PM Rotel I (Dnr KS 2019/1588)

Tillståndsansökan för ändring av stiftelseändamål för
Giovanni D´Anastacys stiftelse
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet för ändring av
ändamålsföreskrift för Giovanni D´Anastacys stiftelse, så att stiftelsens
avkastning ska användas till behövande i Stockholm.
2. Ansökan ska göras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i
denna promemoria, men får justeras efter de synpunkter Kammarkollegiet
kan komma att lämna.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Medlen som förvaltas av Giovanni D´Anastacys stiftelse har testamenterats av
Giovanni D´Anastacy. Den hos länsstyrelsen registrerade ändamålsföreskriften för
stiftelsen anger att avkastningen ska användas till bestridande av driftskostnader för
Giovannis ungdomshem. Denna verksamhet existerar inte längre. För att kunna dela
ut medel från stiftelsen måste föreskrifterna därför ändras. Det föreslås att
föreskrifterna ändras på så sätt att stiftelsens avkastning ska användas till behövande
i Stockholm. En sådan ändamålsföreskrift är väl förenlig med det ändamål som anges
i det ursprungliga testamentet. För ändring av ändamålsföreskrift krävs tillstånd av
Kammarkollegiet. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om att ansöka om sådant
tillstånd.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Jag hänvisar till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet för ändring av ändamålsföreskrift
för Giovanni D´Anastacys stiftelse, så att stiftelsens avkastning ska användas
till behövande i Stockholm.
2. Ansökan ska göras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i
denna promemoria, men får justeras efter de synpunkter Kammarkollegiet kan
komma att lämna.
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Stockholm den 21 november 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor
1. Bilaga 1 – Avskrift testamente år 1860
2. Bilaga 2 – Utlåtande No 2 ur Berednings-Utskottets Utlåtande och Memorial
år 1865
3. Bilaga 3 – Utlåtande nr 189 år 1936
4. Bilaga 4 – Verksamhet och historik från socialtjänstförvaltningen 2009-12-23
5. Bilaga 5 – Beslut från Länsstyrelsen 2014-11-27
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Clara Lindblom och Rashid Mohammed
(båda V) enligt följande.
Detta beslut är en följd av att den borgerliga majoriteten valt att lägga ner ungdomshemmet
Giovannis som funnits i staden sedan 1936 och som stiftelsen bidragit till ekonomiskt.
Vänsterpartiet var emot nedläggningen och vi har tydligt kunna se att det var ett misstag att
lägga ner verksamheten. IVO har konstaterat brister på det nuvarande boende som nu tar emot
ungdomarna som tidigare var på Giovannis bland annat utifrån blandning av olika
målgrupper, socialnämnden kan behöva betala vite för detta. Det är tydligt att nedläggningen
var ett förhastat beslut för att spara pengar och nu måste justeringar av denna stiftelse göra
som en följd av detta.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Vänsterpartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.
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Ärendet
Giovanni D´Anastacy testamenterade den 26 juni 1858 del av sin förmögenhet till
”Stockholm, huvudstaden i mitt adoptivfädernesland Sverige, att där anslås och
användas till milda stiftelser eller till de allmänna välgörenhetsinrättningarna”, se
bilaga 1.
Stockholms Stadsfullmäktige beslutade 1865 att de testamenterade medlen skulle
användas såsom grundfond för åstadkommande av en uppfostringsanstalt för fattiga
värnlösa flickor, att för detta ändamål medlen tillsvidare skulle föras under särskilt
konto kallat ”fonden för värnlösa flickor grundad av Giovanni D´Anastacy”. Vidare
framgår att fonden på för fonden fördelaktigaste sätt ska göras fruktbärande därvid
räntan årligen borde läggas till kapitalet, att redogörelse för fondens ställning skulle i
den årliga revisionsberättelsen angående stadens förvaltning intagas, till dess
Stadsfullmäktige kunnat finna skäligt om medlens användande för det avsedda
ändamålet eller förordna om inrättandet av uppfostringsanstalt för fattiga värnlösa
flickor, se bilaga 2.
Först år 1936 beslutade Stockholms Stadsfullmäktige om medlens användning,
varvid det beslutades att upprätta två ungdomshem, ett för manlig och ett för kvinnlig
ungdom, benämnda ungdomshemmen Giovanni D´Anastacys minne. Samtidigt
beslutades bl.a. att en tiondel av donationsfondens avkastning skulle läggas till
kapitalet, se bilaga 3.
Sedan 1936 har verksamheten bedrivits under varierande benämningar och med
varierande inriktning, se bilaga 4.
Under senare år har medel från stiftelsen delats ut till stadens socialförvaltning för
att täcka driftkostnader för Giovannis akut- och korttidsboende. Genom beslut av
socialnämnden den 13 november 2018 har detta boende dock avvecklats under våren
2019.
Med anledning av ovanstående är det inte möjligt att dela ut medel från stiftelsen i
enlighet med det ändamål som anges i beslutet från 1936.
I samband med ett tidigare ärende från 2014 angående begäran till länsstyrelsen
om ändring av ändamålsföreskrift, innebärande borttagande av en adressuppgift,
meddelade länsstyrelsen att det sannolikt var Stockholms Stadsfullmäktiges beslut
från 1865 som ska anses utgöra stiftelseurkund, se bilaga 5.
Det är dock inte heller möjligt att dela ut medel från stiftelsen till det ändamål
som anges i beslutet från 1865 eftersom det idag inte finns några sådana
uppfostringsanstalter för fattiga värnlösa flickor som anges i beslutet. Av den
anledningen är det inte möjligt att begära ändring av ändamålsföreskriften på så sätt
att den överensstämmer med det beslutet.
Det ändamål som Giovanni D´Anastacy angav i sitt testamente, ”milda stiftelser
eller allmänna välgörenhetsinrättningar”, är mer vittomfattande än ändamålen enligt
de ovan beskrivna senare besluten och den registrerade ändamålsföreskriften. En
ändamålsföreskrift att stiftelsens avkastning ska användas till behövande i Stockholm
är därför också mer förenligt med Giovanni D´Anastacy vilja än den registrerade
ändamålsföreskriften.
Då det mot ovanstående bakgrund inte är möjligt att dela ut medel från stiftelsen i
enlighet med registrerad ändamålsföreskrift och då föreslagen ny ändamålsföreskrift
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är väl förenlig med det ändamål som anges i testamentet föreslås att
kommunstyrelsen beslutar att ansöka om tillstånd till ändring hos Kammarkollegiet.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
I ändamålsföreskriften för Giovanni D´Anastacy stiftelse anges en mottagare som inte längre
existerar. För att kunna dela ut medel från stiftelsen måste föreskriften därför ändras. Vid
ändring av ändamålet ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt det är
möjligt och bör för aktuell stiftelse därför anges i enlighet med det som föreslås. För ändring
av ändamålsföreskrift krävs tillstånd av Kammarkollegiet. Kommunstyrelsen föreslås därför
besluta om att ansöka om tillstånd till ändring enligt ovan angiven lydelse. Då
Kammarkollegiet för att kunna ge tillstånd till ändring kan komma att ha synpunkter på den
närmare formuleringen av ändamålet är det önskvärt att föreslagna lydelser kan få justeras
med anledning därav.
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