Utlåtande Rotel III (Dnr KS 2021/575)

Mottagande av gåva till Skogskyrkogården
Framställan från kyrkogårdsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Mottagande av gåva testamenterad av Rune Evert godkänns.

Föredragande borgarrådet Dennis Wedin anför följande.
Ärendet
Rune Evert har testamenterat 600 000 kronor av sina tillgångar till Skogskyrkogården. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 5 kap. 1 § ska gåva
underställas kommunfullmäktige för prövning då gåvans värde överstiger
500 000 kr. Kyrkogårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till mottagande av gåvan till Skogskyrkogården.
Beredning
Ärendet har initierats av kyrkogårdsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret har inget att erinra mot att kyrkogårdsnämnden tar
emot den testamenterade gåvan.
Mina synpunkter
Skogskyrkogården är en av landets mest imponerande världsarv och ett av de
viktigaste verken inom modern arkitektur. Det är därför med stor tacksamhet
som vi tar emot den testamenterade gåvan.
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Mottagande av gåva testamenterad av Rune Evert godkänns.

Stockholm den 6 oktober 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Dennis Wedin
Hans Altsjö
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Remissammanställning
Ärendet
Förutsatt att testamentet vinner laga kraft så har Rune Evert testamenterat hälften av sina svenska tillgångar, 600 000 kronor, till Skogskyrkogården.
I testamentet nämns inte vad gåvan ska användas till mer än skötsel av graven 32 2000514 som är upplåten för all framtid. Kostnaden för skötseln av
graven uppskattas till 65 000 kr. Övriga medel utgör en gåva till kyrkogårdsnämnden som inte är förenad med åtaganden, en så kallad ovillkorad gåva.
Kyrkogårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner gåvan till
Skogskyrkogården.
Kyrkogårdsnämnden
Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 april 2021 enligt
följande.
Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till genomförande och
föreslå att kommunfullmäktige godkänner förslaget.
Kyrkogårdsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Under förutsättning att testamentet efter Rune Evert vinner laga kraft kommer förvaltningen ärva ca 600 000 kr. I sitt testamente angav Rune Evert att han vill ge 50 %
av sina svenska tillgångar till Skogskyrkogården.
I testamentet nämns inget om vad beloppet ska användas till mer en skötsel av
graven 32 20 00514. Den omnämnda graven är upplåten för allframtid. Kostnaden
för allframtidsskötsel för den graven uppskattas till ca 65 000 kr.
För att ta emot gåvor över 500 000 kronor krävs beslut från kommunfullmäktige,
då kostnaden för att sköta ovan nämnda grav inte överstiger 100 000 ses arvet som
en ovillkorad gåva.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att vi tar emot gåvan och skickar
ärendet vidare till kommunfullmäktige

Beredning
Ärendet har initierats av kyrkogårdsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Då gåvan inte är förenad med några framtida åtaganden för nämnden utöver all-framtidsskötsel av en gravplats så har stadsledningskontoret inget att erinra mot att kyrkogårdsnämnden tar emot den testamenterade gåvan.
Gåvan är i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning och dess tillämpningsanvisningar.
Stadsledningskontoret föreslår således kommunfullmäktige att godkänna den av
Rune Evert testamenterade gåvan.
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