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HFD 2019 REF. 64. FRÅGA OM GILTIGHETEN AV ETT 
GENERELLT UTFORMAT ÄNDRINGSFÖRBEHÅLL I 
STADGARNA FÖR EN S.K. ÄLDRE STIFTELSE

av Katarina Olsson

1. Allmän bakgrund

På senare år har HFD avgjort några intressanta fall rörande stiftelser. Det är 
lika ovanligt som glädjande. Vi behöver rättspraxis på stiftelseområdet. Det 
nu aktuella fallet rör ändring av en stiftelses stadgar och i vad mån ett s.k. 
ändringsförbehåll kan vara partiellt giltigt eller är ogiltigt i sin helhet.

Förutsättningar och villkor för ändring av föreskrifter i ett förordnande är 
ett av de svårare områdena i stiftelserätten. Det är svårt av flera anledningar. 
En anledning är att när stiftelseförordnandet upprättats och egendom över-
förts till stiftelsen enligt 1 kap. 2 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220), 
nedan stiftelselagen, upphör stiftarens befattning med stiftelsen. Förutsätt-
ningarna för stiftelsens liv måste vara klara från början.

En annan anledning är att respekten för stiftarviljan är grundläggande för 
stiftelseväsendet och för stiftelserätten men också för donationsviljan. Även 
ett ändringsförbehåll är uttryck för stiftarens vilja och ska därför respekteras. 
Ytterligare en anledning är att ändringsbestämmelserna i stiftelselagen och i 
den särskilda lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220), 
nedan införandelagen, inte är helt lätta att förstå och tillämpa.

I nu aktuellt fall handlar det om verkan av ett s.k. ändringsförbehåll, där 
stiftaren i stiftelseförordnandet har lämnat föreskrifter som innebär att vissa 
eller alla bestämmelser i ett stiftelseförordnande får ändras. Vi ser olika på 
giltigheten av sådana förbehåll beroende på om stiftelsen är bildad före eller 
efter den 1 januari 1996, dvs. den dag då stiftelselagen trädde ikraft.

2. Stiftelselagens reglering

De generella reglerna om ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande 
framgår av 6 kap. stiftelselagen och betraktas allmänt sett som restriktiva. 
För att ett styrelsebeslut om ändring av bestämmelser som anges i 6 kap. 1 § 
stiftelselagen ska få tillämpas, krävs godkännande av Kammarkollegiet s.k. 
permutation, 6 kap. 2 § stiftelselagen. För ändringar av bestämmelser som 
ligger utanför uppräkningen i 6 kap. 1 § stiftelselagen krävs godkännande 
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av länsstyrelsen enligt 6 kap. 3 § stiftelselagen.1 Huvudregeln är alltså att det 
krävs tillstånd för att ändra föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Ändringsförbehåll som innebär en rätt för styrelsen att ändra vissa eller 
alla föreskrifter utom ändamålet i ett stiftelseförordnande anses som giltiga, 
6 kap. 4 § första stycket stiftelselagen.2 Den bestämmelsen gäller alla stiftelser 
bildade efter 1 januari 2016. Styrelsen har i ett sådant fall rätt att besluta om 
ändring av bestämmelser i förordnandet utan tillstånd från myndighet, men 
länsstyrelsen ska underrättas, se vidare 6 kap. 4 § andra stycket stiftelselagen.

3. Införandelagens reglering

Här behandlas nu inte vidare reglerna i 6 kap. stiftelselagen utan fokus sätts på 
10 § införandelagen som är den aktuella bestämmelsen i rättsfallet. Bestäm-
melsen föreskriver att om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse inne håller 
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. De intressanta orden 
i lagregeln är kursiverade ovan.

Väldigt många stiftelser i Sverige är s.k. äldre stiftelser. Med detta uttryck 
avses en stiftelse som bildats före ikraftträdandet av stiftelselagen den 1 januari 
1996. Äldre stiftelser omfattas visserligen av stiftelselagens regler, se 3–4 §§ 
införandelagen, men för det fall stiftelseförordnandet innehåller ett ändrings-
förbehåll gäller 10 § införandelagen i stället för reglerna i 6 kap. stiftelselagen.

Man kan då fråga sig vem någon som har rätt att ändra är. Enligt äldre rätt 
kunde stiftaren i stiftelseförordnandet ge sig själv, styrelsen eller någon annan 
rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.3 I rättsfallet i fråga är det 
styrelsen som har rätt att ändra.

10 § införandelagen föranleddes just av skärpningen av ändringsbestäm-
melserna i 6 kap. stiftelselagen, så att inte äldre stiftelser helt plötsligt skulle 
få en strängare bedömning i förhållande till det som kallas äldre rätt. Av 10 § 
införandelagen framgår att ett ändringsförbehåll i en äldre stiftelse ska ha 
samma giltighet som enligt äldre rätt.4 För att avgöra nu aktuellt fall måste 
alltså innebörden av äldre rätt klargöras.

1 Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen genomgick en översyn och senare ändring, prop. 2008/09:84 
s. 54 ff.

2 Giltigheten av ändringsförbehåll har begränsats genom stiftelselagen i förhållande till tidigare 
gällande stiftelserätt, framför allt genom att ändamålsändringar alltid kräver tillstånd från Kam-
markollegiet för att få genomföras.

3 Henning Isoz, Stiftelselagen, En kommentar, 1997, s. 271 f.
4 Prop. 1993/94:9, s. 235 f.
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Enligt äldre rätt är ändringsförbehåll giltiga men om förbehållet omfattar 
även stiftelsens ändamål, måste rätten att ändra ändamålet vara knuten till 
att en viss händelse inträffar som den ändringsberättigade inte kan råder över 
eller kan påverka. Man talar om ändringsbestämmelser som är godtyckliga 
och generella. Med godtycklig avses att styrelsen när som helst och under vilka 
omständigheter som helst, godtyckligt, kan ändra en föreskrift. Med generell 
avses att ändringsförbehållet täcker in alla föreskrifter i förordnandet. För ett 
giltigt ändringsförbehåll enligt äldre rätt krävs att en ändamålsändring inte 
är godtycklig.5 Övriga bestämmelser kan ändras helt godtyckligt och förut-
sättningslöst.6 Ett beslut enligt ett giltigt ändringsförbehåll får tillämpas utan 
tillstånd av myndighet.7

4. Rättskällorna

Innehållet i äldre rätt vad gäller ändringsförbehåll redovisas inte särskilt ingå-
ende i förarbetena8 till stiftelselagen eller införandelagen.9 Jag vill påstå att 
rättsläget hittills har byggt på framför allt Kammarkollegiets uppfattning om 
innebörden av äldre permutationsrätt.10 Såväl Kammarkollegiet som rege-
ringens tidigare beslut i permutationsärenden är visserligen offentliga hand-
lingar men publiceras inte utan man måste kontakta respektive myndighet 
och begära att få ut handlingar. Inte heller på myndigheternas hemsidor finns 
någon klargörande information.11 Avsaknaden av rättspraxis är påtaglig.12 I 

5 Om ändringsförbehållet anses ogiltigt enligt äldre ska det ändå tillmätas betydelse som en besluts-
förhetsregel, se Förvaltningsrättens dom i målet.

6 Se Henrik Hessler, Om stiftelser, 1952 s. 355 f. och 498 f.
7 Före stiftelselagens tillkomst gällde permutationslagen (1972:205) i fråga om tillstånd för änd-

ringar i vissa stiftelseförordnanden, se prop. 1993/94:9, s. 44. Tillståndsmyndighet var Kammar-
kollegiet och efter överklagande, regeringen.

8 Prop. 1993/94:9, s. 44, 82 ff., 175 ff. och 235 ff. samt lagrådets yttrande återgivet i prop. 
1993/94:9, s. 303 f. och 322.

9 I målet har länsstyrelsen inhämtat ett yttrande från Kammarkollegiet. I sitt yttrande uppger 
Kammarkollegiet att innehållet i äldre rätt ”framgår inte av stiftelselagen eller permutationslagen 
(1972:205) och det finns inte någon beskrivning av äldre rätt i förarbetena. Inte heller finns det 
särskilt många beslut eller domar som rör innehållet i äldre rätt.”, Kammarkollegiet Dnr 9.1-
9458-18.

10 Under åren sedan 1996 har det vid konferenser och i andra sammanhang cirkulerat ett antal 
promemorior och s.k. ”lathundar” som anses ge uttryck för Kammarkollegiets uppfattning om 
gällande rätt. Rättskällevärdet av denna dokumentation är givetvis synnerligen begränsat.

11 Https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/stiftelser-testamenten-och-gavor/ansok-om-per-
mutation-av-stiftelse.

12 Kammarkollegiet uppger i sitt yttrande till länsstyrelsen i nu aktuellt ärende, 2018-11-19 (Dnr 
9.1-9458-18), att de få beslut som finns och som berör nu aktuell fråga är fattade av regeringen. 
Länsstyrelsen hänvisar i sitt överklagande av Förvaltningsrättens i Göteborg dom till ett beslut av 
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doktrinen diskuteras frågan om giltigheten av ändringsförbehåll främst av 
Henrik Hessler i doktorsavhandlingen, Om stiftelser, från 1952.13 Hessler 
menar att ett äldre ändringsförbehåll är giltigt om det inte är godtyckligt vad 
avser ändamålsföreskriften.14 Denna åsikt stöds av Kammarkollegiet i yttran-
det till länsstyrelsen i målet. Som kollegiet där har tolkat äldre rätt är ett äldre 
ändringsförbehåll giltigt om ändamålet är undantaget från rätten att ändra 
eller, om ändamålet får ändras, rätten att ändra ändamålet är knuten till en 
viss händelse som den ändringsberättigade inte kan påverka. Ett ändrings-
förbehåll som inte uppfyller dessa krav är ogiltigt i sin helhet menar kollegiet.

5. Bakgrund till det aktuella målet

Stiftelsen Askims Sjöscoutkår (Stiftelsen) bildades 1991 och är därmed en 
s.k. äldre stiftelse. När stiftelsen bildades antogs stadgar som utgör stiftelse-
förordnande. Stadgarna innehåller ett ändringsförbehåll med följande lydelse. 
”Ändring av stadgar fordrar samstämmigt beslut av styrelsen för stiftelsen. 
Sådan ändring prövas och stadfästes av Svenska Scoutförbundets förbunds-
styrelse.” Stiftelsens styrelse beslutade 1992 om ändring av stadgarna vad avser 
utseende av styrelseledamöter, revisor och suppleanter. Stiftelsen har däref-
ter följt den lydelsen. Ändringen föranleddes av att Föräldraföreningen som 
enligt stadgarna från 1991 skulle vara med och utse styrelseledamöter hade 
upplösts. Det handlade alltså om en ändring främst av organisatorisk art och 
bestämmelsen rörde i vart fall inte ändamålet.

Länsstyrelsen15 konstaterade 2017 att Stiftelsen hade utsett styrelseleda-
möter, revisor och suppleanter på felaktigt sätt och att dessa därför inte var 
utsedda i behörig ordning. Stadgeändringen 1992 var inte giltig eftersom 
ändringsförbehållet i sin helhet var ogiltigt då det tillät ändringar av ändamå-
let utan att rätten att ändra var knuten till att en framtida händelse inträffat. 
Ändringsförbehållet var för generellt och godtyckligt. Länsstyrelsen beslutade 
om förordnande av styrelseledamöter, revisor och suppleanter enligt den tidi-
gare gällande lydelsen av stadgarna för att denna nya styrelse sedan skulle 
kunna ansöka om permutation hos Kammarkollegiet av aktuell bestämmelse.

Förvaltningsrätten16 biföll Stiftelsens överklagande och menade att äldre 
rätt accepterade långtgående ändringsförbehåll som en respekt för stiftarviljan 

regeringen, 1999-01-07, U98/2516/F och till Kammarrättens i Stockholm domar 1999-11-24, 
mål nr 4710-1997 och 1999-12-02, mål nr 2594-1998.

13 Hessler, s. 347, 355 ff., 363 ff. och 496 ff. Frågan kommenteras också kort av Isoz, s. 270.
14 Hessler, s. 498.
15 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Dnr 206-4-2016.
16 Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2018-01-30, mål nr 12126-17.
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och att det inte fanns skäl att ogiltigförklara förbehållet i dess helhet. Änd-
ringarna från 1992 var därför giltiga. Kammarrätten avslog överklagandet 
från länsstyrelsen och menade att ändringsförbehållet var giltigt eftersom det 
i äldre rätt inte finns något hinder mot att ändra en bestämmelse om styrel-
sens sammansättning med stöd av ett ändringsförbehåll.17 Bestämmelsen som 
ändrats var främst av organisatorisk art enligt Kammarrätten. HFD fastslog 
att ändringsförbehållet vad avser nu aktuell bestämmelse var giltigt. Länssty-
relsen vidhöll alltså i alla tre instanserna att ändringsförbehållet är ogiltigt i sin 
helhet eftersom det är generellt utformat och utan begränsande villkor såvitt 
avser ändringar av stiftelsens ändamål. Inte i någon instans fick länsstyrelsen 
gehör för detta. Samtliga tre instanser ansåg alltså att ändringsförbehållet var 
giltigt i nu aktuellt avseende men med lite olika motiveringar.

6. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Enligt HFD var ändringsförbehållet giltigt såvitt avser den ändring som nu 
är i fråga. Styrelseledamöterna, revisor och suppleanter var alltså behörigen 
utsedda redan 1992. HFD instämmer i att ändringsförbehållet är generellt 
utformat och att det enligt sin ordalydelse medger att stiftelsens ändamål 
får ändras, utan att till denna ändringsrätt ha knutit ett krav på att en viss 
händelse har inträffat. Knäckfrågan i HFD är om ordalydelsen i ändrings-
förbehållet innebär att det i sin helhet ska vara utan verkan eller om det är 
möjligt att göra vissa ändringar av stadgarna med stöd av förbehållet, dvs. 
ändringsförbehållet är partiellt giltigt.

Domstolen konstaterar att varken lagstiftning eller förarbeten ger någon 
klar vägledning rörande hur giltigheten av ett ändringsförbehåll som saknar 
begränsningar avseende ändring av ändamålet ska bedömas när förbehållet 
används för andra slags stadgeändringar. HFD menar att äldre rätt bör förstås 
på så sätt att det är möjligt att med stöd av ett generellt utformat förbehåll 
ändra sådant som inte berör stiftelsens ändamål. Domstolen menar att detta 
ligger i linje med den allmänna inställningen att respektera stiftarens vilja. En 
stiftare som skriver ett generellt utformat ändringsförbehåll måste rimligtvis 
ha avsett att långtgående ändringsmöjligheter ska finnas, menar domstolen.

Ett ändringsförbehåll ska därför inte frånkännas giltighet enbart för att det 
getts en generell och godtycklig utformning. Ändringar ska enligt HFD anses 
giltiga så länge de omfattas av förbehållets ordalydelse och inte ”direkt eller 

17 Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-10-04, mål nr 781-18. En adjungerad ledamot var skiljak-
tig och menade att ändringsförbehållet var ogiltigt i sin helhet.
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indirekt kan påverka stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja 
detsamma”. Eftersom ändamålet inte påverkas av nu aktuell ändring är änd-
ringsförbehållet giltigt.

En ledamot i HFD var skiljaktig i motiveringen och menar att varken lag-
stiftning eller förarbeten ger stöd för att ändringsförbehållet ska vara ogiltigt i 
sin helhet i nu gällande situation och att det inte heller finns några ”vägande 
skäl” för en sådan ordning. Däremot finns det starka skäl som talar emot en 
sådan ordning, se vidare nedan under Kommentar.

7. Kommentar

Med stöd av detta prejudicerande avgörande står vi nu i en situation där ett 
ändringsförbehåll enligt äldre rätt fått utökad giltighet i förhållande till tidi-
gare praxis. Ett ändringsförbehåll i en äldre stiftelse kan alltså inte frånkännas 
giltighet i sin helhet enbart av det skälet att det är generellt utformat och 
godtyckligt vad avser ändamålsändringar.

HFD fäster stor vikt vid respekten för stiftarens vilja som en utgångspunkt 
vid tolkningen av föreskrifter i ett stiftelseförordnande och då även ett änd-
ringsförbehåll. I många sammanhang poängteras vikten av att respektera stif-
tarens vilja.18 Det är grunden till hela stiftelsebildningen. Genom ända målet 
och övriga föreskrifter i förordnandet kommer stiftarens vilja till uttryck. 
Varför skulle den respekten vara mindre när det gäller ett ändringsförbehåll 
än när det gäller andra bestämmelser? Även den skiljaktige ledamoten i HFD 
fokuserar på att tolkning av ett stiftelseförordnande syftar till att fastställa 
stiftarviljan och att denna vilja ska så långt möjlig respekteras. Det ligger nära 
till hands att stiftaren här har avsett långtgående ändringmöjligheter genom 
formuleringen i ändringsförbehållet menar den skiljaktige ledamoten.

Jag kan inte annat än att instämma i detta synsätt och vikten av att vi även 
fortsättningsvis sätter en tilltro till att en klok stiftare har kunnat utforma sitt 
förordnande så att stiftarviljan kommer tydligt till uttryck. Om vi inskränker 
stiftarens frihet kan detta påverka donationsviljan negativt.

Den skiljaktige ledamoten resonerar klokt och framhåller att varken lag-
stiftning eller förarbeten ger stöd för att ändringsförbehållet ska vara ogiltigt 
i sin helhet i nu gällande situation. Han menar att det inte heller finns några 
”vägande skäl” för en sådan ordning. Ett ytterligare skäl att inte frånkänna 

18 Se t.ex. prop. 1993/94:9, s. 303. Enligt lagrådet ska det krävas goda motiv för att göra inskränk-
ningar i respekten för stiftarens vilja. Se också prop. 2008/09:84, s. 58 f. där det framgår att 
stiftarens intentioner med ändringsförbehåll ska respekteras.
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förbehållet giltigt i nu angiven situation är att det skulle kunna leda till både 
olägenhet och rättsförluster om en stadgeändring som nu tillämpats under 
lång tid skulle frånkännas sin giltighet bara för att förbehållet getts en vid 
utformning. Den skiljaktige ledamoten måste mena att stadgeändringen til-
lämpats sedan 1992. Vad händer om man ogiltigförklarar alla beslut rörande 
utseende av styrelseledamöter, revisor och suppleanter som fattats sedan 
1992? Har styrelsen då kanske inte fattat giltiga beslut under drygt 25 års tid 
och vad blir effekten av detta? Det vågar man bara inte tänka på.

Som ytterligare grund anför den skiljaktige ledamoten att det kan starkt 
ifrågasättas det ändamålsenliga och praktiska i en ordning som innebär att 
varje äldre stiftelse med ett ändringsförbehåll enligt nu aktuellt slag skulle vara 
tvungen att söka permutation hos Kammarkollegiet i varje fall. Min erfaren-
het är att det kostar tid och pengar att ansöka om permutation, vilket många 
stiftelser kan vittna om. Synd att inte den skiljaktige ledamotens motivering 
stod i majoritetens domskäl. Det hade ytterligare förtydligat rättsläget efter 
HFD:s dom. Men hur som helst ger domen utökade ändringsmöjligheter i 
äldre stiftelser.

Den i målet aktuella stadgeändringen ansågs bygga på ett giltigt ändrings-
förbehåll därför att ändringen inte rörde ändamålet. Hade den omfattat ända-
målet kanske HFD skulle kommit till en annan slutsats. Man kan då fundera 
över hur ändringsförbehållet skulle ha varit utformat för att bli godkänt i sin 
helhet. Hur väl måste man t.ex. beskriva en framtida händelse som påver-
kar ändamålet? Eftersom HFD inte prövade villkoren för ändamålsändringar 
med stöd av ett ändringsförbehåll i en äldre stiftelse måste utgångspunkten 
vara samma restriktiva syn som hittills, nämligen att generellt verkande och 
godtyckliga ändringsförbehåll avseende ändamålet är ogiltiga och stiftelsen 
hänvisas till att ansöka om permutation enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen.

Problemet blir kanske att avgöra vad det innebär att en ändring ”direkt 
eller indirekt kan påverka stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att 
fullfölja detsamma”, som HFD uttrycker det. Alla regler i ett stiftelseförord-
nande är väl på ett eller annat sätt kopplade till stiftelsens ändamål. Vem ska 
bestämma vad som indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar 
för att fullfölja ändamålet? Vi kommer alltså även fortsättningsvis att leva i en 
gråzon vad avser vissa typer av stadgeändringar.

Genom den nu aktuella domen i HFD har praxis ändras och vi har alltså 
numera en mer generös inställning till giltigheten av ändringsförbehåll. Den 
tidigare restriktiva hållningen till ändringsförbehåll gäller inte längre. Min 
erfarenhet är att många äldre stiftelser har ett generellt och godtyckligt for-
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mulerade ändringsförbehåll.19 Domen kommer att ha mycket stor betydelse 
för dessa äldre stiftelser, där styrelsen vill ändra andra bestämmelser än ända-
målet. Det kan styrelsen numera göra utan att begära permutation.

19 Jfr även Hessler, s. 499 och Förvaltningsrättens dom i målet.
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