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§ 12 2019.172 KUN

Avtal med Gräfsnäs slottspark ideell förening
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvaret för den fritids- och
kulturverksamhet som bedrivs i parken. Under 2018 bedrev Gräfsnäs slottspark ideell
förening, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90)
verksamhet i parken som inte rörde frågor om markskötsel. Sådan verksamhet var
exempelvis öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara
för värdskapet på plats. Denna överenskommelse behöver nu förnyas inför år 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningen har haft möte med föreningen vilket har mynnat ut i ett förslag till
överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och Gräfsnäs slottspark ideell
förening.
Förvaltningen föreslår bland annat i överenskommelsen att föreningen fortsätter att få i
uppdrag att ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrningar
samt att en utställning uppförs i parken under 2019. I samarbete med kultur- och
utbildningsförvaltningens lokalbokning ska föreningen organisera arbetet med bokningar i
parken.
För detta tilldelas föreningen 280 000 kronor i föreningsbidrag. Av dessa bidrag ska 30 000
kronor gå till upprättande av utställningen i parken. Enligt överenskommelsen ska föreningen
bland annat också ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen regi eller i samarbete
med kultur- och utbildningsförvaltningen. Därutöver ska föreningen ansvara för att minst två
familjearrangemang genomförs i parken med särskilt ansvar den 6 juni vid Sveriges
nationaldag.
Överenskommelsen daterad den 5 mars biläggs in sin helhet till tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Gräfsnäs slottspark ideell förening
280 000 kr i föreningsbidrag för 2019. Av dessa medel ska 30 000 kronor gå till upprättandet
av en utställning i parken under 2019.
Utbetalning av medel kan ske under förutsättning att föregående projekt har slutredovisats.
Expedieras till
Gräfsnäs slottspark ideell förening
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