
Yttrande över Departementspromemorian "Vissa frågor i 

stiftelselagen m.m." (Ds 2007:7) 
Föreningen Stiftelser i Samverkan - i fortsättningen Föreningen - som har givits tillfället att avge 

yttrande vill framföra följande synpunkter. 

 

1 Allmänna utgångspunkter för remissvaret 
Föreningen vill inledningsvis framhålla att Föreningens granskning av förslagen i huvudsak sker med 

utgångspunkt i intresset av att reglerna skall främja donationsviljan. Det betyder bland annat att 

regelsystemen bör vara så utformade att administrativa fullföljdskostnader för offentligt 

uppgiftslämnande som t.ex. registreringar, redovisning och revision inte i onödan gör det svårt för 

stiftelserna att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra sina ändamål. Promemorian innehåller en del 

förslag som från denna utgångspunkt är tveksamma, främst det föreslagna fullföljdskravet för 

insamlingsstiftelser. Förslagen skulle för att underlätta stiftelsernas överblick av regelsystemet, som 

t.ex. den föreslagna beslutsordningen, kunna vara mer radikala. 

En viktig uppgift för utredaren har varit att lämna förslag som begränsar möjligheterna att använda 

stiftelser som verktyg för ekonomisk brottslighet. Det underlag utredaren haft för sina bedömningar 

av behovet av olika regelförändringar synes ha begränsat sig till några rapporter som beskriver 

situationen som den var före stiftelselagens ikraftträdande. Det är sannolikt av denna anledning som 

beskrivningarna i promemorian har blivit vaga i fråga om såväl karaktären av brottsligheten som dess 

omfattning. Det hade varit en fördel om dessa uppgifter hade varit aktuellare och bättre 

dokumenterade. Det hade funnits bättre förutsättningar att bedöma behovet av bland annat den 

utökade uppgiftsskyldigheten. 

 

2 Synpunkter på de enskilda förslagen 
 

Registreringsplikten m.m. 

Såvida det föreligger ett reellt behov av ökad insyn i de mindre stiftelserna, d.v.s. de med tillgångar 

understigande tio prisbelopp, kan en obligatorisk registrering, vilken också kan bli en förutsättning 

för att tilldelas organisationsnummer, vara en lämplig åtgärd. Registrering i kombination med en för 

potentiella destinatärer tillgänglig redovisning kan såväl underlätta stiftelsernas fullföljd till den insyn 

av en stiftelse som de potentiella destinatärerna kan utöva ytterst genom sin talerätt. Även den 

föreslagna rapporteringsrutinen vid ändringar i styrelsens sammansättning är en förbättring. Det 

hävdas att kvaliteten i stiftelseregistren är dålig. Enligt Föreningen förutsätter förslagets 

genomförande att registren blir lätt tillgängliga, överblickbara och att uppgifterna däri är aktuella. 

 



Redovisningsskyldigheten och revisorskraven m.m. 

Föreningen tillstyrker förslagen beträffande höjning av gränsvärdet för kvalificerade revisorer och 

skyldigheten att upprätta och till tillsynsmyndigheten ge in årsredovisning samt kravet på den mindre 

stiftelserna att hålla räkenskaperna tillgängliga för en var. 

 

Koncentration av tillsynen 

Föreningen tillstyrker att koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser i syfte att öka kompetensen 

genom antalet ärenden vid varje myndighet blir betydligt större än vad som idag är fallet. 

Närhetsprincipen är dock viktig. Viktigt för utvecklingen av rättsområdet är att rättsbildningen inte 

sker vid en enda myndighet. Det är i och för sig ett tänkbart alternativ, såsom idag är fallet 

beträffande ändringar av föreskrifter som kräver kammarkollegiets tillstånd. En sådan ordning leder 

lätt till en onödigt konservativ och stelbent tillämpning. 

 

Besvärsordningen och kompetensfördelning mellan länsstyrelserna och 

kammarkollegiet 

Som redogjorts för i promemorian har kompetensfördelningen mellan kammarkollegiet och 

tillsynsmyndigheterna enligt gällande ordning gett upphov till en del tillämpningssvårigheter. I 

promemorian föreslås att, utöver kammarkollegiets kompetens vad gäller ändring av föreskrifter 

avseende ändamål och maktfrågor, det skall införas en uttrycklig rätt för kammarkollegiet att även 

pröva ändring av andra föreskrifter. Detta förslag innebär således att kammarkollegiets och 

tillsynsmyndigheternas kompetenser i stort sett kommer att överlappa varandra. Vid angivna 

förhållanden och med beaktande av att det enda område som kammarkollegiet numera har ensam 

kompetens i är ändringar av ändamål, kan det enligt Föreningens ifrågasättas om inte en lämpligare 

ordning skulle vara att föra över all kompetens beträffande ändring av föreskrifter till 

tillsynsmyndigheterna. En sådan låsning skulle underlätta hanteringen av aktuella ärenden samt 

undanröja tveksamheter angående till vilket organ stiftelserna skall vända sig till i olika frågor. Den 

ordning som idag gäller för ändring av stadgar är unik och har sina rötter i ett annat rättssystem där 

regeringen utövade rättskipning. Det framstår som en anomali att en särskilt utpekad myndighet har 

ansvar för att besluta i en enskild fråga där alla övriga frågor inom rättsområdet anförtrotts den 

allmänna förvaltningsorganisationen. En förstärkt kompetens hos länsstyrelserna samt rätt till 

överprövning hos de allmänna förvaltningsdomstolarna bör ge de bästa förutsättningarna för en 

högkvalitativ rättsbildning. 

Det kan noteras att utredaren själv föreslår att kammarkollegiets beslut inte längre skall överklagas 

till regeringen, utan prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna med början i länsrätt. En 

pyramidformad myndighetsutövning skapar förutsättningar för en allsidig belysning och dynamisk 

rättsutveckling även på detta rättsområde. 

 

Ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet 

Föreningen tillstyrker förslaget om en något utvidgad möjlighet för stiftelsens styrelse och förvaltare 

att - med myndighets medgivande - ändra även ändamålsbestämmelserna i stiftelseförordnandet. 



Föreningen är av uppfattningen det endast i mycket speciella undantagsfall bör vara möjligt att ändra 

det av stiftaren bestämda ändamålet för sin donation. 

 

Stiftelser med insamlande verksamhet 

Utredaren föreslår att det skall införas en bestämmelse med innebörden att om det inte strider mot 

stiftelseförordnandet skall minst hälften av en insamlingsstiftelses intäkter användas för ändamålet. 

Föreningen tillstyrker att i lagen införs någon form av fullgörelsenorm. Den föreskrift som utredaren 

föreslår är dock alldeles för fyrkantig och kan leda till att stiftelser inte delar ut i den utsträckning de 

borde eller tvärtom inte kan bygga upp kapital för investeringar som är naturliga med hänsyn till 

stiftelsens ändamål. Föreningen föreslår en bestämmelse av innebörd att stiftelsen skall fullfölja sitt 

ändamål i skälig omfattning med hänsyn till stiftelsens syfte och ekonomisk resurser. 

Härutöver har Föreningen inte några ytterligare synpunkter på utredarens förslag. 

Stockholm den 30 maj 2007 


