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Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan Upplandsstiftelsen och 
Uppsala kommun år 2016 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättat förslag till avtal mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 
beträffande verksamhet knuten till Biotopia under år 2016, samt 
 
att  uppdra åt förvaltningsdirektören att underteckna avtalet. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen samverkade vid renoveringen och uppbyggnaden av 
Biotopia. Sedan invigningen i oktober 2007 har Upplandsstiftelsen samverkat med Biotopia 
för att nå ut med information om utflyktsmål för friluftsliv och naturupplevelse i hela länet. 
Stiftelsen har sedan invigningen en anställd person placerad vid Biotopia. Nytt avtal ska nu 
tecknas för år 2016. 
 
 
Ärendet 
Syftet med samverkan är att utveckla, levandegöra och till allmänheten sprida kunskap om 
den uppländska naturen, naturreservat, leder och utflyktsmål i naturen (bl. a Smultronställen i 
naturen). Biotopia är ett nav i informationen om länets natur och fungerar som ”grön 
turistbyrå”. Upplandsstiftelsen har här möjligheter att visa upp sin verksamhet. I samarbetet 
ingår även att skapa verksamheter kopplade till barnens och ungdomarnas besök vid Biotopia. 
Arbetet ska även främja samarbetet med ideella organisationer inom natur och friluftsliv och 
möjliggöra gemensamma kalendarier över utflykter i naturen. 
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Upplandsstiftelsen har en person anställd stationerad till 80 % vid Biotopia. Biotopia upplåter 
plats för tryckt information och bilder om utflyktsmål i naturen (bl.a Smultronställen i 
naturen) i receptionen samt kontorsplats till den person som är anställd av Upplandsstiftelsen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avtalet är en del av Biotopias verksamhet och ryms inom kulturnämndens budget för år 2016.  

För att möjliggöra verksamhet enligt detta samarbetsavtal ska Biotopia i Uppsala kommun 
tillhandahålla följande:  
• Lokaler 
• Finansiering av drift och egna tjänster i pedagogik och guidning. 
• Administrativa stödresurser som dator, telefon, kopiering etc. 

Upplandsstiftelsen svarar för följande prestationer: 
• Finansieringen av en 80 % tjänst som informatör/guide. 
• Ersättning till Biotopia i Uppsala kommun för driftskostnader, motsvarande 100 tkr. 

Båda delar lika på kostnader för gemensamma annonser, reklamtryck och liknande. 
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