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Yrkande angående – Föreslagen utdelning ur stiftelsen Renströmska 
fonden 2022. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till fördelning av medel ur Renströmska fonden 2022 ändras i enlighet 
med nedanstående förslag. 
 

Yrkandet 
Förslag till fördelning av medel ur Renströmska fonden 2022 ändras enligt 
följande: 
 
 

Sökande: Äskar/ansöker 
om: 
  

Föreslås 
erhålla: 
  

Föreslaget 
belopp ändras 
till:   

Somaliska föreningen i Göteborg Ingen uppgift 50 000 kr 0 kr 
Aeroseum 250 000 kr 100 000 kr 150 000 kr 
Stiftelsen Ekocentrum 229 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 
Göteborgs kyrkliga stadsmission 200 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
Göteborgs Räddningsmission 250 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 
Föreningen Galaxen 163 150 kr 160 000 kr 160 000 kr 
        
 1 092 150 kr 760 000 kr 760 000 kr 

 
 
 
 
 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-04-29 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-05-04,  2.1.5,  Dnr: 0082/22 
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Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avkastningen ur stiftelsen Renströmska fonden 2022 fördelas enligt styrelsens förslag.  

Sammanfattning 
Sju motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2022. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
sex 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. 

Stiftelsen har ett eget fritt kapital om 7 892 000 kronor som ska räcka till flera års 
utdelningar framöver. Styrelsen föreslår en utdelning om 760 000 kronor för 2022. 

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 att beviljas bedöms ha en positiv inverkan på stadens och 
invånarnas ekologiska förhållande. Motionerna berör bland annat resurseffektivitet, 
miljöarbete, biologisk mångfald och cirkulär upphandling i staden. 

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 jämlikhet, hälsa, hemlöshet, ekonomiskt och socialt 
utanförskap. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Sven Renströms testamente  
2. Styrelsebeslut stiftelsen Renströmska fonden 21 mars 2022 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-29 
Diarienummer 0082/22 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Sju motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2022. Stiftelsen har föreslagit att sex motioner 
beviljas om totalt 760 000 kronor. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås att 
besluta enligt styrelsens förslag. 

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

Motioner om användning av disponibla medel ur stiftelsen Renströmska fonden skulle 
väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2022. Vid 
motionstidens utgång hade sju motioner inkommit. 

Stiftelsen Renströmska fonden 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 styrelsen för beredning. Styrelsen beslutade den 21 mars 
2022 om vilka motioner som ska föreslås beviljas medel ur stiftelsen och vilka som ska 
föreslås få avslag. 

Genom beslut enligt förslaget beviljas sex föreslagna motioner sammanlagt 760 000 
kronor ur Stiftelsen Renströmska fonden. 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 som styrelsen föreslår ska beviljas med motionsnummer, 
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 
2 Somaliska föreningen i Göteborg 

Bidrag till utbildning och aktiviteter  

Ändamål: Idrott och hälsa samt utbildning 

Ingen uppgift 50 000 kr 

3 Aeroseum 

Bidrag till installation av handikappanpassad 
vattentoalett 

Ändamål: Byggnader för speciella men 
allmänna behov 

250 000 kr 100 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
4 Stiftelsen Ekocentrum 

Bidrag till att stärka dialogen mellan staden och 
näringslivet för att främja en mer cirkulär 
upphandling 

Ändamål: Handel och industri 

229 000 kr 100 000 kr 

5 Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Bidrag till vägledartjänst för hemlösa 

Ändamål: Behövande 

200 000 kr 150 000 kr 

6 Göteborgs Räddningsmission 

Bidrag till verksamheten Hjärterum för att 
minska hemlösheten i Göteborg 

Ändamål: Behövande 

250 000 kr 200 000 kr 

7 Föreningen Galaxen 

Bidrag till underhåll av stängsel av lantgårdens 
hagar  

Ändamål: Byggnader för speciella men 
allmänna behov 

163 150 kr 160 000 kr 

 

 

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

Motion återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

Nr Förening/organisation Sökt belopp 
1 Opalkyrkans Frikyrkoförsamling 

Bygga och inreda en samlingslokal i kyrkans källare. 

300 000 kr 

 

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

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  















 
 

Stiftelsen Renströmska Fonden 
 

PROTOKOLL 2022-03-21 
Bilaga 1 

 
 
 
Sökande     Beviljat belopp 
 
Somaliska föreningen i Göteborg      50 000 kr 
Stiftelsen Ekocentrum    100 000 kr 
Göteborgs Räddningsmission   200 000 kr 
Aeroseum     100 000 kr 
Göteborgs kyrkliga stadsmission   150 000 kr 
Föreningen Galaxen    160 000 kr 
 
Summa     760 000 kr  
 



Stiftelsen Renströmska Fonden  
Motiveringar år 2022 

 

Stiftelsens ändamål 

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

 

Beviljade ansökningar 

Somaliska föreningen i Göteborg 

Ändamål 

Idrott och hälsa samt utbildning 

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

 



Göteborgs Räddningsmission 

Ändamål 

Behövande 

Ekonomisk dimension 

Att vara hemlös och inte ha en fast punkt att utgå ifrån kan leda till flera problem som till exempel 
arbetslöshet och hälsoproblem. Detta innebär kostnader inte bara för personerna i hemlöshet men 
också för samhället i förlorade skatteintäkter och ökade vårdkostnader. Stadsdelarnas totala 
nettokostnad för boenden till hemlösa uppgick enligt Göteborg stad 2018 till 923 mkr. 2015 var 
samma siffra 260 mkr. Hjärterum vill vara med och skapa en positiv utvecklingen på detta område 
och hjälpa fler att få eget boende. Således bidrar Hjärterum positivt till både enskilda göteborgares 
ekonomi och stadens ekonomi i stort. 

Ekologisk dimension 

Projektet ämnar till att ta vara på existerande boyta vilket gör att stadens resurser används på ett 
mer effektivt sätt. Bostadskrisen kan inte endast lösas genom ökad produktion utan ett mer 
resurseffektivt tänk behövs. Ett fast boende ökar också möjligheten för att barn att gå i en skola i 
närområdet istället för att behövas transporteras från olika boendetyper för att ta sig till skola och 
fritidsaktiviteter. Detta står i linje med Göteborgs stads klimatstrategi om resurseffektivitet.  

Social dimension 

Hjärterums verksamhet har visat sig ha goda integrationseffekter dels genom kontakt mellan 
uthyrare och hyresgäst och genom att boende får en chans att rota sig på en plats istället för att 
flytta runt. Kontakt och relation mellan uthyrare och boende är inget krav men har i projektets gång 
ofta uppstått och fungerat som en ytterligare katalysator för integration. Läs mer om ett exempel på 
ett möte genom Hjärterum här: 
https://www.facebook.com/112225970344/posts/10159024223455345/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stiftelsen Ekocentrum 

Ändamål 

Handel och industri 

Ekonomisk dimension 

 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aeroseum 

Ändamål 

Byggnader för speciella, men allmänna behov.  

Ekonomisk dimension 

Aeroseum är en världsunik turistanläggning, som genererar intäkter till Göteborgs stad och därmed 
till dess invånare. Många av Aeroseums närmare 60 000 besökare per år kommer från andra delar av 
landet och även från utlandet. Ett antal av dem övernattar i Göteborg till nytta för 
hotellverksamheten. Dessutom shoppar de och besöker restauranger och andra turistanläggningar 
och spenderar pengar, vilket gynnar Göteborg. Världens största resesajt, Tripadvisor, har i flera år 
rankat Aeroseum som etta bland besöksmål i västra Sverige, men 2020 tilldelades Aeroseum 
Tripadvisors högsta utmärkelse ”Travellers Choice”. Det innebär, att Aeroseum är bland de 10 
procent populäraste besöksmålen i världen. Aeroseum är dessutom bland de 1 procent populäraste i 
Sverige. Detta faktum torde i stor utsträckning gynna Göteborg och dess invånare med tanke på de 
intäkter som detta för med sig kopplat till vistelse i staden enligt ovan. Tillkommer, att Aeroseum är 
en arbetsplats med 11 vuxna och 8 ungdomar på lönelistan. Detta genererar skatteintäkter till 
Göteborg. Stiftelsen Aeroseum betalar dessutom kommunalskatt plus hyra för berganläggningen till 
Fastighetskontoret och avgift för elförbrukning till Göteborg Energi. Det synes därför vara av mycket 
stort intresse för Göteborg och dess invånare, att trivsel- och bekvämlighetsfrämjande åtgärder görs 
för att vidmakthålla anläggningens höga standard, och att Aeroseum därmed fortsätter att vara ett 
mycket attraktivt besöksmål.  

Ekologisk dimension 

Beslutet att omvandla den tidigare berghangaren på Säve flygplats till flygupplevelsecentret 
Aeroseum, som togs 1999 när Försvarsmakten tog anläggningen ur drift, innebar att berget under 
åren därefter har vidmakthållits som en levande anläggning som löpande har underhållits och 
moderniserats, vilket har varit mycket positivt för miljön. Ett exempel på en mycket stor miljövinst är 
beslutet för 6 år sedan att investera i bergvärme som ersättning för oljeeldningen som dittills hade 
använts för uppvärmning av anläggningen. Om verksamheten i berget skulle upphöra uppstår en stor 
miljörisk. Vid en stängning måste berganläggningen nämligen återställas till sitt ursprung. Det 
innebär t.ex. att alla rör, kablar, och armaturer, all ventilation, isoleringsmaterial, 
brandbekämpningsutrustning och mycket mer måste demonteras och omhändertas/destrueras på 
ett miljömässigt tillfredsställande sätt, vilket inte minst ställer stora, kompetensmässiga krav på 
utföraren. Slutligen skall ingångarna förslutas så att tillgänglighet till berganläggningen omöjliggörs. 

Social dimension 

Aeroseum är öppet för alla invånare i Göteborg. Besökarna utgörs av barn, ungdomar och äldre ur 
alla åldersgrupper. Aeroseum är en gränsöverskridande anläggning som erbjuder ett lärande om 
historien för såväl unga som äldre. Särskilda satsningar görs på program för skolor. Aeroseum värnar 
om mångfald, jämställdhet och anpassning till funktionsnedsatta besökare. 

 

 

 

 



Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Ändamål 

Behövande 

Ekonomisk dimension 

 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningen Galaxen 

Ändamål 

Byggnader för speciella, men allmänna behov.  

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 

 

Social dimension 

 

 

Avslagna ansökningar 

Opalkyrkans Frikyrkoförsamling 

Stiftelsens medel är begränsade och styrelsen har valt att detta år satsa medel på andra 
ansökningar som inkommit.  
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