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Sponsring av borgruinen Biskopstuna

Sammanfattning

Österåkersföretaget Tunaborgen har visat intresse för att sponsra bevarandet

och utvecklingen av Biskopstuna. Borgen ägs idag av Österåkers kommun.
Genom sponsringen ges ökade resurser för exempelvis arkeologiska

utgrävningar, informationsmaterial eller reparaü'oner.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna sponsringsavtalet mellan Österåkers kommun och

Tunaborgen AB, enligt bilaga.

2. Uppdra åt kommunens ñrmatecknare att för Österåkers kommuns
räkning underteckna sponsringsavtalet.

Bakgrund

Biskopstuna, är en medeltida borgruin belägen i Österskär. Borgen kan ha

uppförts redan under 1200-talets slut av ärkebiskopen i Uppsala som då ägde

gården Tuna. Biskopstuna ägs idag av Österåkers kommun och utgör en Viktig

del i kommunens historiska kulturarv. Under 2018-2020 har Österåkers

kommun i samarbete med Arkeologerna Vid Statens historiska museer

genomfört en arkeologisk forskningsundersökning och amatörarkeologiska

kurser i borgens omgivningar i syfte att öka kunskapen om borgens historia

och att göra den mer tillgänglig. En utredning av Biskoptunas framtida

utveckling genomfördes under 2019. I utredningen lades fyra olika

framtidsscenarier fram där Kultur och fritidsnämnden beslutade att göra en

förstudie enligt scenario tre.

Tunaborgen är ett lokalt fastighetsbolag med säte i Österåker. Affärsidén är att

äga, förvalta och hyra ut lokaler i Åkersberga. Tunaborgen har tagit kontaktat

med kommunen och visat intresse av att sponsra den långsiktiga utvecklingen

av Biskospstuna i enlighet med bifogade sponsringsavtal.
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Österåker

Enligt kommunens sponsringspolicy (KS 2017/0257) ska beslut om sponsring

fattas av Kommunstyrelsen. Sponsringsavtalet löper på 5+5 år. Enligt avtalet

ska Tunaborgen medñnansiera minst 20 % och högst 100 000 kronor av

kommunens årliga kostnad av utvecklingen och bevarandet av Biskopstuna.

Tunaborgen kan, efter särskild överenskommelse, även sponsra andra idag

kanske okända insatser efter särskild överenskommelse.

Förvaltningens slutsatser

Biskopstuna utgör en Viktig del av inte bara Österåkers men hela regionens

kulturarv. Genom sponsringsavtalet ges utökade möjligheter att långsiktigt

kunna bevara och utveckla Biskopstuna för kommande generationer. Det kan

exempelvis vara fortsatta arkeologiska utgrävningar, informationsmaterial,

skyltar, reparationer eller ett nytt tak. Borgen är i dagsläget relativt okänd för

kommunens invånare och både ur ett kulturarvs- och besöksnäringsperspektiv

ser Vi goda möjligheter till en ökad kännedom om borgen och dess historiska

betydelse, med respekt för kringliggande fastigheter och trafiksituationen i

Österskär.

Sponsringsavtalet bedöms inte innebära några extra kostnader för kommunen
eftersom sponsringen enbart sker i förhållande till kommunens årliga kostnad

för Biskosptuna.
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