
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (2) 
  

   

Anmälan om mottagna donationer  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

Med uttalande av Göteborgs Stads tacksamhet för de mottagna donationerna, får 
kommunstyrelsens sekreterare i uppdrag att skriva in donationerna till 
utbildningsnämnden och kulturnämnden i donationernas ”Gyllene bok”.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 25 januari 1973 beslutat om en ”Gyllene bok” där donationer 
skrivs in vilka på grund av sin storlek eller speciella syfte inte kommer att leva vidare. 
När en nämnd beslutar om att ta emot en gåva ska gåvans ändamål och eventuella villkor 
beaktas. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om mottagande av donationer ska 
ändamålet vara främjande för Göteborgs Stad och dess invånare. Eventuella villkor ska 
som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Göteborgs Stad. En mottagen 
gåva ska anmälas till kommunstyrelsen för att antecknas i ”Gyllene boken”.     

Utbildningsnämnden har beslutat att ta emot en gåva om 20 000 kronor från föreningen 
Göteborgs Lucia. Gåvan riktar sig till estetprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet och ska 
användas till en studieresa till Paris för programmets kör. Nämndens överväganden och 
beslut framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. Vidare har utbildningsnämnden beslutat att 
ta emot en gåva om 5 000 kronor från Mundolingue AB. Gåvan riktar sig till IHGR och 
ska användas till en mindre studieresa. Nämndens överväganden och beslut framgår av 
tjänsteutlåtandets bilaga 2. Kulturnämnden har beslutat att ta emot en gåva från Torsten 
Söderbergs Stiftelse om fem miljoner kronor riktad till verksamheten vid Röhsska 
museet. Donationen ska möjliggöra för museet att genom nyförvärv utveckla sin samling 
av nordiska design- och konsthantverksföremål. Donationens närmare föreskrifter och 
nämndens överväganden framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 3. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet rör av nämnderna redan fattade beslut. Dimensionerna ska beaktads vid 
mottagandet av donationerna. Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter avseende dimensionerna i detta anmälningsärende.  

Bilagor 
1. Beslutsunderlag och protokollsutdrag från utbildningsnämnden  

2. Beslutsunderlag och protokollsutdrag från utbildningsnämnden  

3. Beslutsunderlag och protokollsutdrag från kulturnämnden  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-01-19 
Diarienummer 0058/22 
 

Handläggare  
Nora O’Dowd 
Telefon: 031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Utbildningsnämnden och kulturnämnden har under året beslutat att ta emot donationer 
som ska användas inom respektive nämnds verksamhet. Besluten anmäls till 
kommunstyrelsen i enlighet med riktlinjer för mottagande av donationer för att 
möjliggöra att donationen förs in i ”Gyllenen boken”.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har den 25 januari 1973 beslutat om en ”Gyllene bok” där donationer 
skrivs in vilka på grund av sin storlek eller speciella syfte inte kommer att leva vidare. 
När en nämnd beslutar om att ta emot en gåva ska gåvans ändamål och eventuella villkor 
beaktas. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om mottagande av donationer ska 
ändamålet vara främjande för Göteborgs Stad och dess invånare. Eventuella villkor ska 
som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Göteborgs Stad. En mottagen 
gåva ska anmälas till kommunstyrelsen för att antecknas i ”Gyllene boken”.     

Utbildningsnämnden har beslutat att ta emot en gåva om 20 000 kronor från föreningen 
Göteborgs Lucia. Gåvan riktar sig till estetprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet och ska 
användas till en studieresa till Paris för programmets kör. Nämndens överväganden och 
beslut framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Vidare har utbildningsnämnden beslutat att ta emot en gåva om 5 000 kronor från 
Mundolingue AB. Gåvan riktar sig till International High School of the Gothenburg 
Region (IHGR) och ska användas till en mindre studieresa. Gåvan är föranledd av att två 
av skolans elever vunnit en tävling i språk. Nämndens överväganden och beslut framgår 
av tjänsteutlåtandets bilaga 2. 

Kulturnämnden har beslutat att ta emot en gåva från Torsten Söderbergs Stiftelse om fem 
miljoner kronor riktad till verksamheten vid Röhsska museet. Donationen ska möjliggöra 
för museet att genom nyförvärv utveckla sin samling av nordiska design- och 
konsthantverksföremål. Förvärven ska bland annat tillgängliggöras i samlingarnas 
databas, ställas ut och kommuniceras i Röhsska museets digitala kanaler. När helst som 
föremål finansierade genom gåvan lyfts fram ska det alltid framgå att det är stiftelsen som 
genom gåvan har möjliggjort dessa förvärv. Donationens närmare föreskrifter och 
nämndens överväganden framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 3. 

 

 

Erica Farberger  

Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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