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Yrkande angående – Förslag till utdelning i Stiftelsen 
Wilhelm Röhss donationsfond 2020 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ändras enligt nedanstående tabell. 

 
 
Yrkandet 
Förslag till utdelning ändras enligt nedanstående tabell: 
 

Mottagare: Äskar: Föreslås få 
tilldelning med: 

Föreslagen 
tilldelning ändras 
till: 

Ung Företagsamhet 150 000 150 000 150 000 
Cykelfrämjandet Göteborg 325 000 200 000 0 
Stiftelsen Ekocentrum 280 000 140 000 200 000 
Slottskogsobservatoriets vänner 600 000 300 000 350 000 
Somaliska föreningen i 
Göteborg 0 50 000 0 

Eritianska Förbundet för rättvisa 
och Demokratiska Förändringar 
i Göteborg och Omgivning 

120 000 60 000 0 

Räddningsmissionen 400 000 0 0 
Forum SKILL 380 000 0 200 000 
Summa:   900 000 900 000 

 

 
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. 
 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-05-14 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-05-20, 2.1.4, Dnr: 0583/20 
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För medel som utdelas gäller, citat: 

”…att använda till ändamål, som äro egnade att befordra Göteborgs stads 
handel, industri och kommunikationer, dock med iakttagande af att fonden icke 
må användas för utgifter, hvilka tillkomma stat eller kommun att vidkännas, eller 
på det sätt att derigenom direk befrielse vinnes för den enskilde i fullgörandet af 
de skyldigheter eller utgifande av skatter eller andra afgifter, som åligga honom 
såsom samhällsmedlem.” 

 
Som framgår tydligt skall utdelade medel vara främja/gynna Göteborgs stads 
handel, industri och kommunikationer. 
 
Verksamheter som: Ung Företagsamhet, Stiftelsen Ekocentrum och Forum 
SKILL måste anses ligga mycket väl i linje med stiftelsens regler för utdelning av 
bidrag. Detta då de tydligt fokuserar på att långsiktigt utveckla handel, industri 
och näringsliv i Göteborg. 

Verksamheter som att: 

• lära människor att cykla 
• förbättra enskilda individers personlig hälsa 
• fira ett afrikanskt lands nationaldag 
• cykelaktiviteter för funktionsnedsatta 

må vara 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 stiftelsens regelverk, att fondens medel skall användas till att främja 
näringsliv och industri i Göteborg. 

 
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 stiftelsen Wilhelm Röhss 
donationsfond 2020  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020 fördelas enligt 
stiftelsens styrelses förslag.  

Sammanfattning 
Åtta motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfonds disponibla medel för 2020. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
6 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 2020 är 1 161 000 kronor och styrelsen föreslår en 
utdelning om 900 000 kronor.  

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 hållbart företagande, 
främja cykelresor i staden samt 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 hälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration. 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-17 
Diarienummer 0583/20 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Wilhelm Röhss donationsfonds gåvobrev  

2. Styrelsebeslut stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 10 mars 2020 

3. Motioner föreslagna bifall 

4. Motioner föreslagna avslag 
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Ärendet  
Åtta motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur Stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfonds disponibla medel för 2020. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
6 motioner beviljas sammanlagt 900 000 kronor och nu föreslås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 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 1 161 000 kr finns tillgängliga för utdelning 2020.  

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

Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 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 6 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.  

Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 3. 

 
Organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg                 150 000                       150 000  

Genomföra aktiviteter som främjar unga människors 
möjligheter till att se och förstå sin egen 
företagsamhet. Tillsammans med skola bidrar Ung 
Företagsamhet till att fler unga människor blir mer 
entreprenöriella genom att få testa sin kreativitet, våga 
tro på sig själva och förverkliga drömmar genom 
företagande. Styrelsen anser att motionen faller inom 
stiftelsens ändamål att främja handel och industri.     
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Cykelfrämjandet Göteborg                 325 000                       200 000  

Genom att skaffa tre tandemcyklar så ges personer 
som ser dåligt, rör benen lite för långsamt, inte har 
balans nog eller inte hanterar trafiksituationen 
tillräckligt bra för att kunna cykla på egen hand 
möjlighet att vara med på cykelaktiviteter. Styrelsen 
anser att motionen faller inom stiftelsens ändamål att 
främja kommunikation.     
Stiftelsen Ekocentrum                 280 000                       140 000  
Genomföra aktiviteter med syfte att bidra till ett 
hållbart näringsliv genom att ge start-ups, innovatörer 
och nya företagare verktyg för att integrera 
hållbarhetsidéerna i sin affärsidé. Styrelsen anser att 
motionen faller inom stiftelsens ändamål att främja 
handel och industri.     
Slottskogsobservatoriets Vänner                 600 000                       300 000  

Genom sin verksamhet utbilda barn, unga och 
allmänhet i astronomi och naturkunskap. 
Observatoriet utgör en viktig inkörsport för barn och 
ungdomar att välja en naturvetenskaplig inriktning och 
därigenom förse rymdforskningen och industrin med 
nästa generations forskare och ingenjörer inom 
astronomi, teknik och rymdfart. Styrelsen anser att 
motionen faller inom stiftelsens ändamål att främja 
industri.     
Somaliska Föreningen i Göteborg  ingen uppgift                         50 000  

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 dit alla 
göteborgare oavsett härkomst, religion och ålder 
inbjuds att delta. Styrelsen anser att motionen faller 
inom stiftelsens ändamål att främja handel och 
industri.     
Eritianska Förbundet för rättvisa och Demokratiska 
Förändringar i Göteborg och Omgivning                 120 000                         60 000  

Föreningen ska starta cykelkurser med 
trafiksäkerhetsinformation i olika delar av staden för 
invandrarkvinnor. Genom kurserna främjas tryggheten 
i trafiken, olycksfallen minskar och kommunikation 
underlättas. Styrelsen anser att motionen faller inom 
stiftelsens ändamål att främja kommunikation.     
Summa             1 475 000                       900 000  
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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.  

Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 4. 

 
Organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
Räddningsmissionen                 400 000                                  -    
Forum SKILL                 380 000                                  -    
Summa                 780 000                                  -    

 

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

 

 

 

Magnus Andersson 

T.f. Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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