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Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D och V den 17 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Avkastningen ur stiftelsen Renströmska fonden 2021 fördelas enligt styrelsens förslag 
med undantag enligt följande: motion nr 4 från Räddningsmissionen för uppstart av 
communityskola avslås, motion nr 3 från Slottsskogsobservatoriets vänner, för 
uppsökande verksamhet riktad mot ekonomiskt utsatta barn och deras familjer, beviljas 
med 100 000 kr. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 16 maj 2021 och yrkande från S, D, och V den 17 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) 
yrkade bifall till yrkande från S, D, och V den 17 maj 2021. Vidare yrkade Jonas Attenius (S) 
och Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från S, D och V den 17 maj 2021. 

Vid omröstning i huvudvoteringen röstade Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till 
Karin Pleijels och Emmyly Bönfors yrkande om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) röstade för 
bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet från S, D och V. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med fem röster mot sju att bifalla Jonas Attenius m.fl. 
yrkande om att bifalla yrkandet från S, D och V. 

Kommunfullmäktige 
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Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till Karin Pleijels och Emmyly Bönfors yrkande om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 2 juni 2021. 

 
 
Göteborg den 2 juni 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående Utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fonden  
 

Det är olyckligt att Socialdemokraterna, Demokraterna och Vänsterpartiet vill ta medel 
från undervisningsverksamhet som gynnar barns framtid och istället ge dubbla bidrag till 
observatoriet. Under förra kommunstyrelsesammanträdet beviljades 
Slottsskogsobservatoriets vänner en utdelning på 300 000 kr ur Wilhem Röhss 
donationsfond. Huvudmannaskap och finansiering av observatoriet är i första hand en 
fråga för Västra Götalandsregionen.  

Liknande verksamhet drivs av Universeum, som har ett omfattande utbud av pedagogiska 
lektioner inom naturvetenskap och teknik, riktat till stadens elever i alla åldrar. Alliansen 
vill satsa medel på barns framtid och bevilja utdelning på 100,000 kr till 
Räddningsmissionen för uppstart av communityskola för att engagera i våra 
utvecklingsområden. Forskning stödjer en väl genomförd skolgång som skyddsfaktor mot 
psykisk ohälsa, kriminalitet, arbetslöshet och negativa livsval. Skandia har gjort en 
beräkning av vad en misslyckad skolgång kostar, och uppger att kostnaderna för elever 
som inte slutfört gymnasiet uppgår till totalt cirka 53 miljarder under den årskullens 
arbetsliv.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
 
 
 
2021-06-02 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna 
  
 
 
2.1.14 
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Yrkande angående – Förslag till utdelning i stiftelsen Renströmska 
fonden 2021. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ur Renströmska fonden 2021 ändras enligt nedanstående. 

 

Yrkandet 
Föreslagna mottagare av utdelning ur Renströmska fonden 2021 
ändras enligt tabellen nedan:  

 

 

 

 

Mottagare Äskar: Föreslås enligt TU 
få tilldelning med:

Tilldelning föreslås 
ändras till:

Tyska Christinae församling 1 062 500 150 000 150 000
Carl Johans Pastorat 470 000 150 000 100 000
Räddningsmissionen 150 000 100 000 100 000
Aeroseum 56 000 56 000 56 000
Göteborgs Stadsmission 200 000 150 000 100 000

Slottsskogsobservatoriets vänner 200 000 0 100 000

Summa föreslagen utdelning 606 000 606 000
Maximal möjlig utdelning -606 000 -606 000
Skillnad, Föreslagen utdelning mot 
maximal möjlig utdelning 0 0

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-05-16 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2021-06-02, 2.1.14  Dnr: 0528/21 
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Yrkande angående – Utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fonden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: 

1. Avkastningen ur stiftelsen Renströmska fonden 2021 fördelas enligt styrelsens 
förslag med undantag enligt följande:  
motion nr 4 från Räddningsmissionen för uppstart av communityskola avslås,  
motion nr 3 från Slottsskogsobservatoriets vänner, för uppsökande verksamhet riktad 
mot ekonomiskt utsatta barn och deras familjer, beviljas med 100 000 kr.  

Yrkandet 
Räddningsmissionen är en ideell förening på kristen grund. Skolverksamheten drivs dock 
i aktiebolagsform, RM Education AB, och inte av den ideella föreningen vilket dessvärre 
inte framgår av motionen eller av tjänsteutlåtandet. 

Bolaget är i ett expansivt skede med bildandet av en ny friskolekoncern. Tillstånd finns 
för en skola vid Opaltorget som planeras att öppna höstterminen 2021. En ansökan för en 
till skolenhet, med trolig placering i Bergsjön, behandlas nu av Skolinspektionen. Planer 
finns på ytterligare skolor i Göteborg inom fem år.  

Räddningsmissionen gör viktiga insatser i staden, inte minst inom stadens skolor, med 
kompensatoriska sociala aktiviteter för barn och unga. Den typen av insatser från ideella 
föreningar ser vi gärna att stiftelser med allmännyttiga ändamål stödjer. Att ekonomiskt 
bidra till verksamhet kopplad till utbildningsverksamhet i aktiebolagsform kan dock inte 
anses ligga i linje med stiftelsens ändamål. 

Socialdemokraterna, Demokraterna och Vänsterpartiet vill att de medel om 100 000 kr, 
som styrelsen föreslår till uppstart av communityskola, istället fördelas till 
Slottsskogsobservatoriets vänner som i sin motion beskriver hur de vill satsa på 
uppsökande arbete och aktiviteter riktade mot barn och unga i Göteborgs utsatta områden. 
Med bidrag från Renströmska fonden kan barn som lever i ekonomisk utsatthet få 
möjlighet att tillsammans med sina familjer lära sig om astronomi och inspireras till 
framtida studie- och yrkesval inom naturvetenskap. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-05-17 
 

Socialdemokraterna, Demokraterna, Vänsterpartiet 
  
Ärende nr 2.1.17 
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Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avkastningen ur stiftelsen Renströmska fonden 2021 fördelas enligt styrelsens förslag.  

Sammanfattning 
Åtta motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2021. Stiftelsens styrelse har föreslagit att 
fem motioner beviljas och nu föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta 
enligt styrelsens förslag. Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före 
sommaren, så att organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utdelningen till föreslagna organisationer finansieras helt av stiftelsen och belastar inte 
Göteborgs Stads ekonomi. Ärendet medför inte några andra kostnader för Göteborgs Stad 
än de som följer av själva ärendehanteringen. 

Stiftelsen har ett eget fritt kapital om 7 957 000 kronor som ska räcka till flera års 
utdelningar framöver. Styrelsen föreslår en utdelning om 606 000 kronor för 2021. 

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 miljö och hållbarhet 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 socialt utanförskap och hälsa. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Sven Renströms testamente  
2. Styrelsebeslut stiftelsen Renströmska fonden 16 mars 2021 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-16 
Diarienummer 0528/21 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Åtta motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen 
Renströmska fondens disponibla medel för 2021. Stiftelsen har föreslagit att 
fem motioner beviljas om totalt 606 000 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.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 36, att motioner om användning av 
disponibla medel ur stiftelsen Renströmska fonden skulle väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Vid motionstidens utgång hade 
åtta 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 16 mars 
2021 om vilka motioner som ska föreslås beviljas medel ur stiftelsen och vilka som ska 
föreslås få avslag. 

Genom beslut enligt förslaget beviljas fem föreslagna motioner sammanlagt 606 000 
kronor ur Stiftelsen Renströmska fonden. Övriga motioner avslås.  

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

Motioner som styrelsen föreslår ska beviljas 
Nedan anges de motioner 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 
1 Tyska Christinae församling 

Bidrag till att utveckla och förvandla 
baksidan av Tyska Christinae kyrka 
till en levande stadspark vid namn 
Drottningparken. 

Ändamål: Anläggning av allmänna 
platser. 

1 062 500 kr 150 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 
2 Carl Johans pastorat 

Bidrag till inredning av 
Sjömanskyrkans entrévåning och kök. 

Ändamål: Byggnader för speciella 
men allmänna behov. 

470 000 kr 150 000 kr 

4 Räddningsmissionen 

Bidrag till Communityskolans 
uppstarts verksamhet för att engagera 
i närområdet. 

Ändamål: Utbildning 

150 000 kr 100 000 kr 

7 Aeroseum 

Bidrag till besiktning av taket i 
anläggningen och skrotning av 
berget. 

Ändamål: Byggnader för speciella 
men allmänna behov. 

56 000 kr 56 000 kr 

8 Göteborgs Stadsmission 

Bidrag till vägledartjänst. 

Ändamål: Behövande 

200 000 kr 150 000 kr 

 

Motioner som styrelsen föreslår ska avslås 
Nedan anges de motioner som styrelsen föreslår ska avslås med motionsnummer, 
organisation, sökt belopp. Styrelsens förslag och motivering framgår av bilaga 2.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

Nr Förening/organisation Sökt belopp 
3 Slottskogsobservatoriets vänner 200 000 kr 
5 Ekocentrum 298 000 kr 
6 Neutrala ungdomsförbundet 1 622 000 kr 

 

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

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  
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