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Yrkande angående – Förslag till utdelning i stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfond 2021. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ur Wilhelms Röhss donationsfond 2021 ändras enligt 
nedanstående. 

 

Yrkandet 
Föreslagna mottagare av utdelning ur Wilhelms Röhss donationsfond 2021 
ändras enligt tabellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

Mottagare Äskar: Föreslås enligt TU 
få tilldelning med:

Tilldelning föreslås 
ändras till:

Räddningsmissionen 100 000 100 000 100 000
Ung Företagsamhet i Göteborg 200 000 200 000 200 000
Neutrala Uungdomsförbundet 1 622 000 150 000 150 000
Ekocentrum 220 000 150 000 90 000
Slottskogsobservatoriets vänner 300 000 300 000 300 000
Aeroseum 60 000 0 60 000

Summa föreslagen utdelning 900 000 900 000
Max möjlig´utdelning -900 000 -900 000
Skillnad, Föreslagen utdelning 
mot möjlig utdelning 0 0

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-05-16 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2021-05-19, 2.1.18 
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Utdelning ur Wilhelm Röhss donationsfond  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2021 fördelas enligt styrelsens 
förslag.  

Sammanfattning 
Sex motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfonds disponibla medel för 2021. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
fem motioner beviljas och nu föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta 
enligt styrelsens förslag. Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före 
sommaren, så att organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utdelningen till föreslagna organisationer finansieras helt av stiftelsen och belastar inte 
Göteborgs Stads ekonomi. Ärendet medför inte några andra kostnader för Göteborgs Stad 
än de som följer av själva ärendehanteringen. 

Stiftelsens utdelningsbara medel 2021 är 965 000 kronor och styrelsen föreslår en 
utdelning om 900 000 kronor.  

Samtliga motioner som föreslås att beviljas bedöms ha en positiv inverkan för enskilda 
invånares ekonomiska situation genom att de på olika sätt stödjer välgörande och 
allmännyttiga verksamheter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Samtliga motioner som föreslås beviljas bedöms ha en positiv inverkan på stadens och 
invånarnas ekologiska förhållande. Motionerna berör bland annat hållbart företagande, 
resurshushållning, klimat och minskad miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
De motioner som föreslås beviljas berör på ett positivt sätt många olika grupper i staden.  
Verksamheterna riktar sig till olika åldersgrupper och olika delar av samhället. 
Motionerna berör bland annat hälsa och utanförskap. 

Bilagor 
1. Wilhelm Röhss donationsfonds gåvobrev  
2. Styrelsebeslut stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 9 mars 2021 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-16 
Diarienummer 0527/21 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Sex motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur Stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfonds disponibla medel för 2021. Styrelsen har föreslagit att 
fem motioner beviljas om totalt 900 000 kronor. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige föreslås besluta enligt styrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond grundar sig på ett gåvobrev från 
dödsbodelägarna efter före detta konsuln, kommendören m.m. Carl Wilhelm Christian 
Röhss från 1901. Stiftelsens ändamål är att främja Göteborgs Stads handel, industri och 
kommunikationer, se bilaga 1.  

Stiftelsen har anmält att 965 000 kr finns tillgängliga för utdelning 2021.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020, § 36, att motioner om användning 
av disponibla medel ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond skulle väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Vid motionstidens utgång hade 
sex motioner inkommit. 

Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond är en stiftelse med egen förvaltning, vilket 
innebär att styrelsen har det fulla ansvaret för stiftelsens förvaltning, som bland annat 
omfattar att säkerställa att föreslagna mottagare omfattas av stiftelsens ändamål. Det 
innebär att styrelsen ska yttra sig över väckta motioner.  

Motionerna överlämnades till stiftelsens styrelse för beredning. Styrelsen beslutade den 
9 mars 2021 om vilka motioner som ska föreslås beviljas medel ur stiftelsen och vilka 
som ska föreslås få avslag se bilaga 2.  

Genom beslut enligt förslaget beviljas fem föreslagna motioner sammanlagt 900 000 
kronor ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Övriga motioner avslås.  

Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före sommaren, så att 
organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Motioner som styrelsen föreslår ska beviljas 
Nedan anges de motioner styrelsen föreslår ska beviljas med organisation, sökt belopp 
och föreslaget belopp. Styrelsens förslag och motivering framgår av bilaga 2.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

 

Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
1 Räddningsmissionen 

Bidrag till start av projektet 
RättResurs där matsvinn ska 
omvandlas till goda och näringsrika 
måltider. 

Ändamål: Handel och industri 

100 000 kr 100 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
2 Ung Företagsamhet i Göteborg 

Bidrag till föreningens verksamhet 
med att utveckla gymnasieungdomars 
entreprenöriella egenskaper. 

Ändamål: Handel och industri 

200 000 kr 200 000 kr 

4 Neutrala ungdomsförbundet 

Bidrag till projektet Hoppet 2 vars 
syfte bland annat är att hjälpa killar ut 
ur en kriminell livsstil och ge dem 
chans till ett bra liv. 

Ändamål: Handel och industri 

1 622 000 kr 150 000 kr 

5 Ekocentrum 

Bidrag till projekt som ska öka 
kunskapen om cirkulär ekonomi med 
mål att stärka det hållbara 
företagandet i Göteborg. 

Ändamål: Handel och industri 

220 000 kr 150 000 kr 

6 Slottskogsobservatoriets vänner  

Bidrag till föreningens uppsökande 
verksamheten som bidrar till att unga 
väljer naturvetenskaplig inriktning 
och därigenom förser industrin med 
forskare och ingenjörer. 

Ändamål: Industri 

300 000 kr 300 000 kr 

 

Motioner som styrelsen föreslår ska avslås 
Nedan anges de motioner som styrelsen föreslår ska avslås med organisation och sökt 
belopp. Styrelsens förslag och motivering framgår av bilaga 2.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

 

Nr Förening/organisation Sökt belopp 
3 Aeroseum 60 000 kr 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att motionerna som föreslås bifall kan beviljas.  

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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