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Yrkande angående – Ändring av föreskrifter i stiftelsen 
Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för 
handikappade och Henrika Barks minne. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. För stiftelserna Donationsfonden, för stöd till idrottsverksamhet för 

handikappade, samt stiftelsen till Henrika Barks minne, godkänns ändring av 

föreskrifter vilka begränsar stiftelsernas kapitalanvändning på så sätt att 

utbetalningar av medel pausas i 15 år för respektive stiftelse. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om permutation hos 

Kammarkollegiet för stiftelsen samt vidta eventuella justeringar som kan 

komma att påkallas av Kammarkollegiet med anledning av stiftelsernas 

permutationsansökningar. 

Yrkandet 
De aktuella stiftelsernas tillgångar bedöms vara så ringa att det nu föreslås att 

testamenten ändras på så sätt att alla medel kan betalas ut och att stiftelserna 

därefter avslutas, Stiftelserna är skapade utifrån testamenten över en persons 

sista vilja. Det är Sverigedemokraternas åsikt att man skall visa stor vördnad och 

respekt för de framlidnas sista vilja. I det fall medel i en stiftelse eller fond sjunker 

till en väldigt låg nivå uppstår naturligt frågan hur man på bästa sätt kan leva upp 

till den uttryckta viljan i ett testamente.  

Ett alternativ är det som nu föreslås, att betala ut alla medel ur en stiftelse och 

därefter avsluta stiftelsen i fråga. Sverigedemokraterna anser inte att detta 

förslag uppfyller den avlidens vilja på bästa möjliga sätt. 

Sverigedemokraterna föreslår i de aktuella fallen i stället att utbetalning av medel 

pausas, inledningsvis i 15 år, detta för att kapitalet under denna tiden skall kunna 

växa till sig i stiftelserna i sådan nivå att frågan då kan lyftas om att eventuellt 

återuppta utbetalningarna alternativt att pausa utbetalningar ytterligare ett antal 

år. 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande 
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Ändring av föreskrifter i stiftelserna 
Donationsfonden för stöd till 
idrottsverksamhet för handikappade och 
Henrika Barks minne 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. För stiftelserna Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade, 
främst syn- och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan i 
Göteborg och Henrika Barks minne godkänns ändring av föreskrifter vilka begränsar 
stiftelsernas kapitalanvändning.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet 
för stiftelserna, samt vidta eventuella justeringar som kan komma att påkallas av 
Kammarkollegiet med anledning av stiftelsernas respektive permutationsansökan.  

Sammanfattning 
De aktuella stiftelsernas tillgångar bedöms vara så ringa att de inte kan främja sitt syfte på 
ett ändamålsenligt sätt. Avkastningen som ska delas ut för stiftelsernas respektive 
ändamål belastas till så hög grad av stiftelsernas årliga omkostnader att utdelade medel 
varit mycket ringa. När en stiftelse har så ringa kapital att det inte kan anses möjligt att i 
tillräcklig omfattning främja stiftelsens ändamål finns det en möjlighet att hos 
Kammarkollegiet ansöka om ändring av den föreskrift som begränsar stiftelsens 
kapitalanvändning. Efter ett bifallsbeslut hos Kammarkollegiet kan förvaltaren förbruka 
stiftelsens kapital för dess ändamål i en takt förvaltaren bedömer lämplig. När stiftelsens 
tillgångar har delats ut anses stiftelsen upplöst. Mot denna bakgrund föreslår 
Stadsledningskontoret att stiftelsernas respektive föreskrift som begränsar 
kapitalanvändningen ska ändras på så sätt att kapitalet kan delas ut och stiftelsen därefter 
upphöra.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad. 
Ansökningsavgiften till Kammarkollegiet betalas av respektive stiftelse. Stiftelsernas 
framtida utdelningar till stiftelsernas destinatärer kommer att kunna ökas då även 
kapitalet kan delas ut istället för den del av avkastningen som återstår efter 
förvaltningskostnader har betalats.   

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-29 
Diarienummer 0850/20 
 

Handläggare  
Nora O´Dowd 
Telefon: 031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@goteborg.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner.  

Bilagor 
1. Stiftelseförordnande Stiftelsen Donationsfonden för stöd till 

idrottsverksamhet för handikappade, främst syn- och hörselskadade elever 
vid grundskolan och gymnasieskolan i Göteborg 

2. Årsredovisning 2018 avseende Stiftelsen Donationsfonden för stöd till 
idrottsverksamhet för handikappade, främst syn- och hörselskadade elever 
vid grundskolan och gymnasieskolan i Göteborg 

3. Stiftelseförordnande Stiftelsen Henrika Barks minne 

4. Årsredovisning 2018 avseende Stiftelsen Henrika Barks minne 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till huruvida stiftelsernas föreskrifter bör ändras på 
så sätt att kapitalet kan delas ut och stiftelserna därefter upphör.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade, främst syn- 
och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan i Göteborg har till 
ändamål att lämna sådant stöd till idrottsverksamhet i Göteborg som framgår av dess 
namn. Närmare föreskrifter avseende stiftelsens ändamål framgår av bilaga 1.   

Stiftelsens disponibla avkastning bedöms vara otillräcklig för att på ett rimligt sätt 
tillgodose ändamålet och avkastningen belastas till hög grad av förvaltningskostnader. 
Under 2018 beviljades medel om 14 500 kr. Under samma period uppgick stiftelsens 
förvaltningskostnader till 20 776 kr.   

Stiftelsen Henrika Barks minne har till ändamål att dels dela ut del av den årliga räntan 
till kyrkorådet i Oscar Fredriks församling för att delas ut till behövande inom 
församlingen i juletid, samt till envar av donators föräldrars tjänarinnor, årligen vid 
juletid, utdela livränta om 100 kr, samt till vård av fabrikör August Barks familjegrav på 
Örgryte gamla kyrkogård. Dels, dela ut återstående del av den årliga ränta till styrelsen 
för sällskapet De Fattiges Vänner i Göteborg, för att användas till understöd åt behövande 
ensamma kvinnor eller änkor med ett eller flera minderåriga barn som betraktas som 
pauvres honteux. Närmare föreskrifter avseende stiftelsens ändamål framgår av bilaga 3.   

Även denna stiftelsens disponibla avkastning bedöms vara otillräcklig för att på ett 
rimligt sätt tillgodose ändamålet och avkastningen belastas till hög grad av 
förvaltningskostnader. Under 2018 beviljades medel om 14 500 kr. Under samma period 
uppgick stiftelsens förvaltningskostnader till 17 673 kr.   

De aktuella stiftelserna är stiftelser med anknuten förvaltning. Kommunstyrelsen är 
stiftelsens förvaltare. Stiftelsernas tillgångar bedöms vara så ringa att de inte kan främja 
sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. Avkastningen som ska delas ut för stiftelsernas 
respektive ändamål belastas i så hög grad av stiftelsernas årliga omkostnader att utdelade 
medel varit mycket ringa. När en stiftelse har så ringa kapital att det inte kan anses 
möjligt att i tillräcklig omfattning främja stiftelsens ändamål finns det en möjlighet att 
hos Kammarkollegiet ansöka om ändring av den föreskrift som begränsar stiftelsens 
kapitalanvändning. Efter ett bifallsbeslut hos Kammarkollegiet kan förvaltaren förbruka 
stiftelsens kapital för dess ändamål i en takt förvaltaren bedömer lämplig. När stiftelsens 
tillgångar har delats ut anses stiftelsen upplöst.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Mot denna bakgrund föreslår Stadsledningskontoret att stiftelsernas respektive 
föreskrifter som begränsar kapitalanvändningen ska ändras på så sätt att kapitalet kan 
delas ut och stiftelserna därefter upphör. 

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

T f Ekonomidirektör  Stadsdirektör 
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