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  Ändringsanmälan – stiftelseregistret  
Datum 

 

   

Anvisningar till ändringsanmälan 
Avkastningsstiftelse 

Insamlingsstiftelse 

Kollektivavtalsstiftelse 

Näringsdrivande stiftelse 

Pensionsstiftelse 

Personalstiftelse 

 

Till ändringsanmälan ska följande handlingar bifogas. 
 

-  Protokoll som styrker vilka nya ledamöter eller suppleanter som utsetts och vem som har utsett dem.   

      -  Protokoll som styrker beslut om namnändring eller byte av säte. 

-  Protokoll som styrker att ny revisor eller revisionsbolag utsetts.  

-  Vid ändring i firmateckningsrätten ska protokoll bifogas som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens 

namn och firma. Om flera firmatecknare utsetts ange då hur de tecknar firman, i förening eller var för sig. 

Personer som inte har full firmateckningsrätt får inte registreras. 

 

Om någon av de anmälda ledamöterna eller suppleanterna inte är folkbokförda i Sverige ska dessa styrka sin 

identitet med en kopia av pass eller annan identitetshandling. 
 

Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska en av revisorn eller revisionsbolaget undertecknad 

bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget bifogas. 
 

Kontrollera att antalet anmälda ledamöter och suppleanter överensstämmer med stiftelsens föreskrifter. 

 

1. Stiftelse som ändringsanmälan avser 
Ange namn och organisationsnummer på den stiftelse som ändringsanmälan avser.  

 

2. Ändring av stiftelsen namn, adress, telefon och säte 
I en stiftelses namn ska ordet stiftelse ingå. I en insamlingsstiftelses namn ska ordet insamlingsstiftelse 

ingå, i en kollektivavtalsstiftelses namn ska ordet kollektivavtalsstiftelse ingå, i en pensionsstiftelse ska 

ordet pensionsstiftelse ingå och i en personalstiftelse ska ordet personalstiftelse ingå. Uppgiften ska 

styrkas med protokoll. 

 

3. Avgående styrelseledamot/ordförande 
Avgående ordförande 

Ange namn på avgående ordförande. 

 

Avgående styrelseledamot 

Ange namn på avgående styrelseledamot. 

 

4. Ny styrelseledamot/ordförande och ändring av adress och telefon. 
Ny ordförande 

Inom styrelsen i en stiftelse (för pensions- eller personalstiftelser gäller andra regler, se nedan) ska 

en ledamot vara ordförande. Ordföranden ska väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet genom 

lottning. Om det i stiftelseförordnandet finns föreskrivet att ordföranden ska utses på annat sätt gäller 

det. Uppgiften ska styrkas med protokoll. 
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Ny styrelseledamot 

Styrelsen för en stiftelse får inte bestå av enbart stiftaren eller stiftarna.  
 

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare kan inte vara styrelseledamot eller 

suppleant. 
 

Kontrollera att antalet anmälda styrelseledamöter överensstämmer med stiftelsens föreskrifter/stadgar. 

Uppgiften ska styrkas med protokoll. 
 

För pensions- och personalstiftelser gäller andra regler angående utseende av 

ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
Ordförande 

Om en pensionsstiftelse tryggar utfästelse om pension åt arbetstagare som har bestämmande inflytande 

över bolaget eller föreningen ska länsstyrelsen utse ordföranden i stiftelsens styrelse. Till grund för 

bedömandet om en person har bestämmande inflytande läggs hans eget samt hans föräldrars, far- och 

morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar. Om 

stiftelsen inte tryggar sådan utfästelse om pension utser styrelsen själv ordförande inom sig eller utser 

utomstående att vara ordförande. Motsvarande bestämmelser gäller om en personalstiftelse främjar 

välfärd åt person med bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen. Se 5 och 16 §§ Trl. 

 

Ange om det skett någon förändring i om stiftelsen tryggar pension/främjar välfärd åt arbetstagare med 

bestämmande inflytande. 

 

Om styrelsen själv ska utse ordföranden anges namn, bostadsadress, telefonnummer och 

personnummer om ordföranden är utomstående. Om ordföranden utsetts inom styrelsen anges endast 

namnet. 

Bestämmelserna ska ha motsvarande tillämpning för personalstiftelser. 

 

Styrelseledamöter och suppleanter 

Ledamöter och suppleanter i en pensions- eller personalstiftelses styrelse ska väljas till lika antal av 

arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. Val sker för en tid av tre år, om 

inte stadgarna föreskriver annat. Företrädare för arbetstagarna i stiftelsens styrelse väljs vid möte med 

arbetstagarna. Tillhör mer än tre fjärdedelar av arbetstagarna samma fackförening eller liknande 

förening, får denna dock välja företrädarna. Tillhör samma flertal av arbetstagarna två eller flera 

sådana föreningar, får dessa välja företrädarna. Vid val ska det tillses att olika yrkesgrupper bland 

arbetstagarna blir företrädda inom styrelsen i lämplig utsträckning. Se 16 och 17 §§ Trl. Uppgifterna 

ska styrkas med protokoll/beslut från arbetsgivaren och eller arbetstagarna. Det ska anges vem som 

utsett ledamoten, arbetsgivaren eller arbetstagarna. 

 

Om den som anmäls inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling 

bifogas. 

 

Styrelseledamöter eller suppleanter får inte vara försatta i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap.  

7 § föräldrabalken. 

 

Kontrollera att antalet anmälda styrelseledamöter överensstämmer med stiftelsens stadgar.  

Bestämmelserna ska ha motsvarande tillämpning för personalstiftelser. 
 

5. Avgående styrelsesuppleant 
Ange namn på avgående styrelsesuppleant 

 

6. Ny styrelsesuppleant och ändring av registrerad suppleants adress och telefon  
Om det finns suppleanter för styrelseledamöterna, tillämpas bestämmelserna i stiftelselagen om 

styrelseledamöter också på suppleanterna. 
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Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare kan inte vara styrelseledamot eller 

suppleant. 

Kontrollera att antalet anmälda suppleanter överensstämmer med stiftelsens föreskrifter/stadgar. 

Uppgiften ska styrkas med protokoll. 

7. Avgående revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag
Ange namn på avgående revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.

8. Ny revisor eller revisorssuppleant och ändring av adress och typ av revisor
En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med

hänsyn till stiftelsens ändamål samt arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets

fullgörande

En stiftelse kan ha en fysisk person och ett revisionsbolag, en juridisk person, som revisor. Den som är

underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare får inte vara revisor.

Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens revisorer utses. 

Om stiftelsen enligt bokföringslagen är skyldig att upprätta årsredovisning ska minst en revisor vara 

auktoriserad eller godkänd revisor. 

Till anmälan ska bifogas ett skriftligt intyg från revisorn att han åtagit sig uppdraget att vara revisor i 

stiftelsen. Även lekmannarevisor ska anmälas. Uppgifterna ska styrkas med protokoll.  

Bestämmelserna i stiftelselagen om revisorer ska också tillämpas på revisorssuppleanter. 

9. Nytt ansvarigt revisionsbolag eller ändring av adress, telefon, ansvarig revisor
Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Då ska också anges vilken revisor som ska

vara huvudansvarig för revisionen. Uppgifterna ska styrkas med protokoll.

Till anmälan ska bifogas ett skriftligt intyg från revisionsbolaget att bolaget åtagit sig uppdraget att 

vara revisor i stiftelsen.  

10. Avgående firmatecknare/företrädare
Ange namn och personnummer på avgående firmatecknare eller företrädare.

11. Ny firmatecknare/företrädare och firmateckning 
När styrelsen eller förvaltaren i en stiftelse bemyndigat någon att företräda stiftelsen och teckna dess 
namn och firma kan det anmälas för registrering. För stiftelser som bedriver näringsverksamhet är det 
en obligatorisk uppgift. Ange här namn och personnummer på de personer som bemyndigats att teckna 
stiftelsens namn och firma samt, hur de tecknar namnet eller firman, i förening eller var för sig. Någon 
annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte 
registreras enligt stiftelselagen. Styrelsen företräder dessutom alltid stiftelsen och tecknar dess namn 
och firma. Uppgifterna ska styrkas med protokoll.

12. Avgående och ny särskild delgivningsmottagare eller ändring av 
delgivningsmottagares adress, telefon, m.m.
Om stiftelsen inte har någon behörig företrädare som är bosatt i Sverige, ska styrelsen eller förvaltaren 
bemyndiga en person som är bosatt i Sverige att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning. 
Delgivningsmottagare får inte vara underårig eller person satt under förvaltare. Uppgiften ska styrkas 
med protokoll.

13. Nytt räkenskapsår
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Tillstånd från Skatteverket krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår. 

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet 

räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket. Skatteverkets 

beslut ska bifogas. I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret gälla kortare tid 

än tolv månader eller förlängas till högst arton månader. 

14. Ändring av uppgift om näringsverksamhet
Stiftelser som utövar näringsverksamhet eller som avser att utöva näringsverksamhet ska lämna

uppgift på näringsverksamhetens art, vilken typ av näringsverksamhet stiftelsen ska bedriva och

under vilken firma näringsverksamheten ska bedrivas. Om näringsverksamheten ska bedrivas under

annat namn än stiftelsens namn får ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord inte ingå i firman.

Namn på eventuell bifirma ska också uppges.

15. Har ändring skett av uppgift att pensionsstiftelsen/personalstiftelsen tryggar

pension/främjar välfärd åt arbetstagare som har ett bestämmande inflytande över

arbetsgivaren?
Om en pensionsstiftelse tryggar utfästelse om pension åt arbetstagare som har bestämmande inflytande

över bolaget eller föreningen ska länsstyrelsen utse ordföranden i stiftelsens styrelse. Till grund för

bedömandet om en person har bestämmande inflytande läggs hans eget samt hans föräldrars, far- och

morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar. Om

stiftelsen inte tryggar sådan utfästelse om pension utser styrelsen själv ordförande inom sig eller utser

utomstående att vara ordförande. Motsvarande bestämmelser gäller om en personalstiftelse främjar

välfärd åt person med bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen. Se 5 och 16 §§ lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

16. Tjänstepensionsinstitut
Ange om pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till mer än 100 personer.

Pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer är s.k.

tjänstepensionsinstitut. Finansinspektionen har den finansiella tillsynen över dessa pensionsstiftelser.

Om en pensionsstiftelse tryggar pension till minst 100 personer ska länsstyrelsen anmäla detta till

Finansinspektionen. Pensionsstiftelsens styrelse kan besluta att bestämmelserna för

tjänstepensionsinstitut ska gälla för stiftelsen även om stiftelsen inte tryggar pension åt minst100

personer. I sådana fall ska kopia av styrelsebeslutet bifogas. Se 9a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

17. Övriga upplysningar
Ange här andra uppgifter som du bedömer kan vara av betydelse.

18. Undertecknande av anmälan
Anmälan ska undertecknas av minst en styrelseledamot eller, om stiftelsen har en förvaltare, av en

firmatecknare/företrädare för förvaltaren.

OBS! Uppgifterna kommer att vara tillgängliga via länsstyrelsernas gemensamma hemsida, 

www.lansstyrelsen.se    

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Aktuell lagstiftning 
Stiftelselagen (1994:1220) 

Lag om införande av stiftelselagen (1994:1221) 

Stiftelseförordningen (1995:1280) 

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Årsredovisningslag (1995:1554) 

Bokföringslag (1999:1078) 

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd



