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Kulturnämnden 

Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan Upplandsstiftelsen och 
Uppsala kommun år 2015 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag t i l l avtal mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 
beträffande verksamhet knuten ti l l Biotopia under år 2015, 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 2015. 

Ärendet 
Syftet med samverkan är att utveckla, levandegöra och til l 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 t i l l 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 til l 80% vid Biotopia. Biotopia upplåter 
plats för tryckt information och bilder om utflyktsmål i naturen (bl.a Smultronställen i 
naturen) i receptionen samt kontorsplats t i l l den person som är anställd av Upplandsstiftelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avtalet är en del av Biotopias verksamhet och ryms inom kulturnämndens budget för år 2015. 

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 t i l l Biotopia i Uppsala kommun för driftskostnader, motsvarande 100 tkr. 

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

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: Samarbetsavtal beträffande Biotopia 
mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2015 



Samarbetsavtal beträffande Biotopia 
mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2015 
§ 1 Bakgrund 
Kulturkontoret vid 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. 

§ 2 Syfte 
Syftet med samverkan är att utveckla, levandegöra och ti l l 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 ti l l 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. 

§ 3 Verksamhetsformer 
Samarbetet mellan Upplandsstiftelsen och Biotopia ska bland annat ske i följande former: 
Gemensamt utveckla informationen ti l l allmänheten om länets natur och utflyktsmål i naturen 
vid Biotopia. 

• Samverka i projekt inom syftet §2. 
• Samordna utflyktsprogram och kalendarier. 
• Sprida information ti l l allmänheten om länets natur och utflyktsmål i naturen vid 

Biotopia. 
• Samverka på mässor, i annonser och andra reklamtryck för att mer slagkraftigt nå ut 

t i l l önskade målgrupper. 
• Söka pengar för att utveckla guidning och utomhusaktiviteter. 

Samverkansavtalet ska leda ti l l att: 
• Personalen i receptionen kan ge god naturvägledning. 
• Biotopia tillhandahåller naturinformation om hela länet. 
• Biotopia fungerar som nav för Utflyktsprogrammet. Programmet är baserat i Biotopias 

kalendarium. Biotopia står för att lägga in programmet och för att göra en tryckbar 
förlaga. 

• Hela Biotopias personal är bekant med Utflyktsprogrammet. Separat samarbetsavtal 
vad gäller arbetet med programmet i stort gäller för programmet. 

• Får alla skolbarn som besöker Biotopia med sig information hem som innehåller 
utflyktstips t i l l naturen och tips på hur man finner fler bra naturbesöksmål. 

Under 2015 ska Upplandsstiftelsen och Biotopia dessutom 
• Skapa information om Upplandsstiftelsens verksamhet som visas på skärmar i muséet. 
• Ha en träff för att diskutera hur Upplandsstiftelsens naturvårds arbete kan visas på 

Biotopia. Uppdrag åt Biotopia att göra förslag? 
• Utreda möjligheterna att komplettera Biotopias aktiviteter i Sävja kulturcenter med 

utomhusaktiviteter. 



§ 4 Målgrupper 
Verksamheten ska inriktas mot allmänheten, förskolan, grundskolan och gymnasiet. Barn och 
ungdomar är en särskilt viktig målgrupp. 

§ 5 Resurser 
Upplandsstiftelsen har en person anställd stationerad t i l l 80% vid Biotopia. Biotopia upplåter 
plats för tryckt information och bilder om tuflyktsmål i naturen (bl.a Smultronställen i 
naturen) i receptionen samt kontorsplats t i l l den person som är anställd av Upplandsstiftelsen. 

§ 6 Arbetsplan 
Följande arbetsrutin ska gälla. 
Samråd mellan parterna sker löpande vid behov av samordning. 
Samråd sker i september inför planering av kommande års verksamhet och i februari för 
detaljplanering av det innevarande årets samarbete. 

§ 7 Avtalstid 

Detta avtal gäller från den 1/1 t i l l den 31/12 2015. Nytt avtal tecknas därefter. 

§ 8 Ersättning 
Under 2015 bidrar Upplandsstiftelsen med 100 000 kr för driftskostnader. Lön och 
löneomkostnader för Upplandsstiftelsens anställda vid Biotopia administreras och betalas av 
Upplandsstiftelsen. Övriga medel faktureras månadsvis. 
§ 9 Prestationer 
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 til l Biotopia i Uppsala kommun för driftskostnader enligt § 8. 

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

Upplandsstiftelsen Uppsala kommun 

Karolina Vessby 
Friluftschef 


