 och har till ändamål att ”ge understöd åt fattiga barn av familjer 
tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn 
som ej kunnat omhändertas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem 
ske.” 

Stiftelsens föreskrifter anger följande avseende hur styrelseledamöter ska utses:  

”Av styrelsemedlemmarna, som utses för tre år, utses tre av stadsfullmäktige, en av 
frimuraresamhällets i Göteborg barnhusdirektion, och en av direktionen för Göteborgs 
stads barnhus. Stadsfullmäktige utser även årligen två revisorer med en suppleant.”  

Den 12 maj 2020 fattade styrelsen enhälligt beslut om att hemställa till 
kommunfullmäktige i Göteborg om yttrande avseende avsägelse av rätten att utse 
ledamöter och revisorer i stiftelsens styrelse, i syfte att hos Kammarkollegiet ansöka om 
ändring av föreskriften (permutation) i denna del, se bilaga 2.  

Styrelsen föreslår att aktuell föreskrift ska ändras på följande vis: 

”Av styrelsemedlemmarna, som utses för tre år, utses en av Frimurare 
Barnhusdirektionen och en av direktionen för Göteborgs stads Barnhus. Dessa två utser 
övriga ledamöter. Styrelsen utser en revisor med en suppleant eller ett revisionsbolag.” 

Styrelsen anger att beslutet att ansöka om permutation motiveras främst av ”den avsevärt 
ökade administration det innebär för styrelsen att omfattas av bestämmelserna enligt 
lagen om offentlighet och sekretess som regionarkivet uppmärksammat stiftelsen på.”  
Regelverket bedöms bli tillämpligt då en kommun utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande över t ex en stiftelse genom att bland annat utse mer än hälften av ledamöterna 
i styrelsen. Styrelsen bedömer att de ökade administrativa krav, och de kostnader som är 
hänförliga därtill, kommer innebära att de medel som enligt stiftelsens ändamål ska delas 
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ut för att hjälpa barn och ungdomar mellan 6–18 år från utsatta miljöer kommer att 
minska kraftigt.  

Stiftelsens styrelse har gjort bedömningen att styrelserepresentationen och hur ledamöter 
utses leder till att stiftelsen träffas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (OSL) och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).  

Enligt 2 kap. 3 § OSL ska det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del 
av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar gälla också handlingar hos 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller 
regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och 
stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter. Kommuner 
anses utöva sådant bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans bland 
annat har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett 
aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse.  

I1 kap. 18 § LOU stadgas att med offentligt styrt organ avses sådan juridisk person som 
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär, och i vars styrelse eller motsvarande organ mer än 
halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller upphandlande 
myndighet. Sådana offentligt styrda organ är enligt LOU att jämställa med upphandlande 
myndigheter.      

Någon annan grund för bedömningen har inte framkommit.  

I bilaga 4 redogör styrelsen för de administrativa åtgärder som stiftelsen bedömer vara 
nödvändiga för att uppfylla nämnda krav. Styrelsen anger att det på förhand är svårt att 
uppskatta kostnaderna för dessa åtgärder men bedömer att de anslag som idag delas ut till 
behövande barn och ungdomar kommer att halveras. Enligt årsredovisning 2019 
beviljades utdelning med 45 500 kr i enlighet med ändamålet.    

Stiftelsen har inkommit med ytterligare underlag avseende de åtgärder som stiftelsen 
bedömer vara nödvändiga att vidta avseende hanteringen av allmänna handlingar enligt 
tillämplig lagstiftning samt beräkning av kostnaderna härför. Enligt stiftelsens 
redogörelse behöver stiftelsen bland annat omhänderta arkivfrågor, upprätta en rad 
styrande dokument, hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar och där 
tillhörande sekretessfrågor, och säkerställa att stiftelsen hanterar handlingarna på ett 
strukturerat sätt (diarium). Stiftelsen anger att det föreligger svårigheter att exakt beräkna 
kostnaderna för de åtgärder som man bedömer krävs för att anpassa stiftelsen utifrån 
dessa krav. Men man uppger att en effektiv hantering och en låg beräkning av 
kostnaderna uppskattningsvis skulle utgöra motsvarande en 25 %-tjänst, vilket enligt 
stiftelsen beräknas kosta ca 60 000 kr per år.    

Stiftelsen anför att förvaltningsresultatet för stiftelsen i snitt ligger runt 60-120 000 kr per 
år, beroende på den avkastning på stiftelsekapitalet som stiftelsen erhåller. Under 2019 
främjade stiftelsen sitt ändamål enligt dess stadgar genom att dela ut sex bidrag med ett 
sammanlagt belopp av 24 000 kr. Ett bidrag på 3 500 kr lämnades till Frimurare Barnhus 
Direktion samt ett bidrag på 18 000 kronor till Barn till ensamma mammor, totalt 45 500 
kr, se årsredovisning för 2019 (bilaga 5). En ökad förvaltningskostnad på 60 000 kr per år 
skulle enligt stiftelsen innebära att utdelning i enlighet med stiftelsens stadgar inte skulle 
kunna ske.   
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En närmare redogörelse av de åtgärder stiftelsen bedömer vara nödvändiga samt 
beräknade kostnader finns i bilaga 6.    

Stiftelsen har även inkommit med en justering av sin begäran, se bilaga 7. Nuvarande 
föreskrift anger: ”Av styrelsemedlemmarna, som utses för tre år, utses tre av 
stadsfullmäktige, en av Frimuraresamhällets i Göteborg Barnhusdirektionen och en v 
direktionen för Göteborgs stads barnhus. Stadsfullmäktige utser även årligen två revisorer 
med en suppleant”.  

Som förslag till ny lydelse föreslår nu stiftelsen: ”Av styrelsemedlemmarna, som utses för 
tre år, utses en av Frimurare Barnhusdirektionen och en av Direktionen för Göteborgs 
Stads Barnhus. Dessa två utser ytterligare en ledamot. Stadsfullmäktige i Göteborg utser 
två ledamöter för tre år och årligen två revisorer och en suppleant.” 

Enligt stiftelsens justerade förslag skulle således fullmäktige i Göteborg även 
fortsättningsvis utse ledamöter till styrelsen. Dock skulle enligt förslaget mindre än 
hälften av styrelsens ledamöter utses av kommunen.  

Vad gäller konsekvenserna av ett ställningstagande innebärande att Göteborgs Stad avstår 
från att utse ledamöter i stiftelsen, eller liknande stiftelser, så bedöms de vara minimala. 
Detta med hänvisning till stiftelseformens konstruktion och sysslomannauppdragets 
innebörd. De ledamöter som utses av kommunfullmäktige träder inte in i sitt uppdrag som 
representanter för fullmäktige eller Göteborgs Stad och får i sitt uppdrag inte ta hänsyn 
till annat än stiftelsens intresse. Uppdraget för ledamöter som 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.   

Styrelsens överväganden och beslut framgår närmare av tjänsteutlåtandets bilagor. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har inga invändningar mot stiftelsens begäran. 
Stadsledningskontoret överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

 

 

Erica Farberger 

Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Begäran om yttrande från kommunfullmäktige 
avseende avsägelse av rätten att utse 
ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst 
Hanssons donationsfond  

§ 53, 1342/20 

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från M, L, C och S för 

fortsatt utredning avseende följande: 

1. Att fastställa huruvida lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlighet och 

sekretess tillämpas med anledning av andelen representanter i stiftelsens som väljs av 

kommunfullmäktige eller huruvida lagen om offentlig upphandling och lagen om 

offentlighet och sekretess tillämpas av en annan anledning. 

2. Konsekvenserna av ett ställningstagande där staden avstår från att utse ledamöter i 

stiftelsen, för övriga stiftelser och verksamhetsstiftelsers hantering av liknande frågor 

behöver klargöras. 

3. En djupare analys av uppgifterna angående Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond 

kostnader för hanterandet av offentliga handlingar behöver genomföras. 

4. Förslag på eventuella alternativa lösningar som skulle kunna innebära mindre 

förvaltningskostnader för stiftelsen, men ändå uppfylla lagen om offentlighet och 

sekretess. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 6. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2020. 

Återremissyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 27 januari 2021. 

Yttrande från SD den 21 januari 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-01-27 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2021-02-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 

 















 



Ang. Stiftelsen Ernst Hansons Donationsfond 
 
Som komplement till tidigare insända handlingar protokoll samt Årsredovisning 2019 
där det framgår att vi i snitt har ett förvaltningsresultat på 70-120 tkr årligen beroende på 
avkastning ( vilken varierar beroende av företagens utdelningar ) 
 
De åtgärder som anses nödvändiga för att vi skall kunna möta kraven i Arkiv- och 
Offentlighetslagstiftelsen är följande: 
 
- Utse en arkivansvarig 
- Hantera handlingarna strukturerat genom ett diarium, ett register eller en excelfil 
- Anta en rutin för hur upprättade handlingar skall omhändertas 
- Ta fram information till sökande om att deras ansökan kan bli offentlig handling 
- Se över stiftelsens policy så att det stämmer överensmed offentlighetsprincipen 

exempelvis avseende personuppgifter 
- Anta en rutin för att registrera inkomna handlingar 
- Anta rutin för förvarade handlingar 
- Struktur för att ta emot frågor 
- Rutin för hur e-post skall hanteras 
- Rutin för att lämna ut offentliga handlingar 
- Se till att sekretessen hanteras korrekt 
- Ha en dokumenthanteringsplan 
- Upprätta en klassificeringsstruktur 
- Upprätta en arkivbeskrivning 
- Se till att arkivet hanteras på ett korrekt sätt 
- Rutiner för rensning 
- Ta fram ett gallringsbeslut 
- Se till att avtal med externa leverantörer omfattar att vi är jämställda med myndighet 
- Överväga vilka kostnader som blir en följd av dessa lagkrav:   
     Hanteringen av allmänna handlingar 
 Revision 
 Intern/extern administration 
 Styrelsearvoden 
 
Det är svårt att exakt beräkna kostnaderna för ovanstående åtgärder, men om vi räknar  
lågt och med en oerhört effektiv hantering skulle detta innebära att mer än hälften av de 
medel vi idag delar ut till olika projekt till förmån till behövande barn inom Göteborgs 
kommun försvinner. 
Detta kan omöjligen varit donators avsikt och vore oerhört beklagligt 
 
 
Göteborg 2020-11-11 
 
 
Arne Svenson 
Ordförande Stiftelsen Ernst Hansons Donationsfond 
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