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Utdelning ur stiftelsen Charles Felix 
Lindbergs donationsfond 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 10 juni 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Tillgänglig avkastning om 3 117 000 kronor ur Stiftelsen Charles Felix Lindbergs 
donationsfond fördelas enligt kulturnämndens förslag, bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från  
V och MP som yttrande en skrivelse från den 13 augusti 2021. 

 
 
Göteborg den 18 augusti 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Lina Isaksson 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 159 
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Yttrande angående – Utdelning ur stiftelsen 
Charles Felix Lindbergs donationsfond 
 

Vi rödgrönrosa partier V, MP och Fi välkomnar förslaget till beslut för utdelning ur 
donationsfonden. 

Vid OS i Tokyo påmindes vi i sommar återigen om framgångarna för ett av våra landslag 
i fotboll. Damfotboll och herrfotboll bör behandlas mer likvärdigt i det offentliga, och det 
är passande att vi vid den svenska nationalarenan för damlandslaget, Gamla Ullevi, får en 
staty över just damfotboll i enlighet med förslaget. I motionen föreslås en staty av en 
historisk kvinnlig fotbollsspelare. Detta är bra bland annat med tanke på 
jämställdshetsproblemet i att det i Göteborg idag finns 8 gånger fler statyer som avbildar 
namngivna historiska män än som avbildar namngivna historiska kvinnor. 
 
Den föreslagna skulpturen i Kviberg Park är ett utmärkt initiativ från föreningslivet som 
arbetar med deltagande från barn och unga. Om intentionerna i motionen följs väl, blir 
själva processen i att ta fram utsmyckningen ett bra exempel på hur Göteborgs stad kan 
involvera unga i skapandet av kulturella mötesplatser och det offentliga rummet. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2021-08-13 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
Ärende nr 2.1.12 
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Utdelning ur stiftelsen Charles Felix 
Lindbergs donationsfond  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Tillgänglig avkastning om 3 117 000 kronor ur Stiftelsen Charles Felix Lindbergs 
donationsfond fördelas enligt kulturnämndens förslag, bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond är en stiftelse med anknuten 
förvaltning, vilket innebär att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens 
angelägenheter. Enligt testamentet ska fondens avkastning var tredje år användas till 
stadens prydande och förskönande.  

I kulturnämndens reglemente står att nämnden har ansvar för att bereda förslag, inkomma 
till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om 
donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande 
fonden. 

Förslag till gestaltningsuppdrag väcks genom motion i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 36 att motioner om användning av 
disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond skulle väckas senast vid 
fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Stiftelsens fria eget kapital uppgår enligt 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 till 3 117 000 kronor.  

Kommunfullmäktige beslutade 15 oktober 2020 § 36 vidare att ge kulturnämnden i 
uppdrag att yttra sig över inkomna motioner samt återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till fördelning av disponibla medel. Av kulturförvaltningens förslag till 
yttrande framgår att två av sammanlagt tolv motioner föreslås tillstyrkas, samt att fonden 
därtill avsätter medel till omkostnader och markarbeten. 

Kulturnämnden beslutade den 24 maj 2021§ 121 att godkänna kulturförvaltningens 
förslag till yttrande över motioner samt översända detsamma till kommunfullmäktige. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslag till fördelning av medel finansieras helt av stiftelsens fria eget kapital och belastar 
inte Göteborgs Stads ekonomi.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-10 
Diarienummer 0529/21 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon: 031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt Charles Felix Lindbergs testamente ska fondens avkastning var tredje år användas 
till stadens prydande och förskönande. Detta skapar möjligheter för medborgare att 
påverka stadens offentliga miljöer med förslag, vilket kan ha en positiv inverkan på 
medborgares engagemang och delaktighet i stadens omvandlingsprocesser. Att vara med 
och påverka sin närmiljö, stärker känslan av gemenskap och trygghet på offentliga 
platser, vilket i sin tur stärker staden Göteborg utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

Förslagen som kommit in till denna urvalsomgång belyser flera sociala dimensioner inom 
stadens verksamheter, så som jämställdhet, hälsa, mångfald och integration. Motionärerna 
representerar föreningslivet, sporten och kulturorganisationer, vilka är engagerade i sin 
offentliga närmiljö och vill påverka hur den ser ut och upplevs. Förslagen berättar om 
specifika platser och stärker både stadens och människors identitet och sociala liv i den 
omfattande stadsomvandlingen som sker. 

Förslagen medför positiva aspekter så som möjligheten för barn och unga att påverka den 
offentliga konsten i staden genom att skapa kulturella mötesplatser, för möten över 
generationsgränser samt lyfta mångfald och integrationsfrågor. Konstnärliga metoder kan 
synliggöra och skapa diskussioner om representation och jämställdhet i staden, det stärker 
stadens identitet och människors sociala liv både som grupp och individnivå. 

Bilagor 
1. Kulturnämndens handlingar den 24 maj 2021 § 121 
2. GSH 1909 Nr164 Charles Felix Lindbergs testamente 
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Ärendet  
Kulturnämnden beslutade den 24 maj 2021 § 121 att godkänna kulturförvaltningens 
förslag till yttrande över motioner till Charles Felix Lindbergs donationsfond samt 
översända detsamma till kommunfullmäktige. 

Av kulturnämndens yttrande framgår att två av sammanlagt tolv motioner tillstyrks. För 
de två motionerna lämnar kulturnämnden förslag till fördelning av disponibla medel, samt 
att fonden även avsätter medel till omkostnader och markarbeten. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt 
2 miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och 
testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, 
vilket då motsvarade 12 % av stadens årsbudget. Enligt testamentet ska fondens 
avkastning användas till stadens prydande och förskönande. Medlen ska användas till 
skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora 
delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.  

Tidigare har kulturnämnden i sina yttranden över motioner ställda till 
kommunfullmäktige tillstyrkt förslag som uppfyller följande kriterier:  

• Till stadens prydande och förskönade. 
• Konstverk och parkanläggning/trädplantering av betydande konstnärlig eller 

miljömässig kvalitet. 
• Fast placering utomhus på offentlig plats. 
• Placering på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande bostadsföretag 

eller liknande och vars område fungerar som en offentlig plats. 
 

Med hänvisning till testamentets lydelse att fondens avkastning ”…skall användas för 
stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt 
utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp av för 
parker, planteringar och alléer till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och 
uppresande av statyer eller andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och 
parker till botaniska och zoologiska trädgårdar…” har nämnden avstyrkt motioner som 
avser följande:  

• Underhåll och reparationer av konstverk, byggnader och parkanläggningar. 
• Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk etc. som normalt bör 

inrymmas inom den kommunala budgeten. 
• Stöd och övriga allmänt kulturella insatser som inte ryms inom begreppet till stadens 

prydande och förskönande. 

Yttrande över motioner väckta i kommunfullmäktige 
Sammanlagt tolv motioner har väckts i kommunfullmäktige. Nedan redogörs kortfattat 
för motionerna, samt kulturförvaltningens motiveringar inklusive förslag till beslut och 
fördelning av disponibla medel. Kulturnämnden beslutade 24 maj 2021 i enlighet med 
förslaget. 

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (7) 
   
   

 

Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special 
Motionären menar att en hel- och halv special är en del av det göteborgska kulinariska 
kulturarvet. Ett monument över maträtten skulle kunna bli symbol i gatulivet för det 
vardagliga och folkliga, på Vågmästerplatsen där maträtten sägs ha blivit till. 

Motivering: Motionären vill uppföra ett minnesmärke över en maträtt som ska 
symbolisera en del av Göteborgs historiska matkultur. Kulturförvaltningen har i den här 
utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Folkdansringen, Göteborg 
Föreningen Folkdansringen, med sin verksamhet på Gräfsnäsgården sedan 50 år och 100 
år som förening i Göteborg, vill uppmärksamma sin verksamhet med ett minnesmärke vid 
Gräfsnäsgården i Slottsskogen.  

Motivering: Föreningen vill skapa ett minnesmärke över sin verksamhet i Slottsskogen. 
Kulturförvaltningen har i den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner.  

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Göthenburgo, Falafeleidon-statyn 
Hösten 2019 revs Ali Babas falafel på Backaplan på grund av nybyggnationer i området, 
en händelseutveckling som väcker frågor om vem som får vara kvar när staden växer. 
Föreningen Göthenburgo vill skapa ett konstverk över Ali Babas falafel med en 
avbildande skulptur, en “Falafeleidon”-staty på eller omkring det nya Backaplan. 

Motivering: Föreningen Göthenburgo vill uppföra ett konstverk, som en symbol över 
Göteborgs pågående stadsutveckling. Kulturförvaltningen har i den här 
utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Konstverk vid Levgrensbron, Gårda 
Fastighetsägarna för Gårda föreslår en konstgestaltning längs med eller vid Levgrensbron 
i Gårda, vilket skulle bidra med en trevligare vistelsemiljö och lyfta Gårda i dess 
utveckling.  

Motivering: Vid upprustning av kanalen och andra nybyggnationer i stadsutvecklingen 
av Gårdaområdet kan stadens enprocentregel brukas, vilket betyder att 1% av 
byggproduktionskostnaden tas i anspråk till konstgestaltning. Kulturförvaltningen har i 
den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Drottningparken 
Församlingen vill utveckla grönområdet på norrsidan av Tyska Christinae kyrka till en 
tillgänglig stadspark inom Vallgraven samt i parken uppföra en staty av Drottning 
Kristina. 

Motivering: Tyska församlingen har tagit fram ett förslag att med hjälp av extern 
finansiering utveckla en befintlig park som inkluderar ett avbildande konstverk av 
drottning Kristina. Marken ägs av församlingen. Insatser i stadsbyggandet av parker, 
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planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger inte i linje med fondens syfte 
och kriterier och kan därför inte tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Staty av Selma Lagerlöf 
Motionären vill uppföra en staty av Selma Lagerlöf, på Selma Lagerlöfs torg i samband 
med stadsutvecklingen för Selma Stad. 

Motivering: I samband med nybyggnationer kring Selma Stad och längst Litteraturgatan 
pågår redan flera konstgestaltningsprojekt genom enprocentregeln. Kulturförvaltningen 
har i den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Staty över svensk damfotboll 
Motionären vill uppföra en konstgestaltning som hyllar svensk damfotboll utanför 
nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Det svenska landslaget har 
alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också 
inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige. En staty skulle komma 
allmänheten till gagn, väcka intresse och skapa debatt om sportens villkor. 

Motivering: Att upprätta en konstgestaltning över svensk damfotboll ger ett viktigt 
signalvärde att staden tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. Det blir ett betydelsefullt 
inslag i stadens offentliga rum där få konstgestaltningar representerar kvinnor överlag. En 
konstgestaltning som synliggör att staden tillhör oss alla är av stor vikt.  

Förslag till beslut: Motionen tillstyrks och 1 000 000 kronor avsätts för ändamålet. 

Antologin “Göteborgs botaniska trädgård 1923–2023” 
Motionärerna söker stöd till publikationen "Antologin om Botaniska Trädgården” om 
2000 exemplar, med utgivning år 2023, Göteborgs 400 års-firande. 

Motivering: Förslaget vill ge ut en antologi om Göteborg botaniska trädgård. 
Finansiering av publikationer uppfyller inte fondens syfte och kriterier och kan därför inte 
tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Skulptur till Kvibergs Park 
Föreningen Kompani 415 föreslår att en konstgestaltning uppförs i det nya området 
Kvibergs Park. Målsättningen och visionen för området är att Kvibergs Park ska vara en 
stadspark med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal 
människor från hela Göteborg. Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga, ha en 
sammanhängande parkkaraktär som tål användning och är funktionell för visionens 
syften. Motionären vill skapa en mötesplats för goda möten, motverka rasism, 
diskriminering och utanförskap.  

Motivering: Förslaget är intressant eftersom det är ett område som många människor 
brukar genom idrott, hälsa, kultur och utbildning. Parken kommer framöver att utvecklas 
till en naturlig och viktig mötesplats över generationsgränser med barn och unga i fokus. 
Motionen som lyfter barnkonventionen kommer från föreningslivet där det redan pågår 
ett brett deltagarbaserat förankringsarbete som kan länkas till ett konstprojekt. Att öka 
tillgängligheten av kulturella mötesplatser i området bedöms av kulturförvaltningen som 
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angeläget både ur ett barn- och ungdomsperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv för 
hela staden. Östra Göteborg har dessutom få offentliga konstgestaltningar.  

Förslag till beslut: Motionen tillstyrks och 1 400 000 kronor avsätts för ändamålet. 

Sannaplan, GBG 
Motionären vill omforma Sannaplan till en grönare och mer tillgänglig plats genom att 
flytta återvinningsstation och markera ingången till västra kyrkogården. Detta genom att 
plantera träd och växlighet. 

Motivering: Förslaget vill röja och rusta upp en redan befintlig plats med bänkar och 
konstverk. Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk inryms normalt 
inom den kommunala budgeten. Förslaget uppfyller därmed inte de kriterier och syften 
som fonden satt upp. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Fredsam Göteborg 
Motionärerna vill belysa befintlig skulptur ”Fredsgudinnan” av Bertil Gustavsson, 
placerad väster om Röda sten, Harry Martinssons väg. 

Motivering: Underhåll och reparationer av befintliga konstverk, byggnader och 
parkanläggningar ligger inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte 
tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka  
Motionären söker medel till ett samarbetsprojekt med kulturförvaltningen och konstnärer 
för anläggning av en skulpturpark. Parken är tänkt att bli en ny mötesplats som ska 
minnas om församlingens hemvist i sydöstra Turkiet och mellanöstern. I parken ska en 
monumentplats utformas för en skulptur. 

Motivering: Den Syrisk ortodoxa församlingen har tagit fram ett förslag på gestaltning 
av utemiljön runt kyrkan där även en skulpturpark ingår som del. Insatser i 
stadsbyggandet av parker, planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger 
inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Motionen avstyrks. 

Medel till omkostnader och markarbeten 
Utöver de medel som ska delas ut för direkta verk, det vill säga utvalda konstnärers 
ersättning, behöver en större andel avsättas kring det specifika verkets omkostnader och 
uppbyggnad – indirekta kostnader som uppkommer så som installationsarbeten, 
markarbeten, ljussättning och konsultarvoden i samband med den projektering som sker 
mellan konstnärer och inblandade i kedjan utanför kulturförvaltningens personal.  

Förslag till beslut: 717 000 kronor avsätts för omkostnader och markarbeten.  

Kulturnämnden verkställer kommunfullmäktiges beslut   
Då medel beviljats ur stiftelsen sker ingen utbetalning till sökande förening eller 
organisation. Medlen behålls av stiftelsen som bekostar åtgärder förbundna med de 
beslutade gestaltningsuppdragen. 
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Från uppstart till invigning genomförs projekten som samarbetsprojekt där representanter 
för kulturförvaltningen genom Göteborg Konst, brukarna, konstnärer, park- och 
naturförvaltningen och eventuell arkitekt medverkar. Ofta inbjuds en eller flera 
konstnärer/arkitekter för att lämna skissförslag på utförande. 

Kulturnämnden är utdelningsstyrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och 
ansvarar för att bereda de inkomna motionsförslagen med yttrande till 
kommunfullmäktige för beslut.  

Kulturnämndens bedömning av inkomna motioner i 
sammanfattning 
Två motioner tillstyrks: 

• 1 000 000 kronor till staty över svensk damfotboll 
• 1 400 000 kronor till skulptur till Kvibergs Park  

Till ovanstående avsätts 717 000 kronor till omkostnader och markarbeten. 

Tio motioner avstyrks, dels med hänvisning till prioritering av disponibla medel, dels 
med hänvisning till att de inte uppfyller fondens syften och kriterier.  

Följande fem motioner föreslås att avstyrkas med hänvisning till prioritering i denna 
urvalsomgång, med hänvisning till disponibla medel i fonden och att det pågår annan 
konstgestaltning i området genom enprocentregeln:  

• Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special. 
• Folkdansringen Göteborg. 
• Göthenburgo, Falafeleidon-statyn.   
• Konstverk vid Levgrensbron – Gårda.  
• Staty av Selma Lagerlöf.  

Följande fem motioner föreslås att avstyrkas med hänvisning till att motionerna inte 
uppfyller syften och kriterier inom stiftelsen:  

• Drottningparken. 
• Antologin “Göteborgs Botaniska trädgård 1923–2023”. 
• Sannaplan, GBG. 
• Fredsam Göteborg. 
• Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka.  

Stadsledningskontorets bedömning 
De motioner som kulturnämnden i sitt yttrande föreslår ska tillstyrkas bedöms uppfylla 
stiftelsens ändamål.  

Stadsledningskontoret har i övrigt inte bedömt förslaget till beslut utan överlämnar till 
kommunfullmäktige att besluta om ärendet utifrån kulturnämndens förslag. 

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-24 

Yttrande till kommunfullmäktige över 
motioner samt förslag till fördelning av 
disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 

§ 121, 0171/21 

Beslut 
Processledare Claudia Schaper från Göteborg konst medverkar och lämnar muntlig 

information om pågående gestaltningsuppdrag inom ramen för Charles Felix Lindbergs 

donationsfond.  

Presentationen som visas läggs i appen Netpublicator.  

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över motioner samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige.  

2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att disponibla 

medel om 3 117 000 kronor ur Charles Felix Lindbergs donationsfond fördelas 

enligt följande:  

a. 1 000 000 kronor till Staty över svensk damfotboll. 

b. 1 400 000 kronor till Skulptur till Kvibergs Park. 

c. 717 000 kronor till omkostnader och markarbeten. 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara nämndens 

uppdrag att yttra sig över väckta motioner, samt lämna förslag till fördelning av 

disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond, som fullgjort.  

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-23.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige.  

 

 

 

Kultur 

 
  



Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-24 

 

Kultur 
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Dag för justering 

2021-05-31 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Thereze Almström 
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Yttrande till kommunfullmäktige över 
motioner samt förslag till fördelning av 
disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 

Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över motioner samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige.  

2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att disponibla 

medel om 3 117 000 kronor ur Charles Felix Lindbergs donationsfond fördelas 

enligt följande:  

a. 1 000 000 kronor till Staty över svensk damfotboll. 

b. 1 400 000 kronor till Skulptur till Kvibergs Park. 

c. 717 000 kronor till omkostnader och markarbeten. 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara nämndens 

uppdrag att yttra sig över väckta motioner, samt lämna förslag till fördelning av 

disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond, som fullgjort.  

Sammanfattning 
Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond är en stiftelse med anknuten 

förvaltning, vilket innebär att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens 

angelägenheter. Enligt testamentet ska fondens avkastning var tredje år användas till 

stadens prydande och förskönande.  

I kulturnämndens reglemente står att nämnden har ansvar för ”att bereda förslag, 

inkomma till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om 

donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande 

fonden.”  

Förslag till gestaltningsuppdrag väcks genom motion i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 36 att motioner om användning av 

disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond skulle väckas senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Stiftelsens fria eget kapital uppgår enligt 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 till 3 117 000 kronor.  

Kultur 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-23 

Diarienummer 0171/21 

 

Handläggare 

Claudia Schaper 

Telefon: 031-368 32 55 

E-post:  claudia.schaper@kultur.goteborg.se 
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Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kulturnämnden i uppdrag att yttra sig över 

inkomna motioner samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag till fördelning av 

disponibla medel. Av kulturförvaltningens förslag till yttrande framgår att två av 

sammanlagt tolv motioner föreslås tillstyrkas, samt att fonden därtill avsätter medel till 

omkostnader och markarbeten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslag till fördelning av medel ryms inom ramen för stiftelsen fria eget kapital. 

År 2018 fanns det 7,8 miljoner kronor att fördela från fonden och 5 av 9 motioner 

tillstryktes, samt 1,9 miljoner kronor för omkostnader och markarbeten. 

Årets tillgångar är betydligt lägre än föregående utdelningsomgång med en avkastning på 

3,1 miljoner kronor med förslag till fördelning om 2,4 miljoner kronor för genomförande 

projekt och 700 000 kronor för omkostnader och markarbeten. Detta betyder att 

prioriteringar utifrån de ekonomiska förutsättningarna varit nödvändiga.  

Fondens avkastning skiljer sig mellan utdelningsomgångarna på grund av kapitalets 

förräntning under den gångna tre-årsperioden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Enligt Charles Felix Lindbergs testamente ska fondens avkastning var tredje år användas 

till stadens prydande och förskönande. Detta skapar möjligheter för medborgare att 

påverka stadens offentliga miljöer med förslag, vilket kan ha en positiv inverkan på 

medborgares engagemang och delaktighet i stadens omvandlingsprocesser. Att vara med 

och påverka sin närmiljö, stärker känslan av gemenskap och trygghet på offentliga 

platser, vilket i sin tur stärker staden Göteborg utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

Förslagen som kommit in till denna urvalsomgång belyser flera sociala dimensioner inom 

stadens verksamheter, så som jämställdhet, hälsa, mångfald och integration. Motionärerna 

representerar föreningslivet, sporten och kulturorganisationer, vilka är engagerade i sin 

offentliga närmiljö och vill påverka hur den ser ut och upplevs. Förslagen berättar om 

specifika platser och stärker både stadens och människors identitet och sociala liv i den 

omfattande stadsomvandlingen som sker. 

Förslagen medför positiva aspekter så som möjligheten för barn och unga att påverka den 

offentliga konsten i staden genom att skapa kulturella mötesplatser, för möten över 

generationsgränser samt lyfta mångfald och integrationsfrågor. Kulturförvaltningen anser 

att konstnärliga metoder kan synliggöra och skapa diskussioner om representation och 

jämställdhet i staden, det stärker stadens identitet och människors sociala liv både som 

grupp och individnivå. 

Bilagor 

1. Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special. 

2. Folkdansringen Göteborg. 
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3. Göthenburgo, Falafeleidon-statyn.  

4. Konstverk vid Levgrensbron – Gårda.  

5. Drottningparken. 

6. Staty av Selma Lagerlöf.  

7. Staty över svensk damfotboll. 

8. Antologin “Göteborgs Botaniska trädgård 1923–2023”.  

9. Skulptur Kvibergs Park. 

10. Sannaplan, GBG. 

11. Fredsam Göteborg. 

12. Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka.  

Expedieras till 

Kommunfullmäktige. 
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Ärendet  
Vid motionstiden slut 2021-01-28 förelåg tolv motioner om användning av disponibla 

medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond.  

Av kulturförvaltningens förslag till yttrande framgår att två av sammanlagt tolv motioner 

tillstyrks. För de två motionerna lämnar förvaltningen förslag till fördelning av disponibla 

medel, samt att fonden även avsätter medel till omkostnader och markarbeten. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt 2 

miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och 

testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, 

vilket då motsvarade 12 % av stadens årsbudget. Enligt testamentet ska fondens 

avkastning användas till stadens prydande och förskönande. Medlen ska användas till 

skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora 

delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.  

Tidigare har kulturnämnden i sina yttranden över motioner ställda till 

kommunfullmäktige tillstyrkt förslag som uppfyller följande kriterier:  

• Till stadens prydande och förskönade. 

• Konstverk och parkanläggning/trädplantering av betydande konstnärlig eller 

miljömässig kvalitet. 

• Fast placering utomhus på offentlig plats. 

• Placering på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande 

bostadsföretag eller liknande och vars område fungerar som en offentlig plats. 

 

Med hänvisning till testamentets lydelse att fondens avkastning ”…skall användas för 

stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt 

utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp av 

för parker, planteringar och alléer till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och 

uppresande av statyer eller andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och 

parker till botaniska och zoologiska trädgårdar…” har nämnden avstyrkt motioner som 

avser följande:  

• Underhåll och reparationer av konstverk, byggnader och parkanläggningar. 

• Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk etc. som normalt 

bör inrymmas inom den kommunala budgeten. 

• Stöd och övriga allmänt kulturella insatser som inte ryms inom begreppet till 

”stadens prydande och förskönande”. 

Förslag till yttrande över motioner väckta i 

kommunfullmäktige 

Sammanlagt tolv motioner har väckts i kommunfullmäktige. Nedan redogörs kortfattat 

för motionerna, samt förvaltningens motiveringar inklusive förslag till beslut och 

fördelning av disponibla medel.  
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Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special 

Motionären menar att en hel- och halv special är en del av det göteborgska kulinariska 

kulturarvet. Ett monument över maträtten skulle kunna bli symbol i gatulivet för det 

vardagliga och folkliga, på Vågmästerplatsen där maträtten sägs ha blivit till. 

Motivering: Motionären vill uppföra ett minnesmärke över en maträtt som ska 

symbolisera en del av Göteborgs historiska matkultur. Förvaltningen har i den här 

utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Folkdansringen, Göteborg 

Föreningen Folkdansringen, med sin verksamhet på Gräfsnäsgården sedan 50 år och 100 

år som förening i Göteborg, vill uppmärksamma sin verksamhet med ett minnesmärke vid 

Gräfsnäsgården i Slottsskogen.  

Motivering: Föreningen vill skapa ett minnesmärke över sin verksamhet i Slottsskogen. 

Förvaltningen har i den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Göthenburgo, Falafeleidon-statyn 

Hösten 2019 revs Ali Babas falafel på Backaplan på grund av nybyggnationer i området, 

en händelseutveckling som väcker frågor om vem som får vara kvar när staden växer. 

Föreningen Göthenburgo vill skapa ett konstverk över Ali Babas falafel med en 

avbildande skulptur, en “Falafeleidon”-staty på eller omkring det nya Backaplan. 

Motivering: Föreningen Göthenburgo vill uppföra ett konstverk, som en symbol över 

Göteborgs pågående stadsutveckling. Förvaltningen har i den här utdelningsomgången 

prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Konstverk vid Levgrensbron, Gårda 

Fastighetsägarna för Gårda föreslår en konstgestaltning längs med eller vid Levgrensbron 

i Gårda, vilket skulle bidra med en trevligare vistelsemiljö och lyfta Gårda i dess 

utveckling.  

Motivering: Vid upprustning av kanalen och andra nybyggnationer i stadsutvecklingen 

av Gårdaområdet kan stadens enprocentregel brukas, vilket betyder att 1% av 

byggproduktionskostnaden tas i anspråk till konstgestaltning. Förvaltningen har i den här 

utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Drottningparken 

Församlingen vill utveckla grönområdet på norrsidan av Tyska Christinae kyrka till en 

tillgänglig stadspark inom Vallgraven samt i parken uppföra en staty av Drottning 

Kristina. 

Motivering: Tyska församlingen har tagit fram ett förslag att med hjälp av extern 

finansiering utveckla en befintlig park som inkluderar ett avbildande konstverk av 

drottning Kristina. Marken ägs av församlingen. Insatser i stadsbyggandet av parker, 
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planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger inte i linje med fondens syfte 

och kriterier och kan därför inte tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Staty av Selma Lagerlöf 

Motionären vill uppföra en staty av Selma Lagerlöf, på Selma Lagerlöfs torg i samband 

med stadsutvecklingen för Selma Stad. 

Motivering: I samband med nybyggnationer kring Selma Stad och längst Litteraturgatan 

pågår redan flera konstgestaltningsprojekt genom enprocentregeln. Förvaltningen har i 

den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Staty över svensk damfotboll 

Motionären vill uppföra en konstgestaltning som hyllar svensk damfotboll utanför 

nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Det svenska landslaget har 

alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också 

inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige. En staty skulle komma 

allmänheten till gagn, väcka intresse och skapa debatt om sportens villkor. 

Motivering: Att upprätta en konstgestaltning över svensk damfotboll ger ett viktigt 

signalvärde att staden tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. Det blir ett betydelsefullt 

inslag i stadens offentliga rum där få konstgestaltningar representerar kvinnor överlag. En 

konstgestaltning som synliggör att staden tillhör oss alla är av stor vikt.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen tillstyrks och att 1 000 000 kronor 

avsätts för ändamålet. 

Antologin “Göteborgs botaniska trädgård 1923–2023” 

Motionärerna söker stöd till publikationen "Antologin om Botaniska Trädgården” om 

2000 exemplar, med utgivning år 2023, Göteborgs 400 års-firande. 

Motivering: Förslaget vill ge ut en antologi om Göteborg botaniska trädgård. 

Finansiering av publikationer uppfyller inte fondens syfte och kriterier och kan därför inte 

tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Skulptur till Kvibergs Park 

Föreningen Kompani 415 föreslår att en konstgestaltning uppförs i det nya området 

Kvibergs Park. Målsättningen och visionen för området är att Kvibergs Park ska vara en 

stadspark med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal 

människor från hela Göteborg. Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga, ha en 

sammanhängande parkkaraktär som tål användning och är funktionell för visionens 

syften. Motionären vill skapa en mötesplats för goda möten, motverka rasism, 

diskriminering och utanförskap.  

Motivering: Förslaget är intressant eftersom det är ett område som många människor 

brukar genom idrott, hälsa, kultur och utbildning. Parken kommer framöver att utvecklas 

till en naturlig och viktig mötesplats över generationsgränser med barn och unga i fokus. 

Motionen som lyfter barnkonventionen kommer från föreningslivet där det redan pågår 

ett brett deltagarbaserat förankringsarbete som kan länkas till ett konstprojekt. Att öka 
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tillgängligheten av kulturella mötesplatser i området bedöms av kulturförvaltningen som 

angeläget både ur ett barn- och ungdomsperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv för 

hela staden. Östra Göteborg har dessutom få offentliga konstgestaltningar.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen tillstyrks och att 1 400 000 

kronor avsätts för ändamålet. 

Sannaplan, GBG 

Motionären vill omforma Sannaplan till en grönare och mer tillgänglig plats genom att 

flytta återvinningsstation och markera ingången till västra kyrkogården. Detta genom att 

plantera träd och växlighet. 

Motivering: Förslaget vill röja och rusta upp en redan befintlig plats med bänkar och 

konstverk. Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk inryms normalt 

inom den kommunala budgeten. Förslaget uppfyller därmed inte de kriterier och syften 

som fonden satt upp. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Fredsam Göteborg 

Motionärerna vill belysa befintlig skulptur ”Fredsgudinnan” av Bertil Gustavsson, 

placerad väster om Röda sten, Harry Martinssons väg. 

Motivering: Underhåll och reparationer av befintliga konstverk, byggnader och 

parkanläggningar ligger inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte 

tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka  

Motionären söker medel till ett samarbetsprojekt med kulturförvaltningen och konstnärer 

för anläggning av en skulpturpark. Parken är tänkt att bli en ny mötesplats som ska 

minnas om församlingens hemvist i sydöstra Turkiet och mellanöstern. I parken ska en 

monumentplats utformas för en skulptur. 

Motivering: Den Syrisk ortodoxa församlingen har tagit fram ett förslag på gestaltning 

av utemiljön runt kyrkan där även en skulpturpark ingår som del. Insatser i 

stadsbyggandet av parker, planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger 

inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Medel till omkostnader och markarbeten 

Utöver de medel som skall delas ut för direkta verk, det vill säga utvalda konstnärers 

ersättning, behöver en större andel avsättas kring det specifika verkets omkostnader och 

uppbyggnad – indirekta kostnader som uppkommer så som installationsarbeten, 

markarbeten, ljussättning och konsultarvoden i samband med den projektering som sker 

mellan konstnärer och inblandade i kedjan utanför kulturförvaltningens personal.  

Förslag till beslut: Fonden föreslås avsätta 717 000 kronor för omkostnader och 

markarbeten.  
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Kulturnämnden / -förvaltningen verkställer 

kommunfullmäktiges beslut   

Då medel beviljats ur fonden sker ingen utbetalning till sökande förening eller 

organisation. Medlen behålls av fonden som bekostar åtgärder förbundna med de 

beslutade gestaltningsuppdragen. 

Från uppstart till invigning genomförs projekten som samarbetsprojekt där representanter 

för kulturförvaltningen genom Göteborg Konst, brukarna, konstnärer, Park- och 

naturförvaltningen och eventuell arkitekt medverkar. Ofta inbjuds en eller flera 

konstnärer/arkitekter för att lämna skissförslag på utförande. 

Kulturnämnden är utdelningsstyrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och 

ansvarar för att bereda de inkomna motionsförslagen med yttrande till fullmäktige för 

beslut.  

Förvaltningens bedömning av inkomna motioner i 
sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att två motioner tillstyrks: 

• Staty över svensk damfotboll. 

• Skulptur till Kvibergs Park. 

Kulturförvaltningen föreslår att tio motioner avstyrks, dels med hänvisning till 

prioritering av disponibla medel, dels med hänvisning till att de inte uppfyller fondens 

syften och kriterier.  

Följande fem motioner föreslås avstyrkas med hänvisning till prioritering i denna 

urvalsomgång, med hänvisning till disponibla medel i fonden och att det pågår annan 

konstgestaltning i området genom enprocentregeln:  

• Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special. 

• Folkdansringen Göteborg. 

• Göthenburgo, Falafeleidon-statyn.   

• Konstverk vid Levgrensbron – Gårda.  

• Staty av Selma Lagerlöf.  

Följande fem motioner föreslås avstyrkas med hänvisning till att motionerna inte 

uppfyller syften och kriterier inom fonden:  

• Drottningparken. 

• Antologin “Göteborgs Botaniska trädgård 1923–2023”. 

• Sannaplan, GBG. 

• Fredsam Göteborg. 

• Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka.  
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Yttrande till kommunfullmäktige över 
motioner samt förslag till fördelning av 
disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 

Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över motioner samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige.  

2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att disponibla 

medel om 3 117 000 kronor ur Charles Felix Lindbergs donationsfond fördelas 

enligt följande:  

a. 1 000 000 kronor till Staty över svensk damfotboll. 

b. 1 400 000 kronor till Skulptur till Kvibergs Park. 

c. 717 000 kronor till omkostnader och markarbeten. 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara nämndens 

uppdrag att yttra sig över väckta motioner, samt lämna förslag till fördelning av 

disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond, som fullgjort.  

Sammanfattning 
Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond är en stiftelse med anknuten 

förvaltning, vilket innebär att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens 

angelägenheter. Enligt testamentet ska fondens avkastning var tredje år användas till 

stadens prydande och förskönande.  

I kulturnämndens reglemente står att nämnden har ansvar för ”att bereda förslag, 

inkomma till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om 

donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande 

fonden.”  

Förslag till gestaltningsuppdrag väcks genom motion i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 36 att motioner om användning av 

disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond skulle väckas senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Stiftelsens fria eget kapital uppgår enligt 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 till 3 117 000 kronor.  

Kultur 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-23 

Diarienummer 0171/21 

 

Handläggare 

Claudia Schaper 

Telefon: 031-368 32 55 

E-post:  claudia.schaper@kultur.goteborg.se 
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Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kulturnämnden i uppdrag att yttra sig över 

inkomna motioner samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag till fördelning av 

disponibla medel. Av kulturförvaltningens förslag till yttrande framgår att två av 

sammanlagt tolv motioner föreslås tillstyrkas, samt att fonden därtill avsätter medel till 

omkostnader och markarbeten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslag till fördelning av medel ryms inom ramen för stiftelsen fria eget kapital. 

År 2018 fanns det 7,8 miljoner kronor att fördela från fonden och 5 av 9 motioner 

tillstryktes, samt 1,9 miljoner kronor för omkostnader och markarbeten. 

Årets tillgångar är betydligt lägre än föregående utdelningsomgång med en avkastning på 

3,1 miljoner kronor med förslag till fördelning om 2,4 miljoner kronor för genomförande 

projekt och 700 000 kronor för omkostnader och markarbeten. Detta betyder att 

prioriteringar utifrån de ekonomiska förutsättningarna varit nödvändiga.  

Fondens avkastning skiljer sig mellan utdelningsomgångarna på grund av kapitalets 

förräntning under den gångna tre-årsperioden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Enligt Charles Felix Lindbergs testamente ska fondens avkastning var tredje år användas 

till stadens prydande och förskönande. Detta skapar möjligheter för medborgare att 

påverka stadens offentliga miljöer med förslag, vilket kan ha en positiv inverkan på 

medborgares engagemang och delaktighet i stadens omvandlingsprocesser. Att vara med 

och påverka sin närmiljö, stärker känslan av gemenskap och trygghet på offentliga 

platser, vilket i sin tur stärker staden Göteborg utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

Förslagen som kommit in till denna urvalsomgång belyser flera sociala dimensioner inom 

stadens verksamheter, så som jämställdhet, hälsa, mångfald och integration. Motionärerna 

representerar föreningslivet, sporten och kulturorganisationer, vilka är engagerade i sin 

offentliga närmiljö och vill påverka hur den ser ut och upplevs. Förslagen berättar om 

specifika platser och stärker både stadens och människors identitet och sociala liv i den 

omfattande stadsomvandlingen som sker. 

Förslagen medför positiva aspekter så som möjligheten för barn och unga att påverka den 

offentliga konsten i staden genom att skapa kulturella mötesplatser, för möten över 

generationsgränser samt lyfta mångfald och integrationsfrågor. Kulturförvaltningen anser 

att konstnärliga metoder kan synliggöra och skapa diskussioner om representation och 

jämställdhet i staden, det stärker stadens identitet och människors sociala liv både som 

grupp och individnivå. 

Bilagor 

1. Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special. 

2. Folkdansringen Göteborg. 
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3. Göthenburgo, Falafeleidon-statyn.  

4. Konstverk vid Levgrensbron – Gårda.  

5. Drottningparken. 

6. Staty av Selma Lagerlöf.  

7. Staty över svensk damfotboll. 

8. Antologin “Göteborgs Botaniska trädgård 1923–2023”.  

9. Skulptur Kvibergs Park. 

10. Sannaplan, GBG. 

11. Fredsam Göteborg. 

12. Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka.  

Expedieras till 

Kommunfullmäktige. 
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Ärendet  
Vid motionstiden slut 2021-01-28 förelåg tolv motioner om användning av disponibla 

medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond.  

Av kulturförvaltningens förslag till yttrande framgår att två av sammanlagt tolv motioner 

tillstyrks. För de två motionerna lämnar förvaltningen förslag till fördelning av disponibla 

medel, samt att fonden även avsätter medel till omkostnader och markarbeten. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt 2 

miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och 

testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, 

vilket då motsvarade 12 % av stadens årsbudget. Enligt testamentet ska fondens 

avkastning användas till stadens prydande och förskönande. Medlen ska användas till 

skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora 

delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.  

Tidigare har kulturnämnden i sina yttranden över motioner ställda till 

kommunfullmäktige tillstyrkt förslag som uppfyller följande kriterier:  

• Till stadens prydande och förskönade. 

• Konstverk och parkanläggning/trädplantering av betydande konstnärlig eller 

miljömässig kvalitet. 

• Fast placering utomhus på offentlig plats. 

• Placering på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande 

bostadsföretag eller liknande och vars område fungerar som en offentlig plats. 

 

Med hänvisning till testamentets lydelse att fondens avkastning ”…skall användas för 

stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt 

utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp av 

för parker, planteringar och alléer till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och 

uppresande av statyer eller andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och 

parker till botaniska och zoologiska trädgårdar…” har nämnden avstyrkt motioner som 

avser följande:  

• Underhåll och reparationer av konstverk, byggnader och parkanläggningar. 

• Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk etc. som normalt 

bör inrymmas inom den kommunala budgeten. 

• Stöd och övriga allmänt kulturella insatser som inte ryms inom begreppet till 

”stadens prydande och förskönande”. 

Förslag till yttrande över motioner väckta i 

kommunfullmäktige 

Sammanlagt tolv motioner har väckts i kommunfullmäktige. Nedan redogörs kortfattat 

för motionerna, samt förvaltningens motiveringar inklusive förslag till beslut och 

fördelning av disponibla medel.  
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Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special 

Motionären menar att en hel- och halv special är en del av det göteborgska kulinariska 

kulturarvet. Ett monument över maträtten skulle kunna bli symbol i gatulivet för det 

vardagliga och folkliga, på Vågmästerplatsen där maträtten sägs ha blivit till. 

Motivering: Motionären vill uppföra ett minnesmärke över en maträtt som ska 

symbolisera en del av Göteborgs historiska matkultur. Förvaltningen har i den här 

utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Folkdansringen, Göteborg 

Föreningen Folkdansringen, med sin verksamhet på Gräfsnäsgården sedan 50 år och 100 

år som förening i Göteborg, vill uppmärksamma sin verksamhet med ett minnesmärke vid 

Gräfsnäsgården i Slottsskogen.  

Motivering: Föreningen vill skapa ett minnesmärke över sin verksamhet i Slottsskogen. 

Förvaltningen har i den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Göthenburgo, Falafeleidon-statyn 

Hösten 2019 revs Ali Babas falafel på Backaplan på grund av nybyggnationer i området, 

en händelseutveckling som väcker frågor om vem som får vara kvar när staden växer. 

Föreningen Göthenburgo vill skapa ett konstverk över Ali Babas falafel med en 

avbildande skulptur, en “Falafeleidon”-staty på eller omkring det nya Backaplan. 

Motivering: Föreningen Göthenburgo vill uppföra ett konstverk, som en symbol över 

Göteborgs pågående stadsutveckling. Förvaltningen har i den här utdelningsomgången 

prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Konstverk vid Levgrensbron, Gårda 

Fastighetsägarna för Gårda föreslår en konstgestaltning längs med eller vid Levgrensbron 

i Gårda, vilket skulle bidra med en trevligare vistelsemiljö och lyfta Gårda i dess 

utveckling.  

Motivering: Vid upprustning av kanalen och andra nybyggnationer i stadsutvecklingen 

av Gårdaområdet kan stadens enprocentregel brukas, vilket betyder att 1% av 

byggproduktionskostnaden tas i anspråk till konstgestaltning. Förvaltningen har i den här 

utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Drottningparken 

Församlingen vill utveckla grönområdet på norrsidan av Tyska Christinae kyrka till en 

tillgänglig stadspark inom Vallgraven samt i parken uppföra en staty av Drottning 

Kristina. 

Motivering: Tyska församlingen har tagit fram ett förslag att med hjälp av extern 

finansiering utveckla en befintlig park som inkluderar ett avbildande konstverk av 

drottning Kristina. Marken ägs av församlingen. Insatser i stadsbyggandet av parker, 
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planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger inte i linje med fondens syfte 

och kriterier och kan därför inte tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Staty av Selma Lagerlöf 

Motionären vill uppföra en staty av Selma Lagerlöf, på Selma Lagerlöfs torg i samband 

med stadsutvecklingen för Selma Stad. 

Motivering: I samband med nybyggnationer kring Selma Stad och längst Litteraturgatan 

pågår redan flera konstgestaltningsprojekt genom enprocentregeln. Förvaltningen har i 

den här utdelningsomgången prioriterat andra motioner. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Staty över svensk damfotboll 

Motionären vill uppföra en konstgestaltning som hyllar svensk damfotboll utanför 

nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Det svenska landslaget har 

alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också 

inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige. En staty skulle komma 

allmänheten till gagn, väcka intresse och skapa debatt om sportens villkor. 

Motivering: Att upprätta en konstgestaltning över svensk damfotboll ger ett viktigt 

signalvärde att staden tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. Det blir ett betydelsefullt 

inslag i stadens offentliga rum där få konstgestaltningar representerar kvinnor överlag. En 

konstgestaltning som synliggör att staden tillhör oss alla är av stor vikt.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen tillstyrks och att 1 000 000 kronor 

avsätts för ändamålet. 

Antologin “Göteborgs botaniska trädgård 1923–2023” 

Motionärerna söker stöd till publikationen "Antologin om Botaniska Trädgården” om 

2000 exemplar, med utgivning år 2023, Göteborgs 400 års-firande. 

Motivering: Förslaget vill ge ut en antologi om Göteborg botaniska trädgård. 

Finansiering av publikationer uppfyller inte fondens syfte och kriterier och kan därför inte 

tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Skulptur till Kvibergs Park 

Föreningen Kompani 415 föreslår att en konstgestaltning uppförs i det nya området 

Kvibergs Park. Målsättningen och visionen för området är att Kvibergs Park ska vara en 

stadspark med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal 

människor från hela Göteborg. Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga, ha en 

sammanhängande parkkaraktär som tål användning och är funktionell för visionens 

syften. Motionären vill skapa en mötesplats för goda möten, motverka rasism, 

diskriminering och utanförskap.  

Motivering: Förslaget är intressant eftersom det är ett område som många människor 

brukar genom idrott, hälsa, kultur och utbildning. Parken kommer framöver att utvecklas 

till en naturlig och viktig mötesplats över generationsgränser med barn och unga i fokus. 

Motionen som lyfter barnkonventionen kommer från föreningslivet där det redan pågår 

ett brett deltagarbaserat förankringsarbete som kan länkas till ett konstprojekt. Att öka 



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 7 (9) 

tillgängligheten av kulturella mötesplatser i området bedöms av kulturförvaltningen som 

angeläget både ur ett barn- och ungdomsperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv för 

hela staden. Östra Göteborg har dessutom få offentliga konstgestaltningar.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen tillstyrks och att 1 400 000 

kronor avsätts för ändamålet. 

Sannaplan, GBG 

Motionären vill omforma Sannaplan till en grönare och mer tillgänglig plats genom att 

flytta återvinningsstation och markera ingången till västra kyrkogården. Detta genom att 

plantera träd och växlighet. 

Motivering: Förslaget vill röja och rusta upp en redan befintlig plats med bänkar och 

konstverk. Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk inryms normalt 

inom den kommunala budgeten. Förslaget uppfyller därmed inte de kriterier och syften 

som fonden satt upp. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Fredsam Göteborg 

Motionärerna vill belysa befintlig skulptur ”Fredsgudinnan” av Bertil Gustavsson, 

placerad väster om Röda sten, Harry Martinssons väg. 

Motivering: Underhåll och reparationer av befintliga konstverk, byggnader och 

parkanläggningar ligger inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte 

tillstyrkas.  

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka  

Motionären söker medel till ett samarbetsprojekt med kulturförvaltningen och konstnärer 

för anläggning av en skulpturpark. Parken är tänkt att bli en ny mötesplats som ska 

minnas om församlingens hemvist i sydöstra Turkiet och mellanöstern. I parken ska en 

monumentplats utformas för en skulptur. 

Motivering: Den Syrisk ortodoxa församlingen har tagit fram ett förslag på gestaltning 

av utemiljön runt kyrkan där även en skulpturpark ingår som del. Insatser i 

stadsbyggandet av parker, planteringar och konstverk etc. utanför stadens mark, ligger 

inte i linje med fondens syfte och kriterier och kan därför inte tillstyrkas. 

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks. 

Medel till omkostnader och markarbeten 

Utöver de medel som skall delas ut för direkta verk, det vill säga utvalda konstnärers 

ersättning, behöver en större andel avsättas kring det specifika verkets omkostnader och 

uppbyggnad – indirekta kostnader som uppkommer så som installationsarbeten, 

markarbeten, ljussättning och konsultarvoden i samband med den projektering som sker 

mellan konstnärer och inblandade i kedjan utanför kulturförvaltningens personal.  

Förslag till beslut: Fonden föreslås avsätta 717 000 kronor för omkostnader och 

markarbeten.  
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Kulturnämnden / -förvaltningen verkställer 

kommunfullmäktiges beslut   

Då medel beviljats ur fonden sker ingen utbetalning till sökande förening eller 

organisation. Medlen behålls av fonden som bekostar åtgärder förbundna med de 

beslutade gestaltningsuppdragen. 

Från uppstart till invigning genomförs projekten som samarbetsprojekt där representanter 

för kulturförvaltningen genom Göteborg Konst, brukarna, konstnärer, Park- och 

naturförvaltningen och eventuell arkitekt medverkar. Ofta inbjuds en eller flera 

konstnärer/arkitekter för att lämna skissförslag på utförande. 

Kulturnämnden är utdelningsstyrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och 

ansvarar för att bereda de inkomna motionsförslagen med yttrande till fullmäktige för 

beslut.  

Förvaltningens bedömning av inkomna motioner i 
sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att två motioner tillstyrks: 

• Staty över svensk damfotboll. 

• Skulptur till Kvibergs Park. 

Kulturförvaltningen föreslår att tio motioner avstyrks, dels med hänvisning till 

prioritering av disponibla medel, dels med hänvisning till att de inte uppfyller fondens 

syften och kriterier.  

Följande fem motioner föreslås avstyrkas med hänvisning till prioritering i denna 

urvalsomgång, med hänvisning till disponibla medel i fonden och att det pågår annan 

konstgestaltning i området genom enprocentregeln:  

• Monument över den göteborgska maträtten hel- och halv special. 

• Folkdansringen Göteborg. 

• Göthenburgo, Falafeleidon-statyn.   

• Konstverk vid Levgrensbron – Gårda.  

• Staty av Selma Lagerlöf.  

Följande fem motioner föreslås avstyrkas med hänvisning till att motionerna inte 

uppfyller syften och kriterier inom fonden:  

• Drottningparken. 

• Antologin “Göteborgs Botaniska trädgård 1923–2023”. 

• Sannaplan, GBG. 

• Fredsam Göteborg. 

• Skulpturpark och mötesplats vid St. Gabriel Syrisk Ortodoxa kyrka.  
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GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Joakim Albrektson  

 

Avdelningschef Kultur och samhällsutveckling  
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