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Motion till Stiftelsen Renstro mska fonden 2023 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen Renströmska fonden grundar sig på Sven Renströms testamente från 1867. Ändamålet för stiftelsen är 

att medlen ska användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och 

dess nuvarande eller blivande område. 

De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: allmänna 
inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de icke äro af 
beskaffenhet, att de ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel, vare sig kronans eller 
stadens; välgörenhetsinrättingar af alla slag, så ordnade,att de medellösas och 
behöfvandes bästa och behof afses, men icke befrielse för stadens innevånare från deras 
förbindelser i afseende på bidrag till fattigunderhållet; kostsammare anstalter för 
befordran af snyggheten, sundheten och helsovården; undervisningsanstalter af alla slag, 
anläggande af allmänna platser, uppförande af byggnader för speciella, men allmänna 
behof, såsom Kyrkor, Muséer och Föreläsningssalar, m. m.; ordnande af allmänna 
inrättningar för trafiken samt försköning af sådana platser, som för allmänt begagnande 
äro eller biifva upplåtna; samt i sista rummet anslag för inrättande af kassor under 
särskilda styrelser för lån, ämnade till underlättande antingen af handel eller af industri, 
eller ock af handtverk; äfvensom allmänna pantlåneinrättningar. Med afseende å de 
inrättningar, som i sista rummet blivit nämnda, förfares med den urskiljning, att medlen 
verkligen blifva fruktbringande på ett allmänt nyttigt sätt och att särskilda föreskrifter för 
detta hänseende lemnas. Den ordningsföljd, hvari de särskilda inrättningarna här ofvan 
förekomma innefattar i öfrigt icke något band på Stadsfullmäktiges beslutanderätt, i 
afseende på medlens användande. 

 

Tre dimensioner 

För att underlätta bedömningen gentemot de mål som kommunfullmäktige satt ska motionen beskrivas enligt de 

tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social. 

• Ekonomisk dimension. Här redovisas vilka ekonomiska konsekvenser som väntas av ärendet, såväl 

internt som externt och på både kort och lång sikt. Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna 

dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och stadens 

ekonomiska situation. 

• Ekologisk dimension. Den ekologiska dimensionen omfattar ett bredare grepp än att enbart titta på 

miljöaspekter, och ger bredare möjlighet till att resonera kring dimensionernas inbördes växelverkan. 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt 

eller negativt på invånarnas och stadens ekologiska förhållande. Samt i vilken omfattning ärendet 

förväntas påverka i ena eller andra riktningen 

• Socialdimension. Om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och jämställdhet kan 

detta lyftas fram, men det kan också vara fråga om att ta andra perspektiv inom den sociala dimensionen 

i beaktande. Det kan exempelvis innebära ärendets inverkan på äldre eller andra demografiska 

perspektiv. Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna dimension är en analys om ärendet väntas 

inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. 

I detta ingår beaktande av civilsamhället, idéburna aktörers och föreningslivets roll. Därtill bör det 

framgå i vilken utsträckning olika grupper i staden berörs.  
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Motion till Stiftelsen Renstro mska fonden 2023 

FÖRENING eller ORGANISATION 

Namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Org.nr. Pg/Bg 

E-postadress 

Telefon Hemsida 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens uppdrag  

E-postadress 

Telefon 

Ange utförligt vad motionen avser (Bifoga texten i en bilaga om den inte får plats i rutan.) 
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Motion till Stiftelsen Renstro mska fonden 2023 

Ange på vilket sätt den verksamhet eller aktivitet ni vill genomföra uppfyller stiftelsens 

ändamål 

Ändamålet för stiftelsen är att medlen ska användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar 

inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande område. 

 

 

Ekonomisk dimension 

Tex ekonomisk inverkan för invånare i staden. 

 

 

Ekologisk dimension 

Tex inverkan på lokala, nationella och internationella miljömål eller det klimatstrategiska arbetet i staden. 

 

 

Social dimension 

Tex vilka åldersgrupper som påverkas och inverkan på jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter, 

funktionsnedsättning eller integration. 
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Motion till Stiftelsen Renstro mska fonden 2023 

Handlingar som måste bifogas motionen 

 Registreringsbevis 

 Senast upprättad årsredovisning med revisionsberättelse 

Ange vilka övriga bilagor ni bifogar motionen 

 

Motionen ska skrivas under av minst en ledamot i kommunfullmäktige och lämnas in senast på 

kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2023. Kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges ledamöter 

hittar ni här: https://politiker.goteborg.se/ 

 

 

Datum    Datum 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Datum    Datum 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Målsättningen är att beslut om stiftelsens utdelning ska kunna fattas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2023. 

https://politiker.goteborg.se/
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