Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-04-20

§ 111 Carlstedtska stiftelsen 2021, utdelning
Dnr KS 2020-662
Ärende
Carlstedtska stiftelsen har tillkommit genom ett testamente upprättat av Gustaf
Carlstedt daterat den 9 juni 1932. Utdelning av avkastningen sker vart femte år
och ska ”användas till något för staden nyttigt ändamål eller stadens
förskönande, parkanläggningar eller dylikt, varom stadsfullmäktige må
besluta”.
Enligt stadgarna är det dags för utdelning under år 2021. Möjlighet att ansöka
om utdelning från stiftelsen tillkännagavs genom annons i Östgöta
Correspondenten den 28 augusti 2020. Vid ansökningstidens utgång hade 8
ansökningar inkommit till ett sammanlagt belopp på 20 249 250 kronor.
Disponibelt belopp att dela ut är 8 775 432 kronor.
För de som lämnat fler än en ansökan har de själva prioriterat sina projekt samt
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom samtliga ansökningar med
sakkunniga från Kultur-och fritidsförvaltningen och Miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har bedömt inkomna ansökningar och upprättat
förslag på projekt som bör beviljas bidrag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Carlstedtska stiftelsen 2021, utdelning, 2021-03-11
Bilaga 1 – Inkomna ansökningar och förslag till fördelning
Bilaga 2 – Föregående utdelning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Det utdelningsbara beloppet fastställs till 8 775 000 kronor vid 2021 års
utdelning.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas 3 200 000 kronor till projektet
Halshögaviken - Nytt fågelparadis.
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3. Östergötlands Länsmuseum beviljas 3 200 000 kronor till utveckling av
miljön utanför museet.
4. Kulturhuset Skylten beviljas 2 315 000 kronor till utveckling av Skyltens
innergård som en kulturell mötesplats.
5. Landeryds Hembygdsförening beviljas 60 000 kronor till foto och
dokumentutställning i blivande Kulturkafé Smedjan.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om ny bidragsmottagare och nytt
ändamål, inom ramen för nu inkomna ansökningar, om beviljade ändamål
inte påbörjats vid 2023 års utgång.
7. För projekt som erhåller utdelning skall, där så är möjligt, någon form av
minnestavla sättas upp eller på annat sätt visa att finansiering av projektet
skett med medel från Carlstedtska stiftelsen år 2021.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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