
Att bidra till en bättre stad
Donation till förmån för Göteborgs framtid
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Donationernas stad

Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för  andra 
har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg 
kallas för ”Donationernas stad”. 

Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till 
institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, 
Röhss, Chalmers, Renström, Dickson, Wijk, Lindberg och 
Ekman är några av alla dessa familjer som givit upphov till bland 
annat sjukhus, museer, skolor, bostäder och parker. 

Men långt ifrån alla donatorer i staden är förmögna familjer som 
fått gator och byggnader uppkallade efter sig. Många fler har 
bidragit med små och stora donationer. De har på olika sätt velat 
vara en del av stadens och dess invånares utveckling och framtid, 
till exempel stödja barn med handikapp, ge stipendier till elever 
i grund- och gymnasieskolan eller på annat sätt ge bidrag till 
stadens invånare som är ekonomiskt behövande.
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Ett personligt sätt att bidra 
till samhällsutvecklingen

Du som vill ge ditt stöd till göteborgarnas framtid kan göra det 

på olika sätt. Det viktigaste är att du själv bestämmer på vilket 

sätt donationen ska användas – ändamålet med den.  

GÅVA

Göteborgs Stad kan ta emot donationer som enligt gällande lag inte 
är att betrakta som stiftelser. Dessa betecknas som gåvor. En gåva ska 
förbrukas inom en viss tid och den får bara användas på det sätt som 
du föreskriver i ditt gåvobrev eller testamente.

En donation i form av gåva kan vara av vilken storlek som helst. 
Det kan handla om kontanter eller värdehandlingar, fast eller lös 
egendom. Funderar du på att lämna en gåva till Göteborgs Stad kan 
du i förväg kontakta företrädare för den tänkta mottagaren. På så sätt 
kan du försäkra dig om att mottagaren kan leva upp till det som du 
vill att gåvan ska användas. 

Gåvobrevet eller testamentet kan du skriva antingen på egen hand 
eller tillsammans med en jurist på bank eller advokatbyrå.
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STIFTELSE

Tanken med en stiftelse är att den ska bestå, den ska alltså ha 
ett varaktigt syfte. I stiftelselagen regleras hur en stiftelse bildas 
och förvaltas.

Av förordnandet framgår vad stiftelsens avkastning ska 
användas till. När stiftelsen väl bildats och lämnar anslag till 
ändamålet sker flera kontroller på vägen så att utdelade anslag 
inte går till fel ändamål. Alla stiftelsers verksamhet granskas av 
auktoriserade revisorer. Dessutom har länsstyrelsen tillsyn över 
stiftelserna. I Göteborgs Stad finns dessutom riktlinjer, beslutade 
av kommunfullmäktige, för hur utdelningsstyrelserna ska arbeta 
och hur kapitalet ska förvaltas. 

Stiftelsernas förmögenhet ligger helt utanför den ordinarie 
kommunala budgeten och kan inte användas till annat än vad 
ändamålet medger. Kommunen kan inte heller låna pengar av 
stiftelserna.

Att bidra till en befintlig stiftelse

I dag finns mer än 100 stiftelser som förvaltas av Göteborgs Stad. 
De äldsta bildades på 1800-talet. Stiftelserna delas in tre hu-
vudgrupper:

•  Stiftelser inom det kulturella området som lämnar bidrag till 
museer för inköp till samlingarna

•  Stiftelser inom det sociala området som lämnar bidrag till 
ekonomiskt behövande personer som är bosatta i Göteborg

•  Stiftelser inom det kommunala utbildningsområdet som delar 
ut premier till elever eller resebidrag till lärare för studieresor

Som donator är det fullt möjligt att lämna bidrag till redan be-
fintliga stiftelser. På Göteborgs Stads webbplats finns förtecknat 
vilka stiftelser som förvaltas av staden och deras ändamål.

Att bilda en ny stiftelse

Göteborgs stad kan åta sig uppdrag att förvalta stiftelser som till 
sitt ändamål kan främja samhällsutvecklingen i Göteborg. Det 
kan handla om utbildning och forskning, att lämna ekonomiskt 
stöd till enskilda göteborgare som komplement till samhällets 
resurser samt att främja kulturområdet i Göteborg.
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Det är bra om en stiftelses ändamål inte beskrivs för snävt. Tiderna förändras och ett brett 
beskrivet ändamål gör att stiftelsen kan leva länge. Flera av de gamla stiftelser som Göte-
borgs Stad förvaltar har ändamål som blivit föråldrade, vilket gör att det är svårt att hitta 
mottagare. Dessa stiftelser har i vissa fall, efter ansökan till och beslut av kammarkollegiet, 
fått ändrade förordnanden.

Eftersom det är avkastningen av ett kapital som blir de medel som stiftelsen delar ut, 
måste det avsatta kapitalet ha en viss volym när stiftelsen bildas. Avkastningen ska även 
täcka kostnader för förvaltning, redovisning, revision, annonsering med mera. Därför 
bör värdet av en donation till Göteborgs Stad vara i den omfattning att ändamålet med 
stiftelsen kan främjas i hög grad. 

För att bilda en stiftelse krävs juridisk kunskap. Kontakta advokat eller bankjurist för 
rådgivning.
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Vill du veta mer?

För ytterligare information om donationer får du gärna 
kontakta Göteborgs Stad, stadsledningskontoret på 
telefon 031 – 368 00 00. 

Besök även vår webbplats www.goteborg.se/stiftelser, 
som innehåller information om stiftelser som förvaltas av 
Göteborgs Stad.

GÖTEBORGS STAD, STADSLEDNINGSKONTORET
TEL 031 – 368 00 00


