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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kamilla Dulaimi

2019-09-03

Dnr KS 2019-145

Kommunstyrelsen

Utdelning från Kapten Anton Ridderstads stiftelse 2019
Förslag till beslut
1. Utdelning av 390 000 kronor till AB Kinda Kanal för att genomföra ett
150-årsjubileum godkänns.
2. Utbetalning av beviljade bidrag sker efter verifierade kostnader.
Ärende
Kapten Anton Ridderstad föddes den 13 november 1848 och dog den 10
december 1933. Han engagerade sig i Östergötlands historia och geografi och
har utgivit flera böcker om Linköping och dess historia. 1884 startade han
Östergötlands museiförening, vilket lade grunden till Östergötlands
länsmuseum.
Den 24 december 1932 upprättade Ridderstad ett testamente vari han bland
annat testamenterade 100 000 kronor till Linköpings stad att utgöra den nu
aktuella stiftelsen. Disponibel avkastning från stiftelsen ska vart femte år delas
ut till ”något för staden eller inom staden befintliga institutioner gagneligt
allmännyttigt ändamål”. Med ”staden” avses det område som år 1970 utgjorde
före detta Linköpings stad.
Det utdelningsbara beloppet uppgår år 2019 till 391 231 kronor.
Det har inkommit tre ansökningar om bidrag från
-
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-

AB Kinda Kanal för att genomföra ett 150-årsjubileum
Sankt Kors Fastighets AB för att skapa ett publikt vardagsrum på
Skyltens innergård.
Kultur- och fritidsnämnden för fasadrenovering av Berga Slott.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att AB Kinda Kanal beviljas bidrag
med 390 000 kronor enligt ansökan för att genomföra Kinda Kanals 150årsjubileum.
Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.
__________
Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Kapten Anton Ridderstad föddes den 13 november 1848 och dog den 10
december 1933. Han engagerade sig i Östergötlands historia och geografi och
har utgivit flera böcker om Linköping och dess historia. 1884 startade han
Östergötlands museiförening, vilket lade grunden till Östergötlands
länsmuseum.
Den 24 december 1932 upprättade Ridderstad ett testamente vari han bland
annat testamenterade 100 000 kronor till Linköpings stad att utgöra den nu
aktuella stiftelsen. Disponibel avkastning från stiftelsen ska vart femte år delas
ut till ”något för staden eller inom staden befintliga institutioner gagneligt
allmännyttigt ändamål”. Med ”staden” avses det område som år 1970 utgjorde
före detta Linköpings stad.
Det utdelningsbara beloppet uppgår år 2019 till 391 231 kronor.
Vid det senaste utdelningstillfället år 2014 gick utdelningen med 336 920
kronor till:
-

Samhällsbyggnadsnämnden för att upprusta och förbättra Berga
skulpturpark.

Enligt stadgarna finns inga särskilda krav på annonsering om att medel kan
sökas ur stiftelsen.
Kommunledningsförvaltningen skickade den 15 mars 2019 ut information till
kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
Verken, Stångstaden, Lejonfastigheter, Sankt Kors, Visit Linköping,
Kulturfastigheter, Mjärdevi Science Park, Östergötlands museum samt Kinda
Kanal om möjligheten att ansöka om utdelning från stiftelsen.
INKOMNA ANSÖKNINGAR OCH FÖRSLAG TILL BESLUT
Tre ansökningar har kommit in som beskrivs nedan tillsammans med förslag
till beslut. Kommunledningsförvaltningen bedömer att samtliga ansökningar
ryms inom stiftelsens ändamål.
1. AB Kinda Kanal ansöker om 390 000 kr för att genomföra ett 150årsjubileum.
År 2021 är det 150 år sedan Kinda kanal i sin helhet stod färdig. Jubiléet ska
utformas som ett jubileumsår med aktiviteter under hela sommarhalvåret, april
till september 2021. Detta är ett särskilt projekt av engångskaraktär utöver
ordinarie verksamhet som inte ryms inom budget från ordinarie ägarinslag och
bolagets genererade övriga intäkter.

Exempel på aktiviteter under jubileumsåret på temat Kinda kanal förr och idag:
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-

Föredrag
Historiska guidningar på land och vatten
Evenemang på land och vatten
Utställningar

Samtliga aktiviteter som finansieras genom stiftelsen kommer att genomföras
inom det geografiska området som definierades som Linköpings stad år 970.
2. Sankt Kors Fastighets AB ansöker om 391 231 kr för att skapa ett
publikt vardagsrum för gammal som för ung på Skyltens
innergård.
Under 2017/2018 renoverades Södra Oskarsgatan 3A, mer känt som Skylten,
tidigare Maskinskyltfabriken. Detta skedde i nära samarbete mellan Kultur-och
fritidskontoret och Sankt Kors med syfte att skapa en inkluderande arena för en
mängd kulturyttringar, öka tillgängligheten till husen för allmänheten och
skapa kopplingar mellan kulturen och näringslivet. 2018 invigdes husen där
dans, konst, musik och litteratur samsas. Nu är det utemiljöns tur att
komplettera vitaliseringen av det unika Gjuterietområdet. Man ser möjligheten
att använda Skyltens innergård som ett verktyg att skapa ett naturligt stråk och
öppna upp såväl mot staden på ena sidan som mot sport, nöje och grönska på
den andra sidan.
3. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 391 231 kr för
fasadrenovering av Berga Slott.
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa en mötesplats för alla
boende i Berga med arbetsnamn Berga By. Berga Slott är den tongivande
byggnaden inom den platsen. Vid bland annat medborgardialoger har det
framkommit att området saknar en åldersöverskridande mötesplats. En
fasadrenovering enligt den ursprungliga metoden skulle stärka det
byggnadshistoriska värdet av Berga Slott samt medverka till att öka tydligheten
kring en efterfrågad mötesplats i Berga. Kapten Anton Ridderstad ägde och
verkade i Berga Slott under åren 1893-1933. Berga slott var tillika Anton
Ridderstads föräldrahem.
Samråd
Enligt stadgarna för Kapten Anton Ridderstads stiftelse är det
kommunstyrelsen som fattar beslut om hur disponibel utdelning ska användas.
Stadgarna för Kapten Anton Ridderstads stiftelse återfinns under
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/ekonomioch-budget/stipendier-och-stiftelser/verksamhet-utan-ansokan/kapten-antonridderstads-stiftelse/
Juridikgruppen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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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:
Controller, Kamilla Dulaimi

