Avtal om tillägg till och ändring av Samarbetsavtal
Detta avtal (detta ”Avtal”) är träffat mellan
(1) Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö, org.nr 802480-6674, med adress c/o Julius Produktion,
Callmar slott, Box 151, 230 53 Alnarp (nedan ”Stiftelsen”) och
(2) Malmö kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr 212000-1124, med adress 205 80 Malmö,
(nedan ”Kommunen”).
Stiftelsen och Kommunen benämns nedan gemensamt ”Parterna”.
1.

Bakgrund
1.1

2.

Partnerna ingick den 25 juni 2018 ett samarbetsavtal rörande kulturhuset ”Funnys Äventyr”
(nedan ”Samarbetsavtalet”). Funnys Äventyr öppnade den 10 oktober 2020 men har på grund
av den rådande pandemin tvingats hålla stängt under större delen av tiden fram tills nu.
1.2
Mot bakgrund av pandemins påverkan på Stiftelsens ekonomiska förutsättningar och dess
möjligheter att fullgöra sina åtagande gentemot Kommunen och det mycket stora värde som
samarbetet avseende Funnys Äventyr har för Kommunen i form av barns möjlighet till kultur
och som ett viktigt besöksmål, har Parternas nu enats om följande tillägg till och ändring av
Samarbetsavtalet.
Partnernas åtaganden
2.1
Kommunen åtar sig att till Stiftelsen betala 1,6 miljoner kr i tillägg till det belopp som
Kommunen betalat till Stiftelsen i enlighet med punkt 3.7 i Samarbetsavtalet. Beloppet ska
erläggas senast [den 30 april 2021].

3.

Avtalstid
3.1

Punkten 5.1 i Samarbetsavtalet ersätts i sin helhet av följande:
”Samarbetsavtalet gäller från och med 2018-07-01 till och med 2029-04-10.

4.

Övrigt
4.1

Giltigheten av detta Avtal är beroende av godkännande av Malmö kommunstyrelse genom ett
beslut som vinner laga kraft.

4.2

I övrig fortsätter Samarbetsavtalet att gälla på oförändrade villkor.
___________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande original, av vilka Parterna har erhållit ett (1) original var.
Malmö den

Malmö den

Stiftelsen Kulturhuset för Barn i Malmö

Malmö kommun genom kommunstyrelsen

___________________

_______________________

Staffan Götestam

Katrin Stjernfeldt Jammeh

___________________

_______________________

Julius Malmström
___________________
Klas Tjebbes

