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Ändring av föreskrifter i Göteborgs 
kontoristförenings stipendiefond  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. För stiftelsen Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond godkänns ändring av 
föreskrifter avseende utdelningsstyrelse.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att för stiftelsen ansöka om tillstånd att ändra 
föreskrifterna avseende utdelningsstyrelse, samt vidta eventuella justeringar som kan 
komma att påkallas med anledning av stiftelsens ansökan.  

Sammanfattning 
Enligt stiftelsens stadgar ska utdelning av stiftelsens medel i dagsläget göras av 
Göteborgs kontoristförenings styrelse. Kontoristföreningens styrelse har uttalat att man 
inte har möjlighet att hantera utdelningsansvaret och därmed vill avsäga sig det. Under 
2016 ansökte stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen om permutation av 
stiftelsens ändamål. Kammarkollegiet godkände i beslut som vann laga kraft 2018 vissa 
ändringar av ändamålet, samt upphävde kapitalföreskriften då stiftelsens kapital ansågs 
ringa. Föreskriften om utdelningsstyrelse ändrades dock inte då den inte anses utgöra del 
av stiftelsens ändamål och således inte kan prövas av Kammarkollegiet. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att ansökan görs till länsstyrelsen om ändring av 
föreskrift avseende utdelningsstyrelse på så sätt att utdelningsansvaret flyttas från 
Göteborgs kontoristförenings styrelse till förvaltaren själv.                                                                                                                

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet handlar om en administrativ förändring avseende vem som för stiftelsens räkning 
kan dela ut medel. Den föreslagna ändringen innebär att utdelning till stiftelsens 
destinatärer kan återupptas. I övrigt har stadsledningskontoret inte funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.   

Bilaga 
1. Föreskrifter för Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond 1895.   
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till huruvida stiftelsens föreskrift bör ändras på så 
sätt att utdelningsansvaret flyttas från Göteborgs kontoristförenings styrelse till 
förvaltaren själv.   

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond inrättades 1894 genom ett 
anslag om 20 000 kronor ur Renströmska fonden med föreskrift om att den årliga 
avkastningen skulle utbetalas till kontoristföreningens styrelse, för att användas till ett 
eller flera resestipendier. Stiftelsens reglemente beslutades av stadsfullmäktige den 6 juni 
1895.  

Den 13 juni 1985 beslutade kommunfullmäktige om ändringar i reglementet innebärande 
att avkastningen fortsättningsvis skulle disponeras av Styrelsen för Institutet för Högre 
Marknadsföreningsutbildning (IHM) för att genom resestipendier möjliggöra fortbildning 
för institutets Göteborgselever i utlandet.  

Fram till och med 2014 betalades avkastningen ut till IHM för vidare utdelning av 
resestipendier till IHM:s elever, i enlighet med reglementet från 1985. I samband med en 
permutationsansökan 2013 meddelade Kammarkollegiet att den reglementesändring som 
beslutades 1985 inte hade underställts Kammarkollegiet, länsstyrelsen eller regeringen för 
godkännande vilket fått till följd att ändringen inte gäller. 

Förvaltaren ansökte 2016 om permutation av stiftelsens ursprungliga stadgar i syfte att 
framförallt ändra stiftelsens ändamål på så vis som kommunfullmäktige önskat 1985, det 
vill säga till att omfatta elever vid IHM. Utdelning från stiftelsen pausades i avvaktan på 
beslut om nya föreskrifter.  

Stiftelsens ändamål syftade ditintills till att bereda yrkesverksamma medlemmar i 
Göteborgs kontoristförening möjlighet till resestipendier. Då kontoristföreningen varit 
öppen för kontorister i Göteborg utan någon koppling till en viss skola eller lärosäte 
ansåg Kammarkollegiet att det vore en inskränkning att ändra destinatärskrets till att 
endast omfatta elever vid en viss skola. Ändringsyrkandet avslogs således i den delen. 

I beslut som vann laga kraft 2018 biföll dock Kammarkollegiet delar av förvaltarens 
ansökan. Stiftelsens ändamål utvidgades på så vis att stiftelsens medel ska användas till 
”resestipendier och såmedelst bereda anställda å kontor i handelsföretag i Göteborg 
tillfälle att i utlandet fullständiga sin kommersiella utbildning.” Kravet på medlemskap i 
Göteborgs kontoristförening upphävdes. Även kapitalföreskriften upphävdes med 
hänvisning till stiftelsens ringa kapital.  

Ansökan avvisades dock i de delar som hänförde sig till frågan om utdelningsstyrelsen då 
Kammarkollegiet inte är behörig att pröva sådana frågor.      

Förskriften om att stiftelsens kapital alltjämt ska utbetalas till Göteborgs 
kontoristförening för vidare utdelning kvarstår alltså. Kontoristföreningen har såvitt 
kunnat utredas inte varit inblandad i stiftelsens angelägenheter sedan åtminstone 1985 då 
fullmäktige beslutade om ändringen som innebar att IHM trädde in som 
utdelningsstyrelse. Kontoristföreningen har idag ca 35 medlemmar med en hög 
medelålder. Kontoristföreningens styrelse beslutade 2014 efter kontakt med 
stadsledningskontoret att man formellt ville avsäga sig ansvaret för utdelningen då 
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styrelsen ansåg att den saknade möjlighet att hantera utdelningsuppgiften. I beredningen 
av detta ärende har kontakt tagits med företrädare för kontoristföreningen som uppger att 
ställningstagandet från 2014 står fast. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Med anledning av att utdelningsstyrelsen inte längre önskar vara utdelningsstyrelse måste 
stadgarna ändras. För att ändra stadgarna krävs en ansökan till länsstyrelsen. För det fall 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget innebär det att kommunstyrelsen, för 
stiftelsens räkning, godkänner den föreslagna ändringen beträffande utdelningsstyrelsen, 
vilket enligt stadsledningskontoret är en förutsättning för att kunna återuppta utdelningen 
från stiftelsen. Därutöver ger kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att vidta 
de åtgärder som krävs för att den önskade ändringen i stadgarna ska kunna ske.   

 

 

Erica Farberger 

Tf. Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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