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Förlusttäckningsavtal
Hörby kommun & Jöns Henrikssons Minne
1. Parter
1) Hörby kommun, orgnr 21200-1108, med adress Box 91, 242 21 Hörby, (nedan kallad
Kommunen)
2) Föreningen Jöns Henrikssons Minne, org nr 842001-0921, med adress c/o Gunilla
Almqvist, Frejagatan 4, 242 35 Hörby, (nedan kallad Föreningen)
2. Kontaktpersoner
Kontaktperson för Hörby kommun är Petra Kuritzén, kultur-, fritids- och
utbildningsförvaltningen, tel: 0415-37 84 55, petra.kuritzen@horby.se
Kontaktperson för Föreningen är Gunilla Almqvist, 0415-155 25, frostagua@hotmail.com
3. Avtalsomfattning
Avtalet omfattar en förlustgaranti i samband med underhåll och restaurering i
Prästgårdsparken Karl XI Stenar, Sallerup 2:8, Östra Sallerup, Hörby.
4. Avtalstid
Avtalet löper från dess ingående fram till den 31 december 2018.
5. Bakgrund och syfte
Hörby kommun avsätter årligen verksamhetsstöd till föreningen Jöns Henrikssons Minne för
dess bevarande av kulturminnet Prästgårdsparken i Östra Sallerup. För 2018 har även
Länsstyrelsen Skåne beviljat föreningen 64 823 kronor för underhåll och tillgängliggörande av
parken. Då bidraget Länsstyrelsen Skåne utbetalas retroaktivt, dvs efter det att fakturorna för
underhållet har betalats av Föreningen, är Föreningen i behov av ett förlusttäckningsbidrag
som uppgår till 50 000 kronor från Kommunen. Bidraget betalas tillbaka av Föreningen efter
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det att Länsstyrelsen Skånes bidrag har betalats ut till Föreningen. Underhållen av parken
planeras ske under hösten 2018.
6. Rättigheter och skyldigheter Hörby kommun


Hörby kommun utbetalar 50 000 kr i ett förlusttäckningsbidrag till Föreningen
senast den 30 juni 2018, med återbetalning av Föreningen till Kommunen senast
den 31 december 2018.



Förslusttäckningsbidraget skall vara förenlig med lagstiftningens krav på saklighet,
opartiskhet och likställighet i den bidragsgivande verksamheten



Förlusttäckningsbidraget får inte genom sina villkor eller på annat sätt vara eller
uppfattas som oförenlig med kommunens övergripande politiska mål och den
verksamhet som stödet avser eller olämpligt med hänsyn till kommunens roll och
uppgifter



Ärende om ersättning ska präglas av öppenhet och kunna offentligt granskas utan
att tilltron till den kommunala verksamheten skadas
Rättigheter och skyldigheter Föreningen



Föreningen förbinder sig att återbetala förlusttäckningsbidraget i sin helhet till
Kommunen när bidraget från Länsstyrelsen Skåne har inkommit till Föreningen.



Utifall Föreningen bedömer att en eller flera åtgärder inte kan utföras inom ramen
för det av Länsstyrelsen Skånes beviljade bidraget, är Föreningen skyldig att
skyndsamt meddela Kommunen de ändrade förutsättningarna.



Föreningen förbinder sig att nyttja förlusttäckningsbidraget till avsett ändamål och
i det fall Länsstyrelsen Skåne avslår utbetalning av beviljade medel, har
Föreningen ingen skyldighet att återbetala förlustgarantibidraget till Kommunen.



Återbetalningen sker genom en insättning på Hörby kommuns bg 434-1046.
Insättningen märks med ”Förlustgaranti Jöns Henrikssons Minne”

7. Övrigt
Parterna förbinder sig att under avtalstiden verka för en maximal positiv effekt kring
respektive åtagande. Parterna äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om
den andra parten skulle åsidosätta sina skyldigheter och inte vidtar omedelbar rättelse, om
sådan är möjligt, inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning.
8. Överlåtelse av avtal
Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal. Byte av part får ej innebära en väsentlig förändring av
kontraktsvillkoren. Arrangören får dock utan medgivande överlåta rätten att motta
betalning enligt avtalet.
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9. Tvist
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter
avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
10. Force majeure
Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av
omständighet utanför hans kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om
avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av
viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda
avtalet.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Hörby den

Hörby den

Marcus Kulle, kultur- och fritidschef

Behörig avtalstecknare för Föreningen
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