
Kommunal författningssamling 

för Stockholm Utgiven av Stockholms stadskansli 

Stadgar för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 1996 

(Utl 1996:114) 

(Jfr Kfs 1970:43) 

Stockholms stadsfullmäktige har genom beslut den 6 

december 1963 anslagit 10 000 kronor att såsom självstän-

dig förmögenhet fortfarande tjäna ändamålet att i Stock-

holm driva uthyrning av bostäder på sätt närmare angives i 

följande för den sålunda grundade stiftelsen gällande stad-

gar. 

1 § Stiftelsen namn är Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. 

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt 

1929 års lag om tillsyn över stiftelse. 

2 § Stiftelsen har till ändamål 

att i samarbete med Stockholms nämnder med soci-

altjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för 

personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i 

behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en mer varaktig 

bostad med visst boendestöd för personer med sociala 

problem samt bedriva annan därmed sammanhängande och 

förenlig verksamhet. För fullgörande av detta bostadssoci-

ala uppdrag förhyr eller äger stiftelsen för verksamheten 

lämpliga fastigheter. 

3 § Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse 

med säte i Stockholm. Styrelsen består av fem ledamöter 

och tre suppleanter. De utses av Stockholms kommunfull-

mäktige för ett kalenderår i sänder. 

Avgår ledamot eller suppleant under mandattiden, 

skall styrelsen anmäla detta hos kommunfullmäktige, var
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på fyllnadsval förrättas för den mandattid som återstod för den avgångne. 

 

4 § Styrelsen utser inom sig vid första sammanträdet varje år ordförande och 

vice ordförande för tiden till och med dagen för första sammanträdet påföl-

jande år. 

 

5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner 

det nödigt eller då minst två styrelseledamöter med uppgift om anledningen 

därom göra framställning. 

 

6 § Styrelsen är beslutför om minst tre ledamöter äro närvarande. 

 Styrelsens beslut fattas med acklamation, därest icke omröstning begä-

res. Omröstning skall ske öppet utom vid tillsättning av tjänstebefattning. 

 Den mening, varom de flesta förena sig, blir styrelsens beslut. Vid lika 

röstetal gäller den mening ordföranden biträtt; dock skall vid val och tillsät-

tande av tjänstebefattning lotten skilja mellan lika röstetal. 

 

7 § Vid behandling av ärende, vars utgång kan medföra nytta eller skada för 

ledamot eller för någon, som till ledamot står i sådant skyldskaps- eller svåger-

skapsförhållande, att detsamma grundlägger domarejäv, skall sådan ledamot 

avträda. 

 

8 § Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, upptagande namnen 

på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit till behandling samt 

besluten. 

 Protokollet justeras genast eller vid nästa sammanträde, styrelsen må 

dock uppdraga åt ordföranden och en ledamot att före nästa sammanträde ju-

stera protokollet. 

 

9 § Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som 

styrelsen därtill utser. 

 

10 § Styrelsen äger vidtaga alla för fullgörandet av stiftelsens uppgift behöv-

liga åtgärder samt företaga de rättshandlingar, som erfordras för verksamhetens 

bedrivande. Styrelsen äger att ej mindre handla å stiftelsens vägnar i förhål-

lande till tredje man än även själv eller genom ombud företräda stiftelsen inför 

domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet tillkommer ock den eller 

dem som efter vad i 9 § sägs äga teckna stiftelsens firma; dock äga de, som 

allenast gemensamt må utöva firmateckningsrätt, endast gemensamt företräda 

stiftelsen. 
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 Skriftlig handling, som utfärdas för stiftelsen, skall undertecknas med 

stiftelsens firma och skall den eller de, som äga teckna firman därvid teckna 

sitt eller sina namn. 

 

11 § Styrelsen må uppdraga åt en eller flera av sina ledamöter att utöva sär-

skilda funktioner inom styrelsen eller handhava särskilda förvaltningsuppdrag. 

 Styrelsen äger anställa den personal, som verksamheten kräver. 

 Styrelsen har att bestämma arvode eller lön till den, styrelsen anlitar för 

sin förvaltning eller anställer i stiftelsens tjänst. 

 

12 § För stiftelsens skulder svara enbart dess tillgångar. 

 

13 § Stiftelsens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och tillika med 

styrelsens protokoll samt en av styrelsen avgiven berättelse över stiftelsens 

verksamhet under året senast den 15 mars påföljande år överlämnas till reviso-

rerna. 

 

14 § Räkenskaperna skola granskas av två revisorer, utsedda av Stockholms 

kommunfullmäktige för ett kalenderår i sänder. Den ene revisorn skall vara 

auktoriserad. 

 För vardera revisorn utses i enahanda ordning en suppleant. 

 Revisorerna åtnjuta för sitt uppdrag arvode, som styrelsen bestämmer. 

 

15 § Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver i två exemplar över-

lämnad till Stockholms kommunfullmäktige sist inom tid, som är föreskriven 

för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning. Fullmäktige med-

dela därefter det beslut, vartill revisionsberättelsen må föranleda. 

 

16 § Ändring av dessa stadgar, vilken dock icke får avse stiftelsens ändamål, 

må beslutas av styrelsen med 2/3 majoritet. Beslutet skall för att bliva gällande 

godkännas av Stockholms kommunfullmäktige. 

 

17 § Stockholms kommunfullmäktige besluta om stiftelsens upplösande samt 

om användandet av stiftelsens behållna tillgångar. 

 

 


