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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av
stiftelsestadgar
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Motionären föreslår att en översyn görs av stadgarna till de stiftelser som
landstinget bildat.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

Motionären föreslår att en översyn görs av stadgarna för de stiftelser
landstinget bildat, i syfte att ändra bestämmelsen om att fullmäktige skall
behandla frågan om ansvarsfrihet till att fullmäktige skall behandla frågan
om eventuell skadeståndstalan.
Innebörden av att landstinget som ensam stiftare beviljar ansvarsfrihet är att
landstinget därmed avstår från att väcka skadeståndstalan. Den i motionen
föreslagna ändringen har ur juridisk synpunkt exakt samma innebörd som
nuvarande bestämmelse om ansvarsfrihet, varför någon förändring inte
förefaller nödvändig.
Dessutom kan frågan om ansvarsfrihet avse annat än fråga om att väcka
skadestånd. Fullmäktige kan välja att genom att inte tillstyrka ansvarsfrihet
visa sitt missnöje med förvaltningen, men ändå anse att graden eller arten av
kritik inte bör leda till skadeståndstalan.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-03-10
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 april 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2003.

Ärendet och dess beredning
Carl-Johan Ihrfors (m) har i en motion (bilaga), väckt den 8 oktober 2002,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av stadgarna i de stiftelser som
landstinget bildat.

Yttrande har inhämtats från landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 10 mars 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att med hänvisning
av vad kontoret anfört anse motionen besvarad (bilaga).
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Bilagor
Motionen
Landstinget har bildat ett antal stiftelser. I dessas stadgar föreskrivs att
landstingsfullmäktige skall pröva ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. I
stiftelselagen behandlas inte ansvarsfrihetsfrågan däremot tas upp frågan om
skadeståndstalan. Sådan talan kan föras av fler än landstinget. Detta innebär
att den ansvarsfrihet landstingsfullmäktige ger inte är total. Frågan om
ansvarsfrihet borde i stadgarna ändras till fråga om ev. skadeståndstalan.
Detta är ett exempel på att stiftelsernas stadgar inte är i harmoni med
stiftelselagen. De bör därför ses över.
Med hänvisning till vad jag ovan anfört föreslår jag att landstingsfullmäktige
uppdrar åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av stadgarna till de
stiftelser som landstinget bildat.
Stockholm den 3 oktober 2002

Carl-Johan Ihrfors (m)
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Landstingskontorets synpunkter
Stiftelseförordnanden, som innebär att någon skall pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter eller förvaltaren, anses enligt uttalande i
propositionen (1993/94:9, s. 174) innefatta en rätt att föra skadeståndstalan
mot styrelsens ledamöter eller förvaltaren. Stiftelseförordnanden som ger
någon rätt att föra sådan skadeståndstalan kan inte ändras utan kammarkollegiets tillstånd. Detsamma bör då gälla förordnanden om att någon skall
pröva frågan om ansvarsfrihet.
Det är som framhålls i motionen riktigt att stiftelsela gen inte innehåller
några bestämmelser om att revisorerna normalt skall uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet eller att någon annan skall pröva den. Skälet till detta är att en
stiftelse inte har någon ägare eller medlemmar som med bindande verkan
kan besluta om ansvarsfrihet.
För uppsåtlig eller av oaktsamhet vållad skada kan endast styrelseledamot,
förvaltare eller revisor vara skadeståndsskyldig enligt stiftelselagen vid
fullgörande av uppdrag för stiftelsen. Förutom landstinget som stiftare kan
bara styrelsen eller styrelseledamot komma i fråga för att kunna väcka sådan
talan när det gäller landstingets stiftelser. Det torde därför inte sakna
betydelse att landstinget, som stiftare kan bevilja ansvarsfrihet med den
innebörden att landstinget med bindand e verkan avstår från att väcka
skadeståndstalan.
Genom att landstinget enligt kommunallagen 3 kap 17 § skall utse samtliga
styrelseledamöter i stiftelser som landstinget bildat ensamt, kan frågan om
ansvarsfrihet dessutom ha en vidare politisk betydelse utöver det stiftelserättsliga skadeståndsansvaret. I de fall ledamöterna i landstingsbildade
stiftelser är utsedda på politisk grund kan fullmäktiges beslut att inte bevilja
ansvarsfrihet få karaktären av allmän missnöjesyttring, som kan innebära en
politisk belastning för vederbörande men inte mer om någon
skadeståndstalan inte följer efter beslutet.
Den i motionen föreslagna ändringen har emellertid ur juridisk synpunkt
exakt samma innebörd som nuvarande bestämmelser om ansvarsfrihet varför
den eftersträvade harmoniseringen med stiftelselagen enligt landstingskontorets uppfattning inte är nödvändig.
Med hänvisning till det anförda avstyrker landstingskontoret motionen.

