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Yrkande angående – Föreslagen fördelning av avkastning ur Stiftelsen Olof 
och Caroline Wijks fond 2022. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till fördelning av medel ur Olof och Caroline Wijks fond 2022 ändras i 
enlighet med nedanstående förslag. 
 

Yrkandet 
Förslag till fördelning av medel ur Olof och Caroline Wijks fond 2022 ändras 
enligt följande: 
 
 

Sökande 
Äskar/ansöker 
om: 

Föreslås 
erhålla: 

Föreslaget 
belopp ändras 
till:       

Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo 55 000 kr 55 000 kr 55 000 kr 
Fjällbo Park Träslöjd 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
Forum Skill 210 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 
Frivilligcentralen Pärlan 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 
Föreningen Ung Företagsamhet 100 000 kr 100 000 kr 75 000 kr 
Homan Ingen uppgift  80 000 kr 80 000 kr 
Räddningsmissionen - hemlöshet 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 
Räddningsmissionen - kvinnor i utsatthet 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
Somaliska föreningen i Göteborg Ingen uppgift 30 000 kr 0 kr 
Spädbarnsfonden 352 820 kr 100 000 kr 155 000 kr 
Stiftelsen Aeroseum 346 500 kr 346 500 kr 346 500 kr 
Stiftelsen Ekocentrum 174 000 kr 174 000 kr 174 000 kr 
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission - Drottninggatan 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission – Johanneskyrkan 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 
Stiftelsen Sjömanskyrkan 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 
Tjej Jouren Väst 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 
        

 3 338 320 kr 3 185 500 kr 3 185 500 kr 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-04-29 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-05-04,  2.1.4,  Dnr: 0084/22 
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Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline 
Wijks fond 2022 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avkastningen ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022 fördelas enligt 
utdelningsstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har arton motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur 
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks donations disponibla medel för 2022.  

Den av fullmäktige tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att sexton motioner 
beviljas totalt 3 185 500 kronor. Samtliga motioner som föreslås bifallas 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, 
cirkulär ekonomi, 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. 
Motionerna berör bland annat hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, 
psykisk ohälsa, ekonomiskt och socialt utanförskap. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-29 
Diarienummer 0084/22 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon:031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Utdrag ur Caroline Wijks testamente  

2. Utdelningsstyrelsens förslag 4 april 2022  
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Ärendet  
Sammanlagt har arton motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur 
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks donations disponibla medel för 2022. Den av 
fullmäktige tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att sexton av motionerna 
beviljas totalt 3 185 500 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 
ska användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller 
välgörande ändamål, se bilaga 1. 

Motioner om användning av disponibla medel ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 
skulle väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2022. Vid 
motionstidens utgång har arton motioner inkommit.  

Stiftelsens fria egna kapital uppgår till 4,4 miljoner 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 ska också en bedömning göras om de kostnader som 
organisationerna redovisat som underlag för ansökan eller motionen är rimliga att 
lämnaersättning 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 beviljats 
bidrag. Stadsledningskontoret följer upp att angivet projekt eller verksamhet genomförs 
och tillhandahåller en återrapporteringsblankett som organisationerna kan använda. 
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Genom beslut enligt förslaget beviljas sexton motioner sammanlagt 3 185 500 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.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget 
belopp 

1 Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo 

Bidrag för att skapa möjlighet till att digitalisera 
verksamheten och därigenom kunna nå ut till 
fler med förenings uppvisningar, träningsläger 
och utbildningar. Bidraget ska gå till utrustning 
för att möjliggöra detta. 

Ändamål: Allmännyttigt och kulturellt 

55 000 kr 55 000 kr 

3 Fjällbo Park Träslöjd 

Bidrag till inköp och service av verktyg, 
utbildning samt renovering av 
föreningslokalerna vilket ska leda till en 
förbättring av arbetsmiljön. 

Ändamål: Allmännyttigt och kulturellt 

150 000 kr 150 000 kr 

4 Forum Skill 

Bidrag till inköp av maskiner och 
iordningsställande av syverkstad. 

Ändamål: Allmännyttigt 

210 000 kr 200 000 kr 

5 Frivilligcentralen Pärlan 

Bidrag för upprustning av våning två i 
föreningsbyggnaden samt för att iordningsställa 
en ny skaparverkstad och inköp av material till 
önskade aktiviteter. 

Ändamål: Allmännyttigt och kulturellt 

250 000 kr 250 000 kr 

6 Föreningen Ung Företagsamhet 

Bidrag för att skapa möjlighet till barn och 
ungdomar att träna och utveckla sin kreativitet, 
sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. 
Bidraget kommer att användas till aktiviteter 
kopplade till UF-företagande. 

100 000 kr 100 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget 
belopp 

Ändamål: Allmännyttigt 
7 Homan 

Bidrag till att täcka verksamhetskostnader så 
som del av lokalhyra, träffar och utflykter 
samt nätverksmöten som gynnar 
medlemmarna. 

Ändamål: Välgörande 

Ingen uppgift 80 000 kr 

9 Räddningsmissionen - hemlöshet 

Bidrag till friskvårdsarbete, jourboende och 
frukostkafé på Vasagatan. 

Ändamål: Välgörande och allmännyttigt 

300 000 kr 300 000 kr 

10 Räddningsmissionen - kvinnor i utsatthet 

Bidrag till uppsökande arbete och stöd, öppna 
mötesplatser samt boenden. 

Ändamål: Välgörande och allmännyttigt 

150 000 kr 150 000 kr 

11 Somaliska föreningen i Göteborg 

Bidrag till simundervisning för flickor, pojkar, 
kvinnor och män jämnt fördelat mellan könen. 

Ändamål: Allmännyttigt 

Ingen uppgift 30 000 kr 

12 Spädbarnsfonden  

Bidrag till att stödja föräldrar och syskon boende 
i Göteborg för deltagande i familjehelgen som är 
förlagt till Apelviken. 

Ändamål: Välgörande och allmännyttigt      

352 820 kr 100 000 kr 

13 Stiftelsen Aeroseum 

Bidrag till ombyggnad och upprustning av 
toaletter och våtutrymmen. 

Ändamål: Allmännyttigt och kulturellt  

346 500 kr 346 500 kr 

14 Stiftelsen Ekocentrum  

Bidrag till framställning av filmade 
föreläsningar enligt ansökan samt bidra till att 
öka intresset för dessa frågor och därmed nå en 
större målgrupp. 

Ändamål: Allmännyttigt 

174 000 kr 174 000 kr 
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Nr Förening/organisation Sökt belopp Föreslaget 
belopp 

15 Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission -
Drottninggatan 

Bidraget ska användas till att delfinansiera den 
sociala verksamheten i sin helhet. 

Ändamål: Välgörande 

600 000 kr 600 000 kr 

16 Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission – 
Johanneskyrkan 

Bidraget ska gå till öppen mötesplats och ett 
kafé som erbjuder mat, värme, samvaro, stöd, 
motiverande samtal med mera. 

Ändamål: Välgörande 

500 000 kr 500 000 kr 

17 Stiftelsen Sjömanskyrkan 

Bidrag till bland annat föreläsningar, 
gemenskapsträffar, tidningar och tidskrifter, 
material till branschdagar hos 
utbildningsenheterna och transportkostnader till 
och från hamnarna. 

Ändamål: Kulturellt och välgörande 

50 000 kr 50 000 kr 

18 Tjej Jouren Väst 

Bidrag till marknadsföringskampanj, 
grundutbildning i stödchatt och Digital 
Storasyster samt volontärträff. 

Ändamål: Välgörande 

100 000 kr 100 000 kr 

 
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. Motionerna återfinns i sin helhet på 
stadsledningskontoret. 

Nr Förening/organisation Sökt belopp 
2 Filmbryggan 128 000 kr 
8 Majorna Älvsborg Företagsföreningen Ingen uppgift 

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

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  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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