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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kamilla Dulaimi

2021-03-11

Dnr KS 2020-662

Kommunstyrelsen

Carlstedtska stiftelsen 2021, utdelning
Förslag till 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.
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.
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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.
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
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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
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Bakgrund
Carlstedtska stiftelsen har tillkommit genom ett testamente upprättat av Gustaf
Carlstedt daterat den 9 juni 1932. Enligt testamentet överlämnades aktier
motsvarande ett nominellt värde på 132 000 kronor till Linköpings stad.
Aktierna bildade efter Gustaf Carlstedts död år 1940 en grundplåt till den
nuvarande stiftelsen som bildades 1940 under namnet ”Carlstedtska fonden”.
Beloppet motsvarar i dagens penningvärde cirka 3 800 tkr. Carlstedtska
stiftelsens marknadsvärderade tillgångar uppgick den 31 december 2021 till
drygt 137 955 tkr.
Enligt testamentet ska ”en femtedel av fondens behållna avkastning årligen
tilläggas fondens kapitalbelopp samt övriga fyra femtedelar avsättas och
uppsamlas för att vid varje tioårsperiods slut användas till något för staden
nyttigt ändamål eller stadens förskönande, parkanläggningar eller dylikt, varom
stadsfullmäktige må besluta.”
Namnet Carlstedtska fonden har i och med tillkomsten av den nya
stiftelselagen från år 1994 ändrats till Carlstedtska stiftelsen. Med ”staden”
förstås det område som år 1970 utgjordes av f d Linköpings stad.
Stiftelsen har år 1995 fått medgivande av kammarkollegiet att ha utdelning vart
femte år i stället för vart tionde år.
Möjlighet att ansöka om utdelning från Carlstedtska stiftelsen tillkännagavs
genom annons i Östgöta Correspondenten den 28 augusti 2020. Vid
ansökningstidens utgång den 30 november hade 8 ansökningar inkommit. Det
totala ansökningsbeloppet uppgår till 20 249 250 kronor.
Föregående utdelning
Vid 2016 års utdelning var det disponibla beloppet 12 092 000 kronor och
beviljades till ändamål enligt bilaga 2. Samtliga bidragsmottagare förutom tre
har genomfört projekten i sin helhet och rekvirerat de beslutade medlen. De
återstående tre bidragsmottagarna kommer att rekvirera pengarna under 2021
och framåt enligt utbetalningsplanen som de skickat in mot förfrågan.
Stiftelsens kapital och utdelningsbart belopp
Carlstedtska stiftelsens marknadsvärderade tillgångar den sista december 2021
uppgick till drygt 137 955 tkr. Det egna kapitalet uppgick till drygt 117 828 tkr
varav disponibelt belopp vid årets utdelning är 8 775 432 kronor.
Inkomna ansökningar och förslag till utdelning
Vid ansökningstidens utgång den 30 november 2020 hade 8 ansökningar
inkommit. Det totala ansökta beloppet uppgick till cirka 20 249 tkr. Eftersom
det sökta belopp vida överstiger disponibelt belopp innebär det att många bra
projekt inte kan komma ifråga.
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Sakkunniga från Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av alla ansökningar och lämnat
förslag på projekt som bör beviljas bidrag.
Beskrivning av respektive ansökan redovisas i bilaga 1 tillsammans med
Kommunledningsförvaltningens motivering till förslag.
I nedanstående tabell anges samtliga sökta bidrag med
Kommunledningsförvaltningens förslag till utdelning.
Sökande/ändamål

(Belopp
i tkr)

Sökt

Förslag

1) Projekt Halshögaviken-Nytt fågelparadis mellan stad och eklandskap

4 480

3 200

2) Lekfulla Djurgården

3 200

0

Summa samhällsbyggnadsnämnden

7 680

3 200

3) Länsmuseet. Kulturoas mitt i staden

5 209

3 200

4) Länsmuseet. Det gröna stråket-Internet of Trees

3 280

0

5) Kulturhuset Skylten. Utveckling av Skyltens innergård

3 500

2 315

45

0

135

60

400

0

12 569

5 575

20 249

8 775

Samhällsbyggnadsnämnden

Övriga ansökningar

6) Landeryds Hembygdsförening. Lokalisering och
dokumentation av Landeryds torp och gårdar
7) Landeryds Hembygdsförening. Foto- och
dokumentutställning
8) Vattenrådet för övre Motala ström.
Finansiering av projektet "Hög lägsta vattennivån i Roxen"ändrad vattendom
Summa övriga ansökningar
TOTALT

5 (5)

Samråd
Sakkunniga från Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av alla ansökningar och lämnat
förslag på projekt som bör beviljas bidrag och tillstyrker därmed förslaget till
beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Östergötlands Länsmuseum
Kulturhuset Skylten
Landeryds Hembygdsförening
Carlstedtska stiftelsen

