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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendet
Tf landstingsdirektören har inkommit med förslag till stadgeändringar för
Stiftelsen Stockholms läns museum.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums
stadgar.

Stiftelsen Stockholms läns museum har anhållit om en förändring av stadgarna med syfte att uppnå ett mer flexibelt arbetssätt. De föreslagna förändringarna är förenliga med gällande lag.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2011.

Ärendet och dess beredning
Styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum har i skrivelse den 12
april 2011 anhållit om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum (bilaga).

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 16 maj 2011 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar.
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FÖRSLAG
2011-05-16

Förslag till stadgeändringar för Stiftelsen
Stockholms läns museum
§ 9 Firmateckning
Nuvarande lydelse:
Stiftelsens firma tecknas i dess helhet av två av styrelsen ledamöter
gemensamt eller av en ledamot gemensamt med annan person som
styrelsen därtill utser.
Föreslagen lydelse:
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som
styrelsen särskilt utser.

§ 11 Revisorer
Nuvarande lydelse:
Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två
revisorer vilka jämte lika många ersättare utses av landstinget för en tid av
fyra år. En av revisorerna och en av ersättarna skall vara auktoriserade
revisorer.
Sedan revisorerna senast den 1 maj erhållit styrelsens förvaltningsberättelse
och föregående års räkenskaper skall de inom en månad avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet hos styrelseledamöterna
tillstyrkes.
Föreslagen lydelse:
Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två
revisorer, varav den ena utses av landstinget för en tid av fyra år. En av
revisorerna skall vara auktoriserad revisor.
Sedan revisorerna senast den 1 maj erhållit styrelsens förvaltningsberättelse
och föregående års räkenskaper skall de inom en månad avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet hos styrelseledamöterna
tillstyrkes.
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Rättelse av underlag till förslag om
stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns
museum
I landstingsrådsberedningens reviderade skrivelse 2011-06-20, bilaga 2
”Förslag till stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum”
2011-05-16 har orden ”förutom av styrelsen” bortfallit från redogörelsen av
nuvarande lydelse för § 9 Firmateckning. Denna felskrivning rättas nedan.
§ 9 Firmateckning
Nuvarande lydelse:
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två av
styrelsens ledamöter gemensamt eller av en ledamot gemensamt med
annan person som styrelsen därtill utser.
Föreslagen lydelse:
Korrekt återgiven.

§ 11 Revisorer
Nuvarande lydelse:
Korrekt återgiven.
Föreslagen lydelse:
Korrekt återgiven.
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Vårt dnr 2011:036

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Anhållan om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns
museum
Styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum har tagit beslut om att ändra stadgarna
avseende firmatecknare och revisorer. Bakgrunden till detta beskrivs i beslutsunderlaget
(bilaga 3 som bifogas denna skrivelse) till styrelsebeslutet som togs 2011-02-15
(bifogas). Enligt stiftelsens stadgar krävs godkännande av stiftelsens huvudmän för att
styrelsen skall kunna ändra stadgarna (gällande stadgar bifogas). Stiftelsens huvudmän är
Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner
samt Stockholms läns hembygdsförbund. Var och en av huvudmännen tillskrivs i detta
ärende. I detta brev anhåller Stiftelsen Stockholms läns museum om godkännande av
föreslagna stadgeändringar av huvudmannen Stockholms läns landsting. Stiftelsen är
tacksam för en skyndsam handläggning av ärendet.
Emotser tacksamt en bekräftelse på att ärendet har kommit mottagaren tillhanda och
uppgift om handläggare med kontaktuppgifter.
På uprxlrag av styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum

Peter^ratt [j
Länsmuseichef

Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5B, 131 34 Nacka, 08-586 194 00, http://stockholms.lans.museum
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Handläggare:
Hanna Nyström

Landstingsstyrelsen

Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns
museum
Ärendebeskrivning
Företrädare för Stiftelsen Stockholms läns museums styrelse har i skrivelse
till Stockholms läns landsting den 12 april 2011 anhållit om godkännande av
stadgeändringar för stiftelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-16
Förslag till nya stadgar 2011-05-16
Stiftelsens stadgar 2007-10-25
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna bilagda förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns
museums stadgar.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Styrelsen för stiftelsen har föreslagit ändringar i sina stadgar avseende
firmateckning och revisorer. Stadgeändringar kräver samtliga stiftares
godkännande. Förslagna förändringar är förenliga med gällande lag och av
sådan karaktär att de bör godkännas.
Bakgrund
Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1981 genom en
överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna,
Södertälje och Stockholms kommuner samt Stockholms läns
hembygdsförbund.
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Stiftelsens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående
av nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Landstinget utser fyra
ordinarie ledamöter, inklusive stiftelsens ordförande, och lika många
ersättare. Övriga fem stiftare utser en ordinarie ledamot respektive en
ersättare vardera.
Av stadgarna framgår att beslut om ändring av stadgarna förutsätter
samtliga stiftares godkännande.
Mot bakgrund härav har företrädare för stiftelsens styrelse tillskrivit bl.a.
Stockholms läns landsting och anhållit om godkännande av föreslagna
stadgeändringar. De föreslagna ändringarna avser dels firmateckning, dels
revisorer.
Överväganden
De föreslagna ändringarna berör klausuler som finns med i de ursprungliga
stadgarna som är bilagda till stiftelseförordnandet i form av
överenskommelse mellan stiftarna. Det är således fråga om ändringar
avseende föreskrifter i stiftelseförordnandet.
Styrelsen har föreslagit en mer flexibel utformning avseende firmatecknare
så att styrelsen ska få möjlighet att särskilt utse firmatecknare. Härigenom
kan firmatecknare preciseras i styrelsebeslut för varje mandatperiod. För
innevarande mandatperiod har styrelsen för avsikt att besluta om att
museichefen och ordföranden ska få rätt att teckna stiftelsens firma var för
sig.
Enligt stiftelselagen (1994:1220) tillåts att styrelsen utse firmatecknare
enligt föreslagen ändring i stadgarna. För att få avsedd verkan måste ett
sådant bemyndigande anmälas till stiftelseregistret.
Styrelsen förlorar visserligen viss kontroll över hur stiftelsens firma tecknas
genom föreslagen ändring men om detta skulle missbrukas kan styrelsen
återkalla ett sådant bemyndigande. Dagens lydelse beträffande
firmateckning, som kräver minst två personer i förening och minst en
styrelseledamot, medför enligt företrädare för stiftelsens styrelse praktiska
olägenheter i det dagliga arbetet. De praktiska fördelarna med föreslaget
förfarande är sannolikt stora.
Styrelsen har föreslagit att stadgarna avseende revisorer ändras genom att
skrivningen om ersättare tas bort och att landstinget endast utser en av två
revisorer. Den andra revisorn ska utses av stiftelsens styrelse. Tidigare har
stadgarna föreskrivit att landstinget utser samtliga revisorer.
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Den revisor som utses av stiftelsens styrelse ska vara en s.k. yrkesrevisor
som är auktoriserad och betalas av stiftelsen. Den revisor som utses av
landstinget ska vara en s.k. förtroendevald revisor.
Den föreslagna förändringen uppfyller de tvingande bestämmelserna
avseende revisorer i stiftelselagen. Enligt en dispositiv regel i stiftelselagen
ska, om inte annat framgår av stadgarna, styrelsen utse revisor. Det finns en
dispositiv bestämmelse om att revisorssuppleanter får utses men det är
alltså inte nödvändigt.
Visserligen minskar landstingets kontroll något genom att landstinget inte
längre skulle utse samtliga revisorer men mot bakgrund av den föreslagna
ändringens karaktär finns inte skäl att motsätta sig den.
Sammantaget bör föreslagna ändringar godkännas av landstinget som
stiftare.
Mot bakgrund av att det här är fråga om ändringar i föreskrifter i
stiftelseförordnandet är det inte tillräckligt med stiftarnas godkännande för
att ändringarna ska träda i kraft. Ändringarna avseende revisorer kräver
tillstånd av Kammarkollegiet och det är för stiftelsens styrelse att ansöka
om s.k. permutation. Styrelsen ska även ansöka om tillstånd hos
Länsstyrelsen i Stockholms län beträffande ändringar avseende
firmateckning.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser att beakta av beslutet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Anne Rundquist
Chefsjurist
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