
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  

   

Motionsförfarande till stiftelsen Charles Felix 
Lindbergs donationsfond, stiftelsen Olof och 
Carolines Wijks fond, stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfond och stiftelsen 
Renströmska fonden  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motioner om användning av disponibla medel ur stiftelsen Charles Felix Lindbergs 
donationsfond, stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftelsen Wilhelm Röhss 
donationsfond och stiftelsen Renströmska fonden ska väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021. 

2. Motionstiden för stiftelserna ska från 2021 och framåt öppnas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september och stängas vid första sammanträdet i 
januari. 

Sammanfattning 
Stiftelserna Charles Felix Lindbergs donationsfond, Olof och Caroline Wijks fond, 
Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden har ett motionsförfarande där 
ledamöter från Göteborgs Stads kommunfullmäktige väcker motioner om vad disponibla 
stiftelsemedel borde användas till utifrån stiftelsernas förordnande.  

Förslaget till beslut innebär att ett motionsförfarande inleds om användningen av 
disponibla medel ur stiftelserna 2021. Efter att respektive stiftelsers utdelningsstyrelse 
och stiftelsestyrelse har genomfört beredningsarbete kommer förslag att läggas om vilka 
motioner som föreslås bifallas och därmed vilka mottagare som föreslås bli beviljade 
medel och till vilka belopp. 

Beslut om fasta motionstider innebär att motionstiden för stiftelserna ska vara från 
kommunfullmäktigesammanträdet i september till första sammanträdet i januari. Beslutet 
ska gälla tillsvidare och kan omprövas vid behov. Fasta motionstider underlättar för både 
ledamöter, beredande styrelser och berörda mottagare. Stadsledningskontoret tar årligen 
fram aktuella motionsblanketter för de stiftelser som tar emot motioner och skickar dem 
till de politiska partierna samt anslår dem på Göteborgs Stads hemsida. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-11 
Diarienummer 0835/20 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon: 031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stiftelsernas medel är och ska vara avskilda från kommunens. Ärendet medför inte några 
kostnader för Göteborgs Stad mer än själva ärendehanteringen.  

Hur stor summa som kommer att kunna delas ut ur respektive stiftelse kommer att 
fastställas under våren 2021 i och med att årsredovisningarna för 2020 godkänns. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilagor 
1. Charles Felix Lindbergs testamente 

2. Utdrag ur fru Caroline Wijks testamente 

3. Wilhelm Röhss donationsfond gåvobrev 

4. Utdrag ur Sven Renströms testamente 
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Ärendet  
Motionstiden för stiftelserna Charles Felix Lindbergs donationsfond, Olof och Caroline 
Wijks fond, Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden ska från 2021 och 
framåt öppna vid kommunfullmäktigesammanträdet i september och stänga vid första 
sammanträdet i januari.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelserna Charles Felix Lindbergs donationsfond, Olof och Caroline Wijks fond, 
Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden har ett motionsförfarande där 
ledamöter från Göteborgs Stads kommunfullmäktige väcker motioner om vad disponibla 
stiftelsemedel borde användas till utifrån stiftelsernas förordnande.  

Motionsförfarandet inleds med att fullmäktige öppnar och beslutar när sista datum är för 
när ledamöter kan väcka motioner. Det är sedan utdelningsstyrelse och stiftelsestyrelse 
för respektive stiftelser som ger förslag på vilka motioner som ska beviljas alternativt 
avslås och till vilka belopp. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut om vad respektive 
stiftelses disponibla medel ska användas till. Därmed tryggas att stiftelsernas ändamål och 
de formella förutsättningarna för utdelningen beaktas samt att stiftelsernas avkastning blir 
väl använda för de behov som finns i samhället.   

Beslut om fasta motionstider innebär att motionstiden för stiftelserna ska vara från 
kommunfullmäktigesammanträdet i september till första sammanträdet i januari. Beslutet 
ska gälla tillsvidare och kan omprövas vid behov. Fasta motionstider underlättar för både 
ledamöter, beredande styrelser och berörda mottagare. Stadsledningskontoret tar årligen 
fram aktuella motionsblanketter för de stiftelser som tar emot motioner och skickar dem 
till de politiska partierna samt anslår dem på Göteborgs Stads hemsida. 

Förslaget till beslut innebär att ett motionsförfarande inleds om användningen av 
disponibla medel ur stiftelserna 2021. Efter att respektive stiftelsers utdelningsstyrelse 
och stiftelsestyrelse har genomfört beredningsarbete kommer förslag att läggas om vilka 
motioner som föreslås bifallas och därmed vilka mottagare som föreslås bli beviljade 
medel och till vilka belopp. 

Charles Felix Lindbergs donationsfond 
Stiftelsen har anknuten förvaltning och förvaltaren är Göteborgs Stad (kommunstyrelsen). 
Kulturnämnden är utsedd att vara utdelningsstyrelse och ge förslag till 
kommunfullmäktige om vilka motioner som borde beviljas alternativt avslås. Stiftelsen 
har motionsförfarande var tredje år. 

Stiftelsens ändamål anger att stiftelsens medel ska av stadsfullmäktige i Göteborg 
användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya 
samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp 
av för parker, planteringar och alléer till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och 
uppresande av statyer eller andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och 
parker till botaniska och zoologiska trädgårdar (bilaga 1). 

Olof och Caroline Wijks fond 
Olof och Caroline Wijks fond är också en stiftelse med anknuten förvaltning där 
förvaltaren är Göteborgs Stad (kommunstyrelsen). Kommunfullmäktige utser 
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utdelningsstyrelse som ger förslag till kommunfullmäktige om vilka motioner som borde 
beviljas alternativt avslås.  

Stiftaren, Caroline Wijk, uttryckte att hon inte ville binda kommunfullmäktige i deras 
beslutanderätt angående användandet av medlen men framhöll dock vissa önskemål 
(bilaga 2). Avkastningen ska användas till allmännyttiga, kulturella eller välgörande 
ändamål i Göteborgssamhället.   

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

Ändamålet för stiftelsen är riktad till Göteborgs stads handel, industri och 
kommunikationer (bilaga 3).  

Stiftelsen Renströmska fonden 
Även Stiftelsen Renströmska fonden är en stiftelse med egen förvaltningen. 

Ändamålet för stiftelsen är att medlen ska användas till vissa inrättningar, stiftelser, 
anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande 
område (bilaga 4). 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att ett beslut om fasta motionstider skulle underlätta 
motionshanteringen.  

 

 

Magnus Andersson 

T. f Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 









Bilaga 1: Reglemente för förvaltningen av Olof och Caroline Wijks fond 

Utdrag ur reglemente för förvaltningen av Olof och Caroline Wijks fond, antaget av stadsfullmäktige 

den 14 november 1918 

§1 

Olof och Caroline Wijks fond, stiftad av avlidna fru Caroline Wijk, född Dickson, genom 

testamente den 20 oktober 1916, utgöres av dels en huvudfond, bestående av två i testamentet 

omförmälda särskilda belopp, det ena å 1 000 000 kr, och det andra å     700 000 kr, dels ock 

en utdelningsfond, vartill stiftarna anslagit 500 000 kr och vilken sistnämnda fond omfattar 

huvudfondens avkastning, så ofta denna avkastning uppgår till 500 000 kr. 

§2 

I avseende på förvaltningen och användningen av fonden skola de av stiftaren meddelade 

föreskrifterna noggrant efterlevas, i följd varav stadgas: 

att avkastningen av ovanberörda 700 000 kr i enlighet med vad testamentet närmare angiver, i 

första hand skall användas till livräntor åt stiftarens dotter, grevinnan Ella von Rosens barn; 

att 1 /10 av huvudfondens återstående avkastning årligen skall tilläggas fondens kapital, intill 

dess detsamma uppgår till 2 500 000 kr, samt att för varje gång avkastningen, sedan sagda 

avsättning därav till kapitalet skett, uppnått sammanlagt 500 000 kr, densamma må av 

stadsfullmäktige enligt testamentets föreskrifter tagas i anspråk till befrämjande av det med 

fonden avsedda syftet. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

§ 6 Styrelsen åligger: 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

att så snart 500 000 kr blivit avsatta till utdelningsfonden, därom skyndsamt göra anmälan hos 

stadsfullmäktige: 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

------ 

 

Utdrag ur fru Caroline Wijks testamente 

Testamente 

Med upphävande av alla av mig förut gjorda testamentariska förordnanden förklarar jag 

härmed min yttersta vilja vara följande. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



VIII 

Till Göteborgs stad testamenterar jag ett kapital av en miljon (1 000 000) kr. att utgöra en 

under stadens förvaltning stående fond att benämnas ”Olof och Caroline Wijks fond”. I denna 

fond skola ingå de i mitt bo befintliga aktier i Bergslagernas Järnvägsaktiebolag till det värde, 

vartill de i bouppteckningen upptagas, med rätt dock för staden att efter därom av 

stadsfullmäktige fattat beslut realisera aktierna och i stället låta inflytande köpeskilling 

tilläggas fonden. Avkastningen av fonden skall användas till förmån för Göteborgs samhälle 

till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål, med iakttagande av följande 

föreskrifter: 

a) avkastningen får icke användas till sådant ändamål, som staden har skyldighet att bestrida 

med skattemedel; 

b) en tiondel av avkastningen skall årligen tilläggas fondens kapital intill dess detsamma 

jämte här nedan omförmälda 700 000 kr uppgått till två och en halv miljon kronor;  

c) för varje gång avkastningen, sedan nu föreskriven avsättning därav till kapitalet skett, 

uppnått sammanlagt femhundratusen (500 000) kr, må den, på sätt stadsfullmäktige i 

enlighet med föreskrifterna i detta testamente äga närmare bestämma användas till 

befrämjande av det med fonden avsedda syftet. 

Under uttrycklig förklaring, att jag därmed icke avser att binda stadsfullmäktige i deras 

beslutanderätt angående användningen av avkastningen för de allmännyttiga, kulturella eller 

välgörande ändamål, som de vid varje tid må finna vara av natur att i främsta rummet böra 

främjas, vill jag framhålla såsom enligt min åsikt särskilt behjärtansvärda: 

åtgärder för åstadkommande av goda och sunda bostäder till skälig hyra för mindre 

bemedlade personer; 

hjälp för beredande åt obemedlade av tillfälle att vistas å landet för åtnjutande av vila och 

vederkvickelse; 

understödjande av redan befintliga inrättningar av allmännyttig, kulturell eller välgörande 

natur, vilka kunna vara därav i behov för upprätthållande eller utvidgning av sin verksamhet, 

därvid jag uttalar önskan att även James J. Dicksons stiftelse i Örgryte må vid förefallande 

behov ihågkommas, ehuru den icke tillhör Göteborg. 

Såsom ett önskemål uttalar jag, att vid bestämmandet av avkastningens användning den 

synpunkten må beaktas, att avkastningen icke må splittras allt för mycket på olika håll. 

   Det skall icke vara något till hinders för stadsfullmäktige, därest de så finna för gott för 

realiserandet av någon större för samhället viktig uppgift, att besluta, att avkastningen, sedan 

den uppnått nämnda summa av 500 000 kr skall avsättas och med upplupna räntor förenas 

med den därefter nästkommande till utdelning tillgängliga avkastningen av 500 000 kr och att 

först sedan detta skett avgörande fattas rörande användningen av hela det sålunda för 

utdelning tillgängliga kapitalet. 

   Rörande de närmare föreskrifter angående förvaltningen av fonden, som äro erforderliga, 

torde av stadsfullmäktige uppgöras reglemente. 

   Denna fond ökas med ytterligare sjuhundratusen (700 000) kr, under villkor att Göteborgs 

stad ville åtaga sig fullgörandet av följande till förmån för mina barnbarn, grevinnan Ella von 

Rosens barn, gjorda förordnanden: 

Till ett vart av mina nämnda barnbarn skall utbetalas en årlig livränta av femtusen (5 000) kr 

att utgå fr o m det fyllt 30 år. 



   Skulle vid något tillfälle flera än fem barn till min dotter Ella von Rosen samtidigt leva och 

uppnå trettio år, skall livräntan till en var av dem minskas, så att i sådant fall intet barn må äga 

uppbära mera än vad som av tjugofemtusen (25 000) kr belöper å det efter fördelning efter 

huvudavtalet. 

   I den mån fondens avkastning icke behöver användas för utbetalning av nu bestämda 

livräntor skall med den förfaras på sätt här ovan är bestämt rörande fondens avkastning i 

övrigt. 

 

Göteborg den 20 oktober 1916 

Caroline Wijk  
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