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Yrkande angående – Förslag till utdelning i Renströmska 
fonden 2020 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ändras enligt nedanstående tabell. 

 
 
Yrkandet 
Följande nedanstående föreslagna mottagare av utdelning i stiftelsen ändras 
enligt tabellen nedan: 
 

Mottagare: Äskar: Föreslås få 
tilldelning med: 

Föreslagen 
tilldelning ändras 
till: 

Faktum 200 000 100 000 100 000 
Cykelfrämjandet Göteborg 325 000 0 0 
Somaliska föreningen i 
Göteborg - 60 000 0 

Räddningsmissionen 300 000 200 000 100 000 
Stiftelsen Ekocentrum 65 000 65 000 60 000 
Stödnätet 35 000 35 000 0 
Slottskogsobservatoriets vänner 600 000 0 200 000 
Summa:   460 000 460 000 

 

 
Sven Renströms testamente från 1867, vilket ligger till grund för Stiftelsen 
Renströmska fonden, anger tydligt att ändamålet för stiftelsen är att medlen ska 
användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar inom staden 
Göteborg och dess nuvarande eller blivande område. Vidare gäller citat: 

”De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: 
allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de 
icke äro af beskaffenhet, att de ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel”. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-05-14 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-06-03, 2.1.6, Dnr: 0582/20 
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Att arbeta med: 

• hälsofrämjande aktiviteter och minskade ohälsotal för tjejer och kvinnor,  
• tjejers rättigheter i samhället, 
• motverka hederskultur  
• eller att anordna ett stort firande av ett afrikanskt lands nationaldag, 

är aktiviteter som säkerligen kan behöva ekonomiskt stöd i många fall, men, inget 
av detta kan med den godaste av viljor anses vara i linje med vad som anges i 
testamentet att fondens medel skall användas till. Detta då det inte är varken 
anstalter, anläggningar, ej heller allmänna inrättningar för handelns befordran 
och rörelsens underlättande.  
Att exempelvis arbeta med tjejers rättigheter i samhället och att motverka 
hederskultur kan i vissa lägen vara ett tydligt kommunal och/eller statligt ansvar. 
Detta hamnar då inte bara utanför, utan strider tvärt emot vad som anges i 
testamentet. 

Att ge medel till och stödja firandet av ett afrikanskt lands nationaldag, ett firande 
som de senaste åren beräknas ha haft en publik på cirka 800 personer årligen 
strider dessutom mot folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens 
förbud mot folksamlingar på max 50 personer. Göteborgs stads politiker skall 
givetvis inte besluta om och godkänna ekonomiskt stöd för att genomföra en 
aktivitet som kommer strida mot regeringens beslutade förbud. Detta vore högst 
oansvarigt och anmärkningsvärt. 
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Utdelning i Renströmska fonden 2020  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Renströmska fonden 2020 fördelas enligt stiftelsens 
styrelses förslag.  

Sammanfattning 
Sju motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2020. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
5 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 fria egna kapital är 8 099 436 kronor som ska räcka till flera års utdelningar 
framöver och styrelsen föreslår en utdelning om 460 000 kronor i år. 

Samtliga motioner som föreslås 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 miljö och hållbarhet i 
näringslivet. 

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 hemlöshet, socialt utanförskap, hälsa, jämställdhet och 
integration. 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-17 
Diarienummer 0582/20 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Utdrag ur Sven Renströms testamente  

2. Styrelsebeslut Renströmska fonden 23 mars 2020 

3. Motioner föreslagna bifall 

4. Motioner föreslagna avslag 
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Ärendet  
Sju motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2020. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
5 motioner beviljas sammanlagt 460 000 kronor och nu föreslås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta enligt styrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Renströmska fonden grundar sig på Sven Renströms testamente från 1867. 
Ändamålet för stiftelsen är att medlen ska användas till vissa inrättningar, stiftelser, 
anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande 
område, se bilaga 1.  

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019, § 8, att motioner om användning 
av disponibla medel ur stiftelsen Renströmska fonden skulle väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2020. Vid motionstidens utgång hade 
sju motioner inkommit. 

Stiftelsen Renströmska fonden är en stiftelse med egen förvaltning, vilket innebär att 
stiftelsestyrelsen 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 
10 mars 2020 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 5 föreslagna motioner sammanlagt 460 000 kronor 
ur Stiftelsen Renströmska fonden. 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 som styrelsen föreslår ska beviljas med motionsnummer, 
organisation, sökt belopp och föreslaget belopp. Styrelsens förslag och motivering 
framgår av bilaga 2.  

Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 3. 

 

Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

1 Faktum             200 000             100 000  

  

Lokalen på Chapmans torg i 
Majorna är en viktig mötesplats för 
försäljare från hela Västsverige.  
Bidrag till stöd för hyreskostnaden 
möjliggör att verksamheten kan 
fortsätta. Styrelsen anser att 
motionen faller inom stiftelsens 
ändamål att främja behövande.     
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3 Somaliska Föreningen i Göteborg ingen uppgift              60 000  

  

Genom hälsofrämjande aktiviteter 
för tjej och kvinnor minska de höga 
ohälsotalen i Hammarkullen. 
Föreningen ska även anordna ett 
stort evenemang i samband med 
Somalias nationaldagsfirande i juli 
dit alla göteborgare oavsett 
härkomst, religion och ålder 
inbjuds att delta. Styrelsen anser 
att motionen faller inom 
stiftelsens ändamål att främja 
handel.     

4 Räddningsmissionen             300 000             200 000  

  

Genom projektet Hjärterum 
erbjuds hemlösa barnfamiljer 
tillfälligt boende för att sedan 
matchas med lämplig hyresvärd. 
Styrelsen anser att motionen faller 
inom stiftelsens ändamål att 
främja behövande.     

5 Stiftelsen Ekocentrum                65 000               65 000  

  

Skapa en mötesplats för hållbart 
byggande. Genomföra seminarier 
och öppna föreläsningar. Styrelsen 
anser att motionen faller inom 
stiftelsens ändamål att främja 
handel.     

6 Stödnätet                35 000               35 000  

  

Genom att fokusera på tjejers 
rättigheter i samhället och 
motverka hederskultur stärker 
projektet unga kvinnor i deras 
vardag. Styrelsen anser att 
motionen faller inom stiftelsens 
ändamål att främja behövande.     

    Summa            460 000  
 
 

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

Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 4. 
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Nr Förening eller organisation Sökt belopp 
 Föreslaget 

belopp 

2 Cykelfrämjandet Göteborg             325 000  
                       

-    

7 
Slottskogsobservatoriets 
Vänner             600 000  

                       
-    

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att motionerna som föreslås bifall kan beviljas.  

 
 

 

Magnus Andersson 

T.f. Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 















Stiftelsen Renströmska Fonden  
Motiveringar år 2020 

 

Stiftelsens ändamål 

 
 De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: allmänna inrättningar 
för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de icke äro af beskaffenhet, att de 
ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel, vare sig kronans eller stadens; 
välgörenhetsinrättingar af alla slag, så ordnade,att de medellösas och behöfvandes bästa och 
behof afses, men icke befrielse för stadens innevånare från deras förbindelser i afseende på 
bidrag till fattigunderhållet; kostsammare anstalter för befordran af snyggheten, sundheten och 
helsovården; undervisningsanstalter af alla slag, anläggande af allmänna platser, uppförande af 
byggnader för speciella, men allmänna behof, såsom Kyrkor, Muséer och Föreläsningssalar, m. 
m.; ordnande af allmänna inrättningar för trafiken samt försköning af sådana platser, som för 
allmänt begagnande äro eller biifva upplåtna; samt i sista rummet anslag för inrättande af 
kassor under särskilda styrelser för lån, ämnade till underlättande antingen af handel eller af 
industri, eller ock af handtverk; äfvensom allmänna pantlåneinrättningar. Med afseende å de 
inrättningar, som i sista rummet blivit nämnda, förfares med den urskiljning, att medlen 
verkligen blifva fruktbringande på ett allmänt nyttigt sätt och att särskilda föreskrifter för detta 
hänseende lemnas. Den ordningsföljd, hvari de särskilda inrättningarna här ofvan förekomma 
innefattar i öfrigt icke något band på Stadsfullmäktiges beslutanderätt, i afseende på medlens 
användande. 

 

Beviljade ansökningar 

 

Faktum 

Ändamål 

Behövande 

Ekonomisk dimension 

Verksamheten sysselsätter individer som står långt från arbetsmarknaden. Individerna bedriver även 
en form att ett företag i dess enklaste form vilket ger dem en viss förståelse för grundläggande 
företagsekonomi. Detta möjliggör att de på sikt kan erhålla ett annat arbete på sikt.  

Ekologisk dimension 

Tidningen har återkommande reportage gällande miljö och klimatfrågor.   

Social dimension 

Ett arbete leder till minskat socialt utanförskap och enligt Faktums undersökningar så påverkar det 
den psykiska hälsan positivt samt minskat missbruk.   



 

 

Räddningsmissionen 

Ändamål 

Behövande 

Ekonomisk dimension 

Ett boende är en förutsättning för att kunna integreras i samhället och på sikt erhålla ett arbete. Det 
har även positiva effekter på hälsan.  

Ekologisk dimension 

Projektet använder befintlig boyta och använder stadens resurser på ett effektivt sätt till skillnad från 
att bygga nytt.  

Social dimension 

En egen bostad är viktigt för att bryta segregation och öka integrering. Speciellt viktigt för barn att ha 
en fast punkt vilket minskar risken för låga betyg social ohälsa.  

 

 

Stiftelsen Ekocentrum 

Ändamål 

Handel  

Ekonomisk dimension 

Ett ökat fokus på miljö och hållbarhet är en förutsättning för att företag skall kunna vara relevanta i 
framtiden och kunna bidra till ökad ekonomisk tillväxt.  

Ekologisk dimension 

Om fler företag minskar sin miljöpåverkan så kommer det leda till att vi har lättare att leva upp till 
uppsatta klimatmål.  

Social dimension 

Inom hållbarhet ingår fokus på jämställdhet.  

 

 

 

 

 



Stödnätet 

Ändamål 

Handel 

Ekonomisk dimension 

Föreningen arbetar med att motverka hederskultur som begränsar unga kvinnor. Större frihet för 
kvinnorna ger dem möjligheter att själv styra sin privatekonomi både vad det gäller val av yrke och i 
vilka varor de väljer att handla.  

Ekologisk dimension 

Projektet har en neutral påverkan på miljön  

Social dimension 

En minskad hederskultur leder till större frihet bland kvinnorna.  

 

Somaliska Föreningen i Göteborg 

Ändamål 

Handel 

Ekonomisk dimension 

En ökad hälsa bidrar till minskade metabola sjukdomar och på sikt minskade kostnader för 
sjukvården. Samtidigt är en god hälsa en förutsättning för att individen skall vara arbetsför. Fler 
arbetsföra minskar sjukskrivningar och leder till ökad ekonomisk tillväxt. Fler arbetsföra leder även 
till ökad handel. I samband med nationaldagsfirandet så kommer en viss handel uppstå. 

Ekologisk dimension 

En god hälsa bidrar till att fler väljer att gå och cykla istället för bil och buss vilket även får positiva 
effekter på miljön 

Social dimension 

Hälsoaktiviteter bidrar till möten och aktiverar individer. Nationaldagsfirandet bidrar till ökad 
integration och bidrar till att sprida kännedom om den somaliska kulturen.  

 

 

 

 

 

 

 



Avslagna ansökningar 

Cykelfrämjandet 

Ansökan avslås på grund av att den inte faller inom stiftelsens ändamål. 

 

Slottskogsobservatoriets Vänner 

Ansökan avslås på grund av att den inte faller inom stiftelsens ändamål. 
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