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Permutation i stiftelsen Göteborgs Arbetarinstitut

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen
1. För stiftelsen Göteborgs Arbetarinstitut godkänns ändring av föreskrifter så att
Göteborgs Arbetarinstitut upphör vara destinatär (mottagare) och att
Kulturnämnden inträder i arbetarinstitutets ställe, alternativt att delar av
Göteborgs Arbetarinstituts tidigare gällande ändamål blir angivet som stiftelsens
ändamål.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att för stiftelsen ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att vidta eventuella justeringar som kan
komma att påkallas av Kammarkollegiet med anledning av stiftelsens
permutationsansökan.
Sammanfattning
Stiftelsen Göteborgs Arbetarinstituts årliga avkastning ska enligt stiftelsens ändamål
utbetalas till styrelsens för Göteborgs Arbetarinstitut för att användas till institutets
ändamål. Göteborgs Arbetarinstitut avvecklades 1993 och verksamheten överfördes till
Kulturnämnden. Länsstyrelsen anser att fortsatta utbetalningar från stiftelsen kräver
permutation (ändring av föreskrifterna). Stadsledningskontoret föreslår att ett nytt
ändamål fastställs genom ansökan om permutation hos Kammarkollegiet.
Ekonomiska konsekvenser
En permutation krävs för att stiftelsen ska kunna dela ut medel för sitt ändamål.
Förändringen kommer inte ha någon direkt påverkan på ekonomin i Göteborgs stad men
framtida utdelning kommer vara till gagn för stadens medborgare.
Barn-, jämställdhets-, mångfalds- miljö- och omvärldsperspektivet
Ärendet handlar om en förändring av mera administrativ karaktär och påverkar inte
dessa perspektiv, eftersom stiftelsens slutliga ändamål inte förändras.
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Bilaga 1

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 1993, § 7

Bilaga 2

Arbetarinstitutets reglemente från 1930

Bilaga 3

Länsstyrelsen beslut den 18 februari 2015
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Ärendet
Länsstyrelsen har i beslut den 18 februari 2015 beslutat förbjuda förvaltaren vidare
utdelning ur stiftelsen till dess ändringar har skett av stiftelsens ändamål. För att kunna
dela ut medel i enlighet med ändamålet bör Göteborgs stad som förvaltare ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen
delegation att fatta beslut om permutationsansökningar.
Bakgrund
Stiftelsen Göteborgs Arbetarinstitut, org.nr. 857500-4091, är en stiftelse med anknuten
förvaltning. Kommunstyrelsen är förvaltare och Kulturnämnden utdelningsansvarig.
Stiftelsens ändamål är att fonden ska utbetalas till styrelsen för Göteborgs
Arbetarinstitut för att till institutets ändamål användas och med rätt att, efter
stadsfullmäktiges beprövande, för samma ändamål använda jämväl kapitalet eller del
därav.
Stiftelsen bildades genom att Göteborgs Stadsfullmäktige beviljade ett belopp ur
Renströmska utdelningsfonden 1894. Initiativtagare till bildandet var Edvard O
Wavrinsky med syfte att bereda kroppsarbetare allmännyttig kunskap genom
föreläsningar om naturens och andens företeelser och deras lagar. Stadsfullmäktige
antog 1930 ett nytt reglemente för institutet som trädde i kraft från 1932.
Av detta reglemente framgår att ”Undervisningen meddelas väsentligen genom
populärvetenskapliga föreläsningskurser. Jämte dessa föreläsningskurser hållas enstaka
allmänfattiga föredrag. I samband med föreläsningarna anordnas elementarkurser.
Genom särskilda kommitterade, utsedda av institutets styrelse, anordnar denna även s.k.
folkkonserter. Dagens politiska och religiösa meningsstrider få icke indragas inom
området för arbetarinstitutets verksamhet. Institutets förvaltning omhänderhaves av en
styrelse, bestående av 9 ledamöter, vilka utses av stadsfullmäktige.”
Kommunfulläktige beslutade den 25 februari 1993, § 7, inrätta en ny nämnd, Göteborgs
Kulturnämnd, fr.o.m. den 1 mars 1993. Vidare beslutades att till den nya kulturnämnden
överföra samtliga arbetsuppgifter som bl.a. styrelsen för arbetarinstitutet ansvarade för.
Sannolikt bedömdes då att eftersom Göteborgs Arbetarinstitut gått upp i en annan
nämnd så behövdes ingen permutation, utan Kulturnämnden kunde fortsätta fullgöra
stiftelsens ändamål.
Stiftelsens kapital uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till cirka 343.000 kr.
Kammarkollegiet har i beslut den 7 mars 2011 medgett att stiftelsen får förbruka såväl
kapital som avkastning för ändamålet.
Kulturnämnden har, genom delegationsbeslut, de senaste åren delat ut följande belopp
ur stiftelsen;
2010
75.000 kr
2011
27.500 kr
2012
246.500 kr
2013
0 kr
2014
236.300 kr

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

3 (5)

Under 2014 har utdelningen använts för renovering av scenvagn som används inom
sommarunderhållningen och för en andra etapp av påbyggnad av tak under publikplatser
vid Slottsskogsteatern. Beslutet fattades den 29 januari 2014. Nämnden ansåg att detta
främjade sådan verksamhet och aktiviteter som låg under f.d. Arbetarinstitutets tidigare
ansvarsområde.
Av Jubileumsskriften Göteborgs Arbetarinstitut 1883-1983 (Gösta Berrman och Lars
Ideström) framgår institutets då hundraåriga historia, där fokus initialt varit
föreläsningar för arbetareklassen och anordnande av folkkonserter. Arbetarinstitutets
arbetsformer förändrades genom fullmäktigebeslut vid olika tillfällen vilket sedan ledde
fram till ett nytt reglemente, godkänt av stadsfullmäktige vid sammanträde den 21
augusti 1930. Dessa bestämmelser trädde i kraft 1932 och därifrån har Göteborgs
Arbetarinstitut betraktats som en kommunal nämnd. I slutet av 1940-talet fick
Arbetarinstitutet i uppdrag att under sommarmånaderna ordna med underhållning på
olika platser i Göteborg. Sommarunderhållningen växte och utvecklades till en fast
institution. Arbetarinstitutet hade också starka kopplingar till folkhögskoleverksamhet
och musikframföranden på olika boenden och i pensionärsklubbar, kallat ”Speldags”.
Av Arbetarinstitutets verksamhet kvarstår i dag främst Speldags, där artister bokas upp
som uppträder i form av dans, musik, sång, teater och uppläsningar på olika platser i
Göteborg samt besöker äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar m.m. Vidare
finns den etablerade Sommarunderhållningen med musik och andra kulturupplevelser,
som under 2014 hade över 40.000 besökande vid 127 spelningar. Hemmascenen för
sommarunderhållningen är Slottsskogsteatern. Ansvarig för verksamheten är stadens
kulturnämnd.

Stadsledningskontorets bedömning
Stiftelsens ändamål är att utbetala medel till styrelsen för Göteborgs Arbetareinstitut för
att användas till institutets ändamål. Kulturnämnden har 1993 inträtt i styrelsens roll och
främjat institutets ändamål. Det ligger därmed nära till hands att anse att Kulturnämnden
inträtt i Göteborgs Arbetarinstituts ställe och fortsatt institutets verksamhet med främst
folkkonserterna och Speldags. Att förbättra Slottskogsteatern, som varit
Arbetarinstitutets hemmaarena, kan därmed hävdas vara i enlighet med institutets
ändamål genom att medlen bidrar till att konserter genomförs. Det hade dock varit mera
korrekt om stiftelsens medel använts direkt för att genomföra konserter, än till åtgärder
på en scen. Kulturnämndens kostnader för musiker under sommarunderhållningen 2014
uppgick till 1.284.000 kr.
Även om arbetarinstitutet uppgått i Kulturnämnden, hänsyn tas till att det varit
kommunfullmäktige som beslutat avsätta medel till stiftelsen och att pengarna använts
för att främja genomförandet av folkkonserter, måste beaktas att stiftelselagens regler är
stränga, eftersom en stiftelse inte har någon ägare som kan godkänna olika tolkningar.
För att ändamålet ska bli rätt och medel kunna utbetalas framöver måste förvaltaren
därför ansöka om permutation av ändamålet.
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Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen får föreskrifter ändras, upphävas eller i särskilt fall
åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller
har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter eller om
det finns andra särskilda skäl. Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska
vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt. Frågor om
tillstånd till förändring prövas av Kammarkollegiet.
Eftersom stiftelsens ändamål varit att utbetala medel till en styrelse som inte längre
finns bör grundförutsättningarna för permutation vara uppfyllda.
I första hand bör permutation sökas med den begränsade ändringen att Kulturnämnden
blir destinatär (mottagare av medlen) i stället för Göteborgs Arbetarinstitut.
Kulturnämnden ska då använda medlen på bästa sätt i förhållande till det reglemente
som senast angett institutets ändamål. Användandet ska ske i nära samråd med
förvaltaren för att säkerställa en korrekt hantering.
Om Kammarkollegiet inte godtar en sådan permutation bör i andra hand begäras att
institutets syfte och ändamål enligt reglementet i väsentliga delar får utgöra stiftelsens
ändamål. Med hänsyn till att stiftelsens kapital är begränsat och att permutation
medgetts att förbruka det, bör ändamålet företrädesvis inriktas på att anordna
folkkonserter. Det är ju också den verksamhet som fullföljts genom kulturnämndens
övertagande av arbetarinstitutets verksamhet.
Om inte heller detta godtas av Kammarkollegiet bör antaget reglemente den 21 augusti
1930 bli stiftelsens ändamål enligt följande:
Stiftelsens ändamål är att bereda tillfälle till inhämtande av allmännyttig kunskap och
avser närmast att bibringa kännedom om naturens och andens företeelser och deras
lagar. Egentlig yrkesundervisning faller utom stiftelsens verksamhet. Undervisningen
meddelas väsentligen genom populärvetenskapliga föreläsningskurser. Jämte dessa
föreläsningskurser hållas enstaka allmänfattliga föredrag. I samband med
föreläsningarna anordnas elementarkurser. Vidare anordnas även s.k. folkkonserter.

Stadsledningskontoret
Jan Persson
Förste stadsjurist
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