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Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss fond 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2022 fördelas enligt styrelsens 
förslag.  

Sammanfattning 
Sex motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm 
Röhss donationsfonds disponibla medel för 2022. 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 2022 är 1 093 000 kronor och styrelsen föreslår en 
utdelning om 1 009 000 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, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion 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 integration, ekonomiskt och socialt utanförskap. 

Bilagor 
1. Wilhelm Röhss donationsfonds gåvobrev  
2. Styrelsebeslut stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 3 mars 2022 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-29 
Diarienummer 0083/22 
 

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 2022. Styrelsen har föreslagit att 
fem motioner beviljas om totalt 1 009 000 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 1 093 000 kr finns tillgängliga för utdelning 2022.  

Motioner om användning av disponibla medel ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 
skulle väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2022. 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 
3 mars 2022 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 1 009 000 
kronor ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Övrig motion 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 Ung Företagsamhet 

Bidrag till föreningens verksamhet 
med att utveckla gymnasieungdomars 
entreprenöriella egenskaper. 

Ändamål: Handel och industri 

200 000 kr 200 000 kr 

2 Räddningsmissionen 

Bidrag till uppstart av en social 
matvarubutik i Rannebergen där 

150 000 kr 150 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
matsvinn ska säljas till låga priser till 
personer i ekonomisk utsatthet. 

Ändamål: Handel och industri 
4 Stiftelsen Ekocentrum 

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

Ändamål: Handel och industri 

189 000 kr 189 000 kr 

5 Stadsmissionen 

Bidrag till att utveckla arbetet med 
cirkulär ekonomi för att främja och 
stärka en hållbar konsumtion. 

Ändamål: Handel och industri 

200 000 kr 200 000 kr 

6 Forum SKILL 

Bidrag till inköp av nya maskiner för 
att möta efterfrågan och utöka 
verksamheten. 

Ändamål: Handel och industri 

270 000 kr 270 000 kr 

 

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

Motionen återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

Nr Förening/organisation Sökt belopp 
3 Somaliska Föreningen i Göteborg Ingen uppgift 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att motionerna kan beviljas.  

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 





















 
 

Stiftelsen Wilhelm Röhss 
Donationsfond 
 

PROTOKOLL 2022-03-03 
Bilaga 1 

 
 
 
 
Sökande     Beviljat belopp 
 
Forum Skill     270 000 kr 
Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg  200 000 kr 
Räddningsmissionen    150 000 kr 
Stadsmissionen       200 000 kr 
Stiftelsen Ekocentrum       189 000 kr 
 
Summa     1 009 000 kr  
 
 



Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond  
Motiveringar år 2022 

 

Stiftelsens ändamål 

 ”I varje fall, då afkomsten af donationsfonden på angifvet sätt uppgått till femhundratusen 
kronor, skall detta belopp afsättas till en särskild utdelningsfond, hvilken senare fond med den 
afkastning, densamma kan lemma, stadsfullmäktige ega 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 direkt befrielse vinnes för den enskilde i fullgörande af 
de skyldigheter eller utgifande af de skatter eller andra afgifter som åligga honom såsom 
samhällsmedlem.” 

 

Beviljade ansökningar 

 

Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg 

Ändamål 

Handel och industri. 

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 

  

Social dimension 

 

 

 



Forum Skill 

Ändamål 

Handel och industri. 

Ekonomisk dimension 

Fabrikörerna drivs i Gårdsten för att ta ett aktivt samhällsansvar genom att skapa lokala 
arbetstillfällen i en socioekonomiskt utsatt stadsdel. Genom ett arbetsintegrerande socialt företag 
skapas ökade förutsättningar till arbete, delaktighet, inflytande och empowerment för personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. En arbetsträning som är utformad utifrån deltagarens 
förutsättningar och behov bidrar till att deltagaren får goda erfarenheter, fördjupad självkännedom 
och viktiga referenser för att komma närmare arbetsmarknaden. Syftet är att fler människor ska få 
möjlighet till egenförsörjning genom stegförflyttning från arbetsträning till anställning. Det ger barn i 
familjerna förbättrade livsomständigheter och påverkar deras förutsättningar till bättre ekonomi på 
lång sikt. 

Ekologisk dimension 

Forum SKILL uppfyller flertalet av målen i Agenda 2030, t.ex. hållbar konsumtion, anständiga 
arbetsvillkor och minskad ojämlikhet. Vi arbetar aktivt med att bidra till att uppfylla miljömålen som 
staden har. Fabrikörerna använder och rekommenderar återvunnet eller miljöcertifierat material när 
det är möjligt och flertalet kunder väljer ekologiska material till sina produkter. Fabrikörerna erbjuder 
närproducerad produktion för att minska transporter och genom en nära kontakt med beställare 
minska onödig fel- och överkonsumtion.  

Social dimension 

De flesta som arbetar på Fabrikörerna är personer långt från den reguljära arbetsmarknaden. 
Målgruppen kan t.ex. ha funktionsvariationer, vara analfabeterer eller ha andra svårigheter med 
språkinlärning som försvårar etableringen i samhället och på arbetsmarknaden. De anställda är lika 
många män som kvinnor. Genom vår språkmodell ”Svenska på jobbet” www.svenskapajobbet.se ger 
vi de anställda och de som arbets- och språktränar tillgång till att öva på och uttrycka sina 
arbetslivskompetenser utifrån ett svenskt arbetslivsperspektiv. Det tar tid att starta ett företag med 
personer som inte kan tala svenska, har erfarenhet av migration och i vissa fall även 
funktionsvariationer men på Fabrikörerna ser vi inte det som ett hinder utan en strävar efter att 
skapa möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stiftelsen Ekocentrum 

Ändamål 

Handel och industri 

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Göteborgs Räddningsmission 

Ändamål 

Handel och industri 

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 

Social dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Ändamål 

Handel och Industri 

Ekonomisk dimension 

 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

Avslagna ansökningar 

Somaliska föreningen i Göteborg 

Styrelsen finner att ansökan inte ligger inom stiftelsens ändamål.  
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