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Yrkande angående – Förslag till utdelning i stiftelsen Olof 
och Caroline Wijks fond 2020 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ändras enligt nedanstående 
2. Övriga föreslagna utdelningar godkänns i enlighet med TU. 

Yrkandet 
Följande nedanstående föreslagna mottagare av utdelning i stiftelsen ändras 
enligt tabellen nedan. Övriga föreslagna mottagare av utdelning godkänns i 
enlighet med liggande förslag. 

 

Mottagare: Äskar: Föreslås få 
tilldelning 
med: 

Föreslagen tilldelning 
ändras till: 

Homan 350.000 110.000 350.000 
Integrationsnätverket 
Göteborg 

60.000 60.000 0 

MiM Kunskapscentrum 200.000 200.000 0 
Somaliska föreningen i 
Göteborg 

- 25.000 0 

Spädbarnsfonden 278.820 200.000 280.000 
Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission 

400.000 350.000 295.000 

Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission 

450.000 400.000 345.000 

Tidigt Föräldrastöd 25.000 25.000 0 
Föreningen Bogserbåten 
Herkules 

100.000 0 100.000 

 

 

I Fru Caroline Wijks testamente finns stadgat att fonden ska användas till förmån 
för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål 
samt att avkastningen inte får användas till sådant som staden har skyldighet att 
bestrida med skattemedel.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-05-04 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-05-06, 2.1.7 
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Sverigedemokraterna belyser här ett par punkter med anledning av föreslagen 
ändring av tilldelning av medel. 

 

I testamenten framgår tydligt att medel skall vara till förmån för Göteborgs 
samhälle. Eftersom den rådande kulturen i Göteborg är den svenska kulturen 
torde således stöd till densamma vara den som till störst grad lever upp till den 
stadgade önskan i testamentet. Stöd till utländsk kultur kan således inte till 
samma grad anses vara till förmån för Göteborgs samhälle i samma utsträckning 
(eftersom det i testamenten inte framgår att utländsk kultur står över den 
svenska), och således inte vara fråga för utdelning enligt testamentet.  

Inte heller kan arbete som berör integration, samhällsinformation, 
samhällsorientering, pedagogiska insatser är sådant som faller under statens och 
kommunernas ansvar och finansieras med skattemedel. Således kan bidrag inte 
ges till detta ut fonden då det uttryckligen strider mot den stadgade önskan i 
testamentet.  

 

Homans arbete för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBT-personer är 
ovärderligt och unikt i Göteborg. Många HBT-personer lever under hedersförtryck 
och upplever att de inte är fria att leva som de vill. Utsattheten för hatbrott med 
homofobiska motiv ökar. Särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer 
upp i utsatta områden där det ofta finns fördomsfulla och diskriminerande 
uppfattningar om HBT-personer. I utsatta områden är det ofta svårt för 
västerländska värderingar, mänskliga rättigheter och demokrati att få genomslag 
fullt ut. Det är precis här en organisation som Homan gör stor skillnad för de 
utsatta. Homan gör således en avgörande insats till förmån för Göteborgs 
samhälle och det är viktigt att Homan får fullt stöd för denna samhällsviktiga 
insats. 

 

Det gläder Sverigedemokraterna att Spädbarnsfonden föreslås få ta del av bidrag 
ur fonden. Deras arbete är oerhört viktigt för att ge drabbade en möjlighet att 
återvända till ett normalt liv igen, med allt vad det innebär. Att lära känna och få 
prata med andra som också har mist ett barn, betyder mycket för de drabbade 
och bidrar på till sikt att föräldrar hamnar på rätt väg igen. Utan den 
samhörigheten som spädbarnsfonden ger, blir det ibland svårt att få vardagen att 
fungera och sorgearbetet att gå vidare. 

Det har även visat sig att föräldrar som får rätt hjälp från början, mycket lättare 
kan stanna kvar i relationen med sin partner och vågar satsa på familjen igen. De 
drabbade kommer också med rätt stöd och hjälp lättare tillbaka i arbetslivet igen. 
Detta innebär en tydlig samhällsnytta och förmån för hela Göteborgs samhälle. 

 

Det arbete som Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga stadsmissions utför är 
behjärtansvärt. De är dock om inte den enda så en av få av de föreslagna 
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mottagarna som kan anses kapitalstark och som därtill erhåller ett flertal 
donationer från annat håll. För flera av de andra mottagarna är resurserna 
betydligt mindre och föreslagen tilldelning kan i vissa fall utgöra en betydande del 
av den totala finansieringen. Enligt testamentet skall medel komma hela 
Göteborgs samhälle till förmån. Störst nytta torde då erhållas om medel som 
tilldelas möjliggör för fler att bidra till förmån för samhället 

 

Föreningen Tidigt föräldrastöd äskar medel för ombyggnation av sin 
föreningslokal. Föreningen måste anses bedriva en verksamhet som till stor del 
faller inom MVC och BVC verksamhetsområde dvs. arbete beträffande frågor 
som rör graviditeter och föräldraskap. 

Detta kan rimligen inte anses vara i linje med testamentet, att dela ut medel till 
renovering av en lokal för en förening vars verksamhet måste anses till stor del 
falla inom BVC och MVCs verksamhetsområde (vilka finansieras med 
skattemedel). 

 

Bogserbåten Herkules är en av flera bärare av Göteborgs kulturarv som historiskt 
betydande sjöfartsstad, på samma sätt som skonaren Ingo. Föreningen 
Bogserbåten Herkules är en ideell förening som är öppen för medlemskap för alla 
som så önskar. Genom tilldelning kan verksamheten kan fortleva och komma 
göteborgare till godo. Bidrag till föreningen ligger således väl i linje med vad som 
anges i testamentet. 
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Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks 
fond 2020  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2020 fördelas enligt 
utdelningsstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
40 motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Olof och 
Caroline Wijks donations disponibla medel för 2020.  

Den av fullmäktige tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att 15 motioner 
beviljas sammanlagt 2 384 000 kronor. Samtliga motioner som föreslås bifall bedöms 
uppfylla stiftelsens ändamål, som är att främja allmännyttiga, kulturella eller välgörande 
ändamål.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta enligt utdelningsstyrelsens 
förslag. Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före sommaren, så att 
organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utdelningen till föreslagna föreningar och 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. 

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. Organisationerna arbetar bland annat med miljöfrågor, 
biologisk mångfald, ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. 

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. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-08 
Diarienummer 0581/20 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Motionerna berör bland annat mångfald, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter 
och psykisk ohälsa. 

 

Bilagor 
1. Utdrag ur Caroline Wijks testamente  

2. Utdelningsstyrelsens förslag  

3. Motioner föreslagna för bifall 

4. Motioner föreslagna för avslag 
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Ärendet  
40 motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Olof och 
Caroline Wijks donations disponibla medel för 2020. Den av fullmäktige tillsatta 
utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att 15 motioner beviljas sammanlagt 2 384 000 
kronor. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta enligt 
utdelningsstyrelsens förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftad av avlidna fru Caroline Wijk, född 
Dickson, genom testamente den 20 oktober 1916. Stiftelsens ändamål är att avkastningen 
skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller 
välgörande ändamål, se bilaga 1. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 § 8, att motioner om användning 
av disponibla medel ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond skulle väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2020. Vid motionstidens utgång hade 
40 motioner inkommit.  

Stiftelsens fria egna kapital uppgår till 2 384 000 kronor. Detta belopp är det som 
maximalt kan delas ut i år. 

I Fru Caroline Wijks testamente finns stadgat att fonden ska användas till förmån för 
Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål samt att 
avkastningen inte får användas till sådant som staden har skyldighet att bestrida med 
skattemedel. Testator har även angivit tre ändamål som hon finner särskilt 
behjärtansvärda men som hon inte avser binda fullmäktige vid. Den av fullmäktige 
tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen har i sin beredning granskat inkomna motioner 
utifrån Fru Caroline Wijks testamente och de beslutskriterier som har varit angivna på 
årets motionsblankett. 

Utdelningsstyrelsens uppdrag är att bereda motionerna inför beslut i kommunstyrelsen. 
och kommunfullmäktige. I första hand ska utdelningsstyrelsen tillse att de motioner som 
föreslås beviljas täcks av stiftelsens ändamål. Utdelningsstyrelsen har att prioritera 
ansökningarna så att de motioner som bäst anses motsvara stiftelsens ändamål föreslås 
bifall. De motioner som inte uppfyller förutsättningarna bör föreslås avslag. Vid 
prövningen av motionerna måste också en bedömning göras om de kostnader som 
organisationerna redovisat som underlag för ansökan eller motionen är rimliga att lämna 
ersättning för, eller om sökt belopp behöver justeras.  

Stadsledningskontorets uppgift är inte att överpröva den av fullmäktige tillsatta 
utdelningsstyrelsens förslag, utan begränsar sig till att säkerställa att förslaget inte innebär 
att motioner som strider mot stiftelsens ändamål beviljas. Detta är förvaltarens, 
kommunstyrelsens och stadsledningskontorets, ansvar när det finns en beredande 
utdelningsstyrelse. 

Stadsledningskontoret informerar samtliga sökande organisationer om fullmäktiges beslut 
och betalar därefter ut beviljade medel till de föreningar och organisationer som fått 
bidrag. Stadsledningskontoret följer upp att angivet projekt eller verksamhet genomförts 
och tillhandahåller en återrapporteringsblankett som organisationerna kan använda. 
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Genom beslut enligt förslaget beviljas 15 motioner sammanlagt 2 384 000 kronor ur 
stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. Övriga motioner avslås.   

Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före sommaren, så att 
organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Motioner som utdelningsstyrelsen föreslår bifall 
Nedan anges de motioner som utdelningsstyrelsen föreslår ska beviljas med 
motionsnummer, organisation, sökt belopp och föreslaget belopp. Utdelningsstyrelsens 
förslag med motiveringar framgår av bilaga 2.  

Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 3. 
 

Nr Förening eller organisation Sökt 
belopp 

Föreslaget 
belopp 

1 Barn till ensamma mammor - Stiftelsen Fryshuset 100 000 100 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till stiftelsen Fryshuset för 
att stötta barn till ensamstående mammor som lever i ekonomisk eller 
annan utsatthet. Fryshuset arbetar förebyggande och agerar redan 
när barnen är små. Detta för att motverka ohälsa och bidra till en 
positiv barndom och positiv samhällsförändring, både på kort och lång 
sikt. Bidraget ska finansiera besök till bio, museer, teater, badhus 
samt idrottsaktiviteter för barn 0–18 år och deras mammor. Besöken 
leder till ökad inkludering och stärker den sociala gemenskapen och 
förebygga utanförskap. Motionen uppfyller samtliga dimensioner 
social, ekonomisk och ekologisk. Testamentators vilja uppfylls både 
när det gäller kulturella-, allmännyttiga- och välgörande ändamål. 

    

8 Föreningen Galaxen 73 500 74 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till föreningen Galaxen för 
att stödja en träffpunkt i ett socioekonomiskt svagt område, där det 
bor människor från hela världen och de har djuren som gemensam 
nämnare. Galaxen är en öppen verksamhet dit alla kan komma 
oavsett ålder, kön och etnicitet. Det är en viktig träffpunkt där 
människor kan träffas och deltaga i verksamheten i västra Bergsjön. 
Bidraget skall användas till, enligt ansökan, bord och spel, hjälmar och 
säkerhetsvästar för hästskötare, bygga om boxgaller samt dränera 
grishagen. Motionen uppfyller samtliga dimensioner social, 
ekonomisk och ekologisk samt uppfyller testamentators vilja både när 
det gäller kulturella-, allmännyttiga- och välgörande ändamål. 

    

11 Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg 75 000 75 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till föreningen Ung 
Företagsamhet i Göteborg för att ge barn och ungdomar möjlighet att 
träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. Bidraget kommer användas till allmännyttiga 
ändamål såsom aktiviteter kopplade till UF-företagande, 
registreringsturné, kickoffer och nätverksträffar dock ej direkta 
lönekostnader. Motionen uppfyller samtliga dimensioner social, 
ekonomisk och ekologisk samt uppfyller testamentators vilja när det 
gäller allmännyttiga ändamål. 

    

14 Homan i Göteborg 350 000 110 000 
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Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Homan i Göteborg för att 
gynna föreningens arbete. De arbetar bland annat med preventiva 
insatser, hedersrelaterat förtryck och våld, samt att integrera folk från 
andra kulturer. Vidare verkar föreningen för HBTQ personers friheter 
och rättigheter, ökar deras självkänsla och trygghet. Bidraget skall 
hjälpa föreningen att täcka verksamhetskostnader så som lokalhyra, 
nätverksmöten och träffar som gynnar medlemmarna. Bidraget får 
dock ej användas till direkta lönekostnader. Motionen uppfyller 
samtliga dimensioner social, ekonomisk och ekologisk samt uppfyller 
testamentators vilja när det gäller välgörande ändamål. 

    

16 Intergrationsnätverk Göteborg 60 000 60 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Integrationsnätverk 
Göteborg. Bidraget skall användas till sommarläger och studiebesök. 
Studiebesöken går till samhällets olika funktioner och institutioner för 
att praktiskt erfara var de finns och hur de fungerar. 
Lägerverksamhetens syfte är att erbjuda asylsökande och nyanlända, 
och deras barn, en rolig sommarvistelse samtidigt som man inspireras 
till motion och rörelse som främjar deltagarnas psykiska och fysiska 
hälsa. Motionen uppfyller samtliga dimensioner social, ekonomisk och 
ekologisk samt uppfyller testamentators vilja både när det gäller 
kulturella-, allmännyttiga- och välgörande ändamål. 

    

24 MiM Kunskapscentrum 200 000 200 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till MiM Kunskapscentrum, 
som arbetar med inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt 
perspektiv, via utbildningsprojekt, föreningsaktiviteter och 
pedagogiska processer. Bidraget skall användas till 
utbildningsprojektet RÄTT FRAM med aktiviteter som riktar sig till 
målgruppen ungdomar som är nya i Sverige mellan 16-25 år. Syftet 
med projektet är dels att öka ungdomarnas kunskap och förståelse 
kring mänskliga rättigheter, demokratins strukturer och principer, 
samt visa på olika vägar till samhällsdeltagande genom utbildning, 
arbete och organisering. Motionen uppfyller dimensionerna social, 
ekonomisk och ekologisk samt uppfyller testamentators vilja när det 
gäller välgörande och allmännyttiga ändamål. 

    

28 Räddningsmissionen - Hemlöshet 250 000 250 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Räddningsmissionen – 
Hemlöshet. Bidraget skall användas till området hemlöshet för att 
täcka kostnader gällande kläder, mat, boende och aktiviteter. Det är 
en ideell och öppen verksamhet som hjälper finansiellt utsatta, 
hemlösa, socialt utsatta och andra människor som har svårt att 
tillgodose sina egna behov. Motionen uppfyller dimensionerna social, 
ekonomisk och ekologisk samt uppfyller testamentators vilja när det 
gäller välgörande och allmännyttiga ändamål i Göteborgs samhälle. 

    

29 Skonaren Ingos Vänner 215 000 215 000 
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Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Skonaren Ingos Vänner. 
Bidraget skall användas till införskaffandet och installation av 
utanpåliggande bogpropeller som möjliggör en bättre framkomlighet i 
trånga utrymmen. Skonaren Ingos är K-märkt och ingår i Göteborgs 
kulturarv. Föreningen har en aktiv ungdomssektion och arbetar aktivt 
för jämställdhet och aktivt deltagande vid samtliga 
föreningsaktiviteter. Bidraget kommer leda till att den öppna 
verksamheten kommer fler göteborgare till godo. Motionen uppfyller 
dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk samt uppfyller 
testamentators vilja när det gäller kultur, välgörande och 
allmännyttiga ändamål i Göteborgs samhälle. 

    

30 Somaliska Föreningen i Göteborg  Ingen 
uppgift 25 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Somaliska föreningen i 
Göteborg, som ska användas till de direkta kostnaderna, såsom 
lokalhyra, material, för att ordna friskvårdsaktiveter och fysisk träning 
för flickor och kvinnor. Vidare ska bidraget användas till att ordna 
sommar- och höstlovsaktiveter samt sommarläger för flickor och 
pojkar i alla åldrar på Ammenäs fritidsanläggning. Bidraget får dock ej 
användas till direkta lönekostnader. Föreningen har aktiv verksamhet 
för flickor och pojkar och arbetar för att motverka kriminalitet och 
extremism, samt arbetar med nyanlända, såväl socialt som praktisk 
hjälp med språk och kontakter med myndigheter. Motionen uppfyller 
dimensionerna social och ekonomisk samt uppfyller testamentators 
vilja när det gäller kultur, välgörande och allmännyttiga ändamål i 
Göteborgs samhälle. 

    

31 Spädbarnsfonden 278 820 200 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag om 200 000 kronor till 
Spädbarnsfonden som är en politiskt och religiöst oberoende ideell 
förening med säte och kansli i Göteborg. Bidraget ska gå till 
finansiering av minnespåsar och familjehelg till föräldrar och syskon 
boende i Göteborg. Syftet är att ge möjlighet till sorgebearbetning och 
för att förbättra den psykiska ohälsan för föräldrar och syskon som 
mist ett barn. Motionen uppfyller dimensionerna social och ekologisk 
samt uppfyller testamentators vilja när det gäller välgörande och 
allmännyttiga ändamål i Göteborgs samhälle. 

    

33 Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 400 000 350 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission för att bedriva social- och kulturell verksamhet i 
S:t Johanneskyrkan. Bidraget ska gå till öppen mötesplats och ett café 
som erbjuder mat, värme, samvaro, stöd, motiverande samtal med 
mera. Det är en väl etablerad verksamhet med mötesplats där 
vägledning, motivation och möjlighet till stöd med bland annat 
myndighetskontakter, tillgång tillkulturverksamhet och 
själavårdssamtal erbjuds. St. Johanneskyrkan vänder sig till människor 
som lever i ensamhet, fattigdom och missbruk. Motionen uppfyller 
dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk samt uppfyller 
testamentators vilja när det gäller kulturella, välgörande och 
allmännyttiga ändamål i Göteborgs samhälle. 

    

34 Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 450 000 400 000 
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Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission för att bedriva social- och allmännyttig 
verksamhet. Verksamheten på Drottninggatan riktar sig till barn, unga 
och familjer, men även till ensamstående. Här finns akut hjälp till 
behövande som inte kan få sitt behov tillgodosett på annat sätt som 
till exempel en säng, varma kläder, ett mål mat, stöd till att 
genomföra en långsiktig individanpassad förändring. Bidraget ska 
användas till att delfinansiera den sociala verksamheten i sin helhet, 
dock ej till löner. Motionen uppfyller dimensionerna social, ekonomisk 
och ekologisk samt uppfyller testamentators vilja när det gäller 
kulturella, välgörande och allmännyttiga ändamål i Göteborgs 
samhälle. 

    

36 Tidigt Föräldrastöd 25 000 25 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till föreningen Tidigt 
Föräldrastöd. Föreningen bedriver en öppen verksamhet för 
nyanlända föräldrar i möteslokalen Kryddan i Lövgärdets centrum. 
Bidraget ska användas till en ombyggnation av befintlig lokal för att 
möjliggöra lokalens användning för kurser, samtal och administration 
samt andra verksamheter i lokaler.  Genom att hjälpa föräldrar att 
komma ut ur isolering i hemmet mår de bättre psykiskt och blir bättre 
föräldrar, vilket gynnar barnens utveckling. Motionen uppfyller 
dimensionerna social och ekonomisk samt uppfyller testamentators 
vilja när det gäller välgörande och allmännyttiga ändamål i Göteborgs 
samhälle. 

    

37 Insamlingsstiftelsen Faktum 200 000 200 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Insamlingsstiftelsen 
Faktum. Stiftelsen ändamål är att främja social hjälpverksamhet. 
Vidare ska stiftelsen motverka hemlöshet och socialt utanförskap 
genom sysselsättning och opinionsbildning eller på liknande sätt 
förändra attityder gentemot hemlösa. Bidraget ska användas till 
delfinansiering av hyreskostnader för lokalen på Chapmans torg i 
Majorna. Motionen uppfyller dimensionerna social och ekonomisk 
samt uppfyller testamentators vilja när det gäller välgörande och 
allmännyttiga ändamål i Göteborgs samhälle. 

    

37 Tjejjouren Väst 100 000 100 000 

  

Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till Tjejjouren Väst, som är 
en ideell förening baserad i Göteborg. Föreningen erbjuder en 
lågtröskelverksamhet eftersom den som söker stöd kan vara anonym. 
Genom stödverksamhet arbetar föreningen med både akut och 
förebyggande insatser för en bred och utsatt grupp. Bidraget ska 
användas till utbildning av volontärer och utökning av stödverksamhet 
samt för utveckling av tekniska verktyg, dock ej till direkta 
lönekostnader. Föreningen arbetar med förebyggande insatser för 
målgruppen gällande våldsutsatthet och psykisk ohälsa som har stor 
ekonomisk påverkan på både kort och lång sikt. Motionen uppfyller 
dimensionerna social och ekonomisk samt uppfyller testamentators 
vilja när det gäller välgörande och allmännyttiga ändamål i Göteborgs 
samhälle. 

    

    Summa 2 384 000 
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Motioner som utdelningsstyrelsen föreslår avslag 
Nedan anges de motioner som utdelningsstyrelsen föreslår ska avslås med 
motionsnummer, organisation och sökt belopp. Utdelningsstyrelsens förslag med 
motivering framgår av bilaga 2.  
 
Motionärerna framgår av respektive motion i bilaga 4. 
 

Nr Förening eller organisation Sökt belopp 
2 Cykelfrämjandet Göteborg                          50 000  
3 Dream Orchestra                       100 000  

4 
Eritianska Förbundet för rättvisa och Demokratiska 
Förändringar i Göteborg och Omgivning                       120 000  

5 Finska Folkhögskolan                       120 000  
6 Frivilligorganisationen Agape Göteborg                       300 000  
7 Föreningen Bogserbåten Herkules                       100 000  
9 Föreningen Navet i Bergsjön                          40 000  

10 Föreningen Stödnätet                       142 000  
12 Göteborgs Kammarmusikförening                                   -    
13 Göteborgs Skateboardförening                       712 845  
15 Ideella föreningen Wawemakers Friends                       500 000  
17 Judiska salongen i Göteborg                       120 000  
18 Kammarmusikklubben Teatergatan 20                                   -    
19 Kamratföreningen 2603                          80 000  
20 Kulturföreningen Bunkern                       200 000  
21 Kulturminnesföreningen Otterhällan                          15 000  
22 LODOLA-kören                       245 000  
23 Man Must Sing                       500 000  
25 Mind (lokalavdelningen i Göteborg)                                   -    
26 Randiga Huset Göteborg                       357 921  
27 Räddningsmissionen - Community                       400 000  
32 Stiftelsen Ekocentrum                       142 000  
35 Tankesmedjan V-Akka ideell förening                          75 000  
39 VIC - Varvs- och Industrihistoriskt Center                          50 000  
40 Äldrekontakt                       183 000  

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att samtliga motioner som föreslås bifall uppfyller 
stiftelsens ändamål och därmed kan beviljas. 

 

 

Anders Johansson 

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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