
 

 

FRAMSTÄLLNING 
Vår referens: 2019/11/05 

 

 1 (2) 
 

 

 

2019-11-22 Justitiedepartementet 

Enheten för fastighets- och 

associationsrätt 

 

anders.wallin@regeringskansliet.se 

 

Översyn av stiftelselagen 

 

Svenska Bankföreningen har tagit del av en framställning från dels Kammarkollegiet, 

dels Länsstyrelserna, dels Föreningen Stiftelser i Samverkan, och instämmer i att det 

finns ett behov av en översyn av stiftelselagen (1994:1220) i syfte att öka 

rättssäkerheten och för att skapa en mer förutsägbar reglering på stiftelseområdet.  

 

Stiftelser och andra privata initiativ utgör en viktig finansieringskälla för den 

vetenskapliga forskningen och andra samhällsnyttiga insatser. Stiftelser utgör också 

en av bankernas kundgrupper där bankerna bistår med såväl administration av 

stiftelser som med förvaltning av stiftelsens kapital. Bankerna hanterar också ett 

betydande antal anknutna stiftelser, dvs. stiftelser som förvaltas av banken såsom 

juridisk person med bankens styrelse som ytterst ansvarig för stiftelsernas samtliga 

intressen.  

 

I tillägg till vad Kammarkollegiet, Länsstyrelserna och Föreningen Stiftelser i 

Samverkan anfört vill Bankföreningen även peka på några av de problemområden 

som nuvarande reglering medför för den finansiella sektorn men som också påverkar 

kunden, dvs. stiftelsen, på ett negativt sätt.  

 

I samband med att en stiftelse bildas ska den anmälas för registrering hos 

registreringsmyndigheten (Länsstyrelsen). Innan registrering kan komma i fråga 

krävs att lagens krav på giltig stiftelsebildning är uppfyllda, dvs. att stiftelsens 

egendom är avskild för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett 

bestämt ändamål. Detta sker vanligen genom att medel överförs till konto eller depå i 

bank, i stiftelsens namn. I och med att stiftelsen vid denna tidpunkt inte är registrerad 

saknar stiftelsen organisationsnummer. Banken måste därför använda ett fiktivt 

organisationsnummer för att kunna öppna konto eller depå. Denna ordning skapar 

en rad problem för såväl banken som för stiftelsen.  
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Om Länsstyrelsen vägrar registrering av stiftelsen kommer stiftelsen inte tilldelas 

något organisationsnummer, vilket kan skapa osäkerhet om stiftelsen är en juridisk 

person eller inte. Detta kan också medföra oklarhet om vem som är korrekt 

företrädare för det kapital som förvaltas av banken, med andra ord till vem kan 

banken med befriande verkan betala ut innestående medel och från vem kan banken 

t.ex. ta emot instruktioner om omplaceringar? Liknande problem uppstår vid 

skattebetalning för stiftelsens räkning då Skatteverket har svårt att bekräfta att 

skatteinbetalning skett, detta eftersom Skatteverket inte har processer eller rutiner 

för hantering av organisationer med fiktiva organisationsnummer. 

 

Det bör vidare noteras att Länsstyrelsens registrering inte har någon konstituerande 

verkan då Länsstyrelsen, enligt nu gällande reglering, ska registrera stiftelsen om det 

inte är uppenbart att det inte är fråga om en stiftelse. Det går därmed inte att vara 

säker avseende behörighetsfrågorna eller om det faktiskt är fråga om en stiftelse 

även om registrering skett. Prövningen av om en stiftelse är bildad görs istället av 

allmän domstol. Vidare är det relativt vanligt att Kammarkollegiet, vid ansökning om 

permutation, anser att behörig företrädare för stiftelsen är en annan än vad som 

följer av Länsstyrelsernas uppgifter.  

 

Det förhållandet att olika myndigheter kan ha olika syn på om en stiftelse är bildad 

eller vem som är behörig företrädare skapar en otydlighet i fråga om stiftelsens 

rättskapacitet och medför betydande problem för marknadens parter. Den 

omständigheten att förhållandet mellan en stiftelses ändamål och regelverket om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte beaktas vid registrering 

eller vid prövning av frågan om en stiftelse är bildad eller inte, utgör likaså ett 

problem.  

 

Bankföreningen instämmer därför med Kammarkollegiet, Länsstyrelserna och 

Föreningen för Stiftelser i Samverkan om att en översyn av stiftelselagen bör omfatta 

samtliga bestämmelser i lagen. Vid en översyn av den svenska stiftelselagen bör 

utredningen beakta relevant arbete inom EU, av särskilt intresse är dock 

stiftelselagstiftningen i våra nordiska grannländer.  
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