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Upplevelsenämnden

Avtalat stöd till Grönsöö slott
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden beviljar Grönsöö kulturhistoriska stiftelse ett bidrag för 2020
på 125 000 kronor. Bidraget ger stiftelsen möjlighet att fortsatt förvalta
kulturverksamheten samt erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och
kulturmiljön för Grönsöö, där samverkan med skolor i Enköpings kommun och
Yrkeshögskolan, Trädgårdsmästarutbildningen, är av särskild vikt.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsminnet Grönsöö slott och park med tillhörande inventariesamlingar, utgör
en av landets få fortfarande sammanhållna och levande kulturmiljöer av nationellt
intresse.
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, bildat 1993, har funnit en skydds- och
förvaltningsform som förmår garantera att miljön hålls samman för framtiden.
Genom stiftelsekonstruktionen är Grönsöö inte en privat verksamhet, varför ett
stöd till Grönsöö inte i något avseende kan betraktas som ett stöd till privat
näringsverksamhet. Grönsöö slott har mycket höga kulturhistoriska värden och är
ett av de viktigaste besöksmålen inom Enköpings kommun.
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse har i enlighet med dåvarande
bidragsregler ”Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet
2016” (UPN2016/76) sökt om årligt bidrag så kallade årsbidrag om 150 000 kronor.
I och med de nya bidragsreglerna 2020 ”Stöd till civilsamhället i Enköpings
kommun” (UPN2019/92) har stiftelsen ej längre denna möjlighet. De nya
bidragsreglerna grundar sig på olika stödformer till bidragsberättigade ideella
föreningar samt enskilda näringsidkare (juridiska personer eg. kulturutövare) samt
enskilda och grupper som ej är organiserade. Det finns i det nya stödsystemet
ingen motsvarighet till det årliga bidrag som stiftelsen tidigare tagit del av. Det nya
systemet är ej öppet för organisationsformen stiftelse.
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Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen bedömer att Grönsöös höga kulturhistoriska värden och
dess betydelse för den turistiska utvecklingen i Enköping utgör viktiga skäl till ett
fortsatt kommunalt bidrag. Till detta ser upplevelseförvaltningen även att Grönsöö
slott med omgivande park är en viktig resurs i arbetet med kulturarv och kulturmiljö
riktat mot skola och Yrkeshögskola.
Ett kommunalt bidrag ger stiftelsen möjlighet till att vidareutveckla
kulturverksamheten med betoning på samverkan med kommunens skolor. Syftet är
att ge förutsättningar för barn och unga att genom det lokala kulturarvet ge
perspektiv på dåtid, nutid och framtid, och en möjlighet för förskola, grundskola och
gymnasium att uppfylla mål i läroplanerna. Bidraget ger även stiftelsen möjlighet att
erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och att i samverkan med
Yrkeshögskolan Trädgårdsmästarutbildningen erbjuda kurstillfällen på plats.
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