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Senareläggning av avtalsstart mellan Nationalmuseum och
Värmdö kommun
Förslag till beslut
Samarbetsavtalet mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum villkoras med att samtliga
underavtal ska vara tecknade av parterna senast den 1 maj 2017.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Komplexiteten i att bedriva museiverksamhet i äldre kulturlokaler har lett till att parterna inte
har hunnit enas om ett samlat åtgärdsprogram. Förvaltningen är angelägen om att överlåtelsen
ska ske och önskar därför en senarelagd avtalsstart för att klargöra förutsättningarna avseende
ombyggnationen av Torkhuset.
Samarbetsavtalet mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum förelås sålunda villkoras
med att samtliga underavtal ska vara tecknade av parterna senast den 1 maj 2017.

Bakgrund
I februari 2017 godkände Värmdö kommun ett samarbetsavtal mellan kommunen och
Nationalmuseum avseende Porslinsmuseums framtid. I avtalet kom parterna överens om att
Nationalmuseum ska bli ensam ansvarig för Porslinsmuseums verksamhet medan kommunen
tillhandahåller lokalerna (Torkhuset i Gustavsbergs hamn) för verksamheten. Förändringarna
av parternas åtaganden och ansvar skulle verkställas per den 1 april 2017.

Ärendebeskrivning
Förhandlingarna och diskussionerna med Nationalmuseum har tagit längre tid än beräknat.
Inom kommunen har en intern styrgrupp bildats och en fastighetskonsult är inhyrd för att ta
fram programhandlingar för ombyggnationen. Ombyggnationen är i sig komplicerad, då
torkhuset är en äldre fastighet med utmaningar vad gäller bland annat brandsäkerhet och
tillgänglighet. Nationalmuseum ställer krav på de statliga museum som man driftar, kopplat
till kammarkollegiets krav på säkerhet och brandskydd, kulturrådets strategi för
museisäkerhet, Boverkets föreskrifter mm.
Komplexiteten i att bedriva museiverksamhet i äldre kulturlokaler har lett till att parterna inte
har hunnit enas om ett samlat åtgärdsprogram. Förvaltningen är angelägen om att överlåtelsen
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ska ske och önskar därför en senarelagd avtalsstart för att klargöra förutsättningarna avseende
ombyggnationen av Torkhuset.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

Att senarelägga avtalsstarten har begränsade ekonomiska konsekvenser. Driften av museet
kvarstår i kommunens regi i ytterligare en månad, vilket leder till begränsade kostnader.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön
Konsekvenser för medborgarna

Att överlåtelsen från kommunen till Nationalmuseum förskjuts en månad har sannolikt inga
omfattande konsekvenser för medborgarna. Det är dock till medborgarnas fördel att
utredningen om ombyggnationen och förutsättningarna för samarbetet är klargjorda och att
förutsättningarna är transparenta och tydliga.
Konsekvenser för barn
Inga specifika konsekvenser för barn kan redogöras.
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