BILAGA 1
DRIFTSAVTAL

Detta driftsavtal ("Avtalet") har ingåtts mellan

(1)

Värmdö kommun, 212000-0035, Skogsbovägen 9, 134 30 Gustavsberg,
("Kommunen"), och

(2)

Nationalmuseum, 202100-1108, Amiralitetsbacken 1 G:a Amiralitetet, 111 49
Stockholm, ("Nationalmuseum").

Kommunen och Nationalmuseum är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt
"Parterna". Avtalet utgör en bilaga till ett Samarbetsavtal Parterna har träffat samma dag.
1
1.1

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET, ÖPPETTIDER
Nationalmuseum ansvarar från och med Startdagen (såsom definierad i
Samarbetsavtalet) för all Porslinsmuseets utställningsverksamhet och pedagogiska
verksamhet.

1.2

Parternas målsättning är att Porslinsmuseet ska kunna öppnas för allmänheten efter
den planerade renoveringen/anpassningen av museilokalerna i Torkhuset den 1
juni 2019. Kommunen ska löpande hålla Nationalmuseum informerad om arbetenas
fortskridande och Parterna ska göra en avstämning av tidplanen i förhållande till
öppningsdatum senast den 31 december 2018.

1.3

Nationalmuseum ska hålla en sommarutställning årligen, på plan 1 i Torkhuset.
Kommunen är införstådd med att renoveringen/anpassningen av museilokalerna i
Torkhuset behöver vara färdigställda och Nationalmuseum ha tillgång till
museilokalerna ca 2 månader innan Porslinsmuseet kan öppnas för allmänheten.
Samlingen presenteras på plan 2. Utställningslokal på plan 1 kan övriga tider under
året erbjuda lämplig pedagogisk verksamhet eller utställningar på det sätt
Nationalmuseum finner lämpligt utifrån sitt publika och pedagogiska uppdrag.
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1.4

Utställningsperiod är från slutet på maj tom september årligen. Under
utställningsperioden är öppettiderna tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 11-16.

1.5

Resterande tid varje kalenderår ska Porslinsmuséet hålla öppet fredag-söndag 1116. Kommunen utger till Nationalmuseum en ersättning för kostnaderna för detta
med 60 000 kr/månad, med avdrag med 3500 kr/dag för det fall Porslinsmuséet
varit stängt pga. helgdag (enligt motsvarande rutiner för Nationalmuseums
ordinarie öppettider i samband med särskilda högtider/helgdagar) eller annat
godtagbart skäl avstämt med Kommunen på förhand. Varje gång hyresavtalet för
Torkhuset enligt Bilaga 2 till Samarbetsavtalet förlängs för ytterligare en 6-årsperiod
enligt option, ska även denna ersättning uppräknas procentuellt i förhållandet till
förändringar i Konsumentprisindex, med 1980 som basår. Detta förutsatt att KPI
stigit, i annat fall fortgår ersättningen att utges till Nationalmuseum oförändrat.

1.6

För det fall Nationalmuseum frångår i punkt 1.4 ovan angivna omfattning av tider
för öppethållande av Porslinsmuseet genom att hålla Porslinsmuseet stängt, ska
Nationalmuseum ersätta Kommunen med 3500 kr/dag per dag Porslinsmuseet är
stängt. Detta gäller ej om Porslinsmuséet varit stängt pga. helgdag (enligt
motsvarande rutiner för Nationalmuseums ordinarie öppettider i samband med
särskilda högtider/helgdagar) eller om skälet för stängning är av Parterna
gemensamt planerad renovering/lokalanpassning/dylikt eller att det inträffat ett
hinder utanför Nationalmuseums kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats
och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnits. Sådant
hinder kan exempelvis utgöras av brand, översvämning eller olyckshändelse av
större omfattning.

2
2.1

AVGIFTER
Nationalmuseum får ta ut avgift av besökare till Porslinsmuseet i enlighet med vad
som anges om avgifter i förordning (2007:1175) med instruktion för
Nationalmuseum i tillämpliga delar.
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3
3.1

MARKNADSFÖRING, M.M.
Från och med Startdagen ansvarar Nationalmuseum för och bekostar
Porslinsmuseets marknadsföring.

3.2

Kommunen åtar sig att överlåta domännamnet ”gustavsbergsporslinsmuseum.se”
samt rätten till domännamnet för hemsidan
”www.gustavsbergsporslinsmuseum.se” till Nationalmuseum per Startdagen.

3.3

Parterna ska även i samråd hantera en övergång från Kommunen till
Nationalmuseum vad gäller sociala medier-konton i relation till Porslinsmuseet, per
Startdagen.

3.4

Kommunen har rätt att marknadsföra Porslinsmuseets verksamhet och
utställningar, med angivande av att museet drivs i Nationalmuseums regi och med
användning av den profil/logotyp Nationalmuseum tillhandahåller för ändamålet.
Kommunen har därvid rätt att använda kännetecknen för Nationalmuseum vid
Kommunens marknadsföring av Porslinsmuseet.

3.5

Parterna ska vidare informera varandra om de marknadsföringsåtgärder
beträffande Porslinsmuseet som Parterna avser att vidta. Kommunen äger inte rätt
att använda kännetecknet ”Gustavsbergs Porslinsmuseum” för annan verksamhet.

3.6

Om en Part har invändningar mot användning av Partens kännetecken i visst
specifikt sammanhang ska den andra Parten på begäran upphöra med
användningen ifråga.

3.7

Nationalmuseum utfäster att verksamheten vid Porslinsmuseet under avtalstiden
kommer att bedrivas under kännetecknet ”Gustavsbergs Porslinsmuseum” med
Nationalmuseum som ansvarig.

3(5)

4
4.1

MUSEIBUTIKEN
Nationalmuseum ansvarar från Startdagen för verksamheten i Porslinsmuseets
butik i dess helhet, innefattande inköp, försäljning, redovisning/kommissionsavtal,
lagerhantering m.m.

5
5.1

PERSONALANSVAR
Nationalmuseum beslutar om bemanningen av Porslinsmuseets verksamhet och har
personalansvaret för denna. Nationalmuseum hanterar således arbetsledning,
anställningar, uppsägningar, löner och bär samtliga kostnader förknippade därmed
från och med Startdagen.

6
6.1

SÄKERHETEN
Från och med den dag Nationalmuseum tillträder Porslinsmuseets lokaler i
Torkhuset ansvarar Nationalmuseum för besökares och personals säkerhet i
Porslinsmuseets verksamhet.

6.2

Säkerhetsansvaret omfattar även samlingarna och utställningsföremålen samt
inredningen och de övriga föremål som finns i Porslinsmuséets lokaler i Torkhuset.
Nationalmuseum ansvarar för löpande driftskostnader av dessa skydds- och
säkerhetsåtgärder, såsom driftskostnader för larm, väktarskydd, etc.

7
7.1

AVTALSTID
Parterna är överens om att Avtalet automatiskt ska upphöra att gälla när
hyresavtalet avseende Porslinsmuseets lokaler i Torkhuset upphör att gälla.
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8
8.1

TVIST
Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska hanteras på sätt som framgår av
Samarbetsavtalet till vilket Avtalet är bifogat.
__________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt
exemplar.
Stockholm den

Stockholm den

VÄRMDÖ KOMMUN

NATIONALMUSEUM

Camilla Broo

Birgitta Castenfors
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