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Ansökan om ändring av föreskrifter avseende 
stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts 
donationsfond och Hilda Henriques fond   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. För stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond 
godkänns ändring av föreskrifter på så vis att stiftelsernas tillgångar, sedan eventuella 
skulder reglerats, får föras över till stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att för stiftelserna ansöka om tillstånd att ändra 
föreskrifterna enligt ovan, samt vidta eventuella justeringar som kan komma att 
påkallas med anledning av stiftelsernas ansökan.  

Sammanfattning 
Stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och stiftelsen Hilda Henriques fond 
är stiftelser med anknuten förvaltning. Kommunstyrelsen är stiftelsernas förvaltare. 
Kommunstyrelsen förvaltar drygt 70 stiftelser. Vissa av dessa har samma eller likartade 
ändamål. För att bättre tillgodose ändamålen och förenkla förvaltningen samt sänka 
förvaltningskostnaderna, vilket innebär att ändamålen kan tillgodoses under en längre tid 
framöver, kan det vara lämpligt att äldre stiftelser med ringa kapital överlämnar sina 
tillgångar till en annan stiftelse med samma eller likartat ändamål. För att göra detta krävs 
Kammarkollegiets tillstånd. När stiftelsernas tillgångar är överlämnade till annan stiftelse 
är de äldre stiftelserna upplösta.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad. Om permutation 
medges kan stiftelsernas medel överföras till Hyresfonden för pauvres honteux. Det 
ändamål som stiftarna ville främja vid respektive stiftelsebildning kan på så vis 
tillgodoses under lång tid framöver genom Hyresfonden utan att belastas av de 
förvaltningskostnader som idag belastar respektive stiftelse. Ansökningsavgiften till 
Kammarkollegiet för permutationsförfarandet betalas av respektive stiftelse. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 
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Bilagor 
1. Föreskrifter stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond 

2. Årsredovisning 2019 stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond 

3.   Föreskrifter stiftelsens Hilda Henriques fond 

4. Årsredovisning 2019 stiftelsen Hilda Henriques fond 

5. Föreskrifter stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux 

6. Årsredovisning 2019 stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux 
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Ärendet  
För att bättre tillgodose stiftelsernas ändamål och förenkla förvaltningen samt sänka deras 
respektive förvaltningskostnader, bedöms det vara lämpligt att stiftelserna Adolf och 
Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond som anses ha ringa kapital, 
överlämnar sina tillgångar till Stiftelsen Hyresfond för pauvres honteux som har likartat 
ändamål. För att göra detta krävs Kammarkollegiets tillstånd.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen förvaltar drygt 70 stiftelser. Vissa av dessa stiftelser är äldre och har 
ett likartat ändamål samt ringa kapital. För att tillgodose stiftelsernas ändamål på ett 
bättre och mer effektivt sätt och sänka respektive stiftelses förvaltningskostnader kan det 
vara lämpligt att fusionera stiftelser.  

Fusion av stiftelser går till så att ändamålet för de stiftelser som bedöms uppfylla 
förutsättningarna för att få fusioneras ändras på så vis att dess tillgångar, efter att 
eventuella skulder reglerats, får föras över till en redan befintlig stiftelse med likartat 
ändamål. För att göra detta krävs Kammarkollegiets tillstånd. När stiftelsernas tillgångar 
är överlämnade är stiftelserna upplösta.  

För att genomföra en fusion behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Såväl 
överlämnande stiftelse som mottagande stiftelse ska ha samma eller likartade ändamål. 
Stiftelsens avkastning ska vara ringa i förhållande till det ändamål som ska tillgodoses, 
och ändamålet ska kunna tillgodoses bättre genom fusionen. Stiftelserna ska vara äldre, 
det vill säga de ska inte vara mottagna nyligen. Vidare får inte stiftelsen äga fast egendom 
eller ha sådana placeringsföreskrifter som inte går att upphäva.  

För att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta ändamålsföreskrifter i en stiftelse 
krävs att det inträffat sådana ändrade förhållanden att föreskrifterna inte längre kan följas 
eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Att 
stiftelsens kapital minskat och därför ger en ringa avkastning kan utgöra en omständighet 
som gör det svårt att tillämpa stiftarens ändamål.   

Stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond bildades genom gåva 1917. Stiftelsen 
har till ändamål att, sedan en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, överlämna 
avkastningen till Hyresfonden för pauvres honteux. Stiftelsens kapital uppgår enligt 
årsredovisning 2019 till drygt 2,3 mkr. Stiftelsen har under de senaste fem åren i 
genomsnitt beviljat utdelning med 29 000 kr per år. Under 2019 främjade stiftelsen 
ändamålet genom att bevilja åtta ekonomiskt behövande kvinnor bosatta i Göteborg 5 000 
kr var i bidrag, totalt 40 000 kr, i enlighet med Hyresfonden för pauvres honteuxs 
ändamål. Stiftelsens förvaltningskostnader uppgår årligen till drygt 22 000 kr.    

Stiftelsen Hilda Henriques fond bildades genom testamentariskt förfarande 1947. 
Stiftelsens ändamål är att, sedan en tiondel av dess avkastning lagts till kapitalet, 
avkastningen ska användas för Hyresfonden för pauvres honteuxs ändamål. Stiftelsens 
kapital uppgår enligt årsredovisning 2019 till drygt 1,6 mkr. Stiftelsen har under de 
senaste fem åren i genomsnitt beviljat utdelning med 17 000 kr per år. Under 2019 
främjade stiftelsen ändamålet genom att bevilja fem ekonomiskt behövande kvinnor 
bosatta i Göteborg 5 000 kr var i bidrag, totalt 25 000 kr, i enlighet med Hyresfonden för 
pauvres honteuxs ändamål. Stiftelsens förvaltningskostnader uppgår årligen till drygt 
19 000 kr.    
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Stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux bildades genom gåva 1912 och har till 
ändamål att åt personer, tillhörande pauvres honteux, lämna årliga understöd i form av 
bidrag till bostadshyra. Till understödstagare må utses endast i Göteborg boende personer 
som äro att räkna såsom egentliga pauvres honteux, således icke personer tillhörande den 
så kallade tjänande klassen. Vid val av understödstagare skola kvinnliga hava företräde, 
samt i allmänhet personer, som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva 
arbeta för sitt uppehälle. Däremot må personer, som genom överdådigt eller lättsinnigt 
levnadssätt kommit på obestånd, eller vilka i sin föregående vandel icke gjort sig kända 
för hederligt och rättrådighet icke ifrågakomma. Politiskt åskådningssätt eller 
religionsbekännelse må vid utseende av understödstagare ej komma i betraktande. 
Hyresbidrag utgår till varje understödstagare med minst 300 kronor om året, som 
utbetalas kvartals- eller månadsvis efter styrelsens gottfinnande. Hyresbidrag beviljas av 
styrelsen för ett år i sänder, räknat från den 1 april. Person som erhållit hyresbidrag må 
kunna ånyo tilldelas understöd även utan förnyad ansökan. Stiftelsens kapital uppgår 
enligt årsredovisning 2019 till drygt 13 mkr.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att förutsättningar att fusionera stiftelserna Adolf och 
Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond med stiftelsen Hyresfond för 
pauvres honteux borde föreligga. De båda stiftelserna har samma ändamål som 
Hyresfonden, till vilken stiftelsernas tillgångar i så fall föreslås överlämnas. Stiftelsernas 
tillgångar bedöms i sammanhanget vara så ringa att de i längden inte kan främja sitt syfte 
på ett ändamålsenligt sätt. Avkastningen som ska delas ut för stiftelsernas ändamål 
belastas i så hög grad av stiftelsernas årliga omkostnader att utdelade medel varit att 
betrakta som ringa. Genom att, som föreslås, överlämna tillgångarna till Hyresfonden, 
vars ändamål de båda stiftelserna redan i dag har att tillgodose, kan det gemensamma 
ändamålet främjas med en längre varaktighet än i nuläget då de båda stiftelserna belastas 
med förvaltningskostnader som uppgår till nästan samma belopp som de bidrag som 
årligen delas ut.     

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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