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Kommunstyrelsen

Avtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB om samarbete
i barn-, ungdoms- och äldrefrågor
Förslag till beslut
1. Avtalet mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun om
samarbete i barn-, ungdoms- och äldrefrågor avseende skolkort och
besökskort på Parken Zoo godkänns enligt avtal, tillhörande ärendet.
2. Avtalet mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun om
Ecofriends godkänns enligt avtal, tillhörande ärendet.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun verkar för en lokal och global hållbar utveckling. Parken Zoo i
Eskilstuna AB har i uppdrag att utveckla och förstärka samarbetet med de
kommunala nämnder som ansvarar för verksamheter riktade till barn, ungdomar
och äldre. Parken Zoo ska erbjuda upplevelsen av att besöka djurparken, förmedla
kunskaper och information om djur och miljöfrågor, samt inspirera till fortsatt
engagemang och kunskapsinhämtning.
Kommunstyrelsen och Parken Zoo har sedan tidigare ett avtal för ömsesidig nytta,
genom tillvaratagande av den resurs som Parken Zoo utgör för barn, ungdomar,
vuxna och äldre i olika verksamheter i kommunens nämnder. Avtalet har löpt ut
och är i behov att förnyelse.
Det utgångna avtalet föreslås ersättas med två nya avtal där det ena avtalet hanterar
utbildningskonceptet Ecofriends och det andra hanterar skol- och besökskorten.
Ecofriends är ett koncept som är utvecklat i bred samverkan i kommunkoncernen
med (ekonomiskt) stöd från kommunstyrelsen. Syftet är att ge barn i Eskilstuna en
bred kunskap och förståelse för miljöproblem och lösningar, i enlighet med kraven
i läroplanen. Ecofriends ersätter den tidigare Zooskolan och breddar på så sätt
barnens kunskaper eftersom det även omfattar Eskilstuna Energi och Miljös
verksamheter. Skolkort och besökskort berättigar till entré i Parken Zoos djur- och
nöjespark för förskolor, grundskolor och fritidshem inom Eskilstuna kommuns

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-03-09 /

2 (2)

geografiska område. Besökskort ska också ges till särskilda boenden för äldre och
personer med funktionsnedsättning som finns inom Eskilstuna kommuns
geografiska områden.
En juridisk analys har gjorts av avtalen och bedömningen är att avtalen skulle
kunna omfattas av upphandlingsplikt. Kommunledningskontorets uppfattning är
dock att det är angeläget att elever, äldre och personer med funktionsnedsättning på
särskilda boenden redan säsongen 2016 får möjlighet att besöka Parken Zoo. Det är
också angeläget att elever så snart det är möjligt kan få ta del av
utbildningskonceptet Ecofriends som kommunen varit med och finansierat. Avtalen
kan också ses som en tillgång i den diskussion som förs med intressenter avseende
en avyttring av Parken Zoo i Eskilstuna AB. Med hänvisning till dessa
omständigheter bedömer kommunledningskontoret att avtal bör ingås utan
förevarande upphandling.
Finansiering
Finansiering för år 2016 hanteras inom kommunkoncernens budget.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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Avtal om EcoFriends för grundskoleverksamheter
§ 1 Parter
Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse

org.nr. 212000-0357

Parken Zoo i Eskilstuna AB

org.nr. 556104-4727

§ 2 Bakgrund
Eskilstuna kommun (nedan Kommun) är en kommun som verkar för en lokal och global
hållbar utveckling. Parken Zoo i Eskilstuna AB (nedan kallat Parken Zoo) har i uppdrag att
bl.a. utveckla och förstärka samarbetet med de kommunala nämnder som ansvarar för
verksamheter riktade till barn och ungdomar. Kommunen och Parken Zoo vill med hänvisning
till detta ingå avtal med ömsesidig nytta, genom tillvaratagande av den resurs som Parken Zoo
utgör för barn och ungdomar i Eskilstuna kommun.
Parken Zoo arbetar med konceptet EcoFriends som har som mål att ge skolelever ökad
kunskap om miljö och hållbarhet på ett nära och konkret sätt. Konceptet syftar till att hjälpa
elever att se nyttan med att exempelvis källsortera, minimera användning av kemikalier och
göra medvetna val av energislag samt förstärka de värderingar som går hand i hand med ett
hållbart liv och samhälle. EcoFriends består av tre olika utbildningspaket och vänder sig till
elever i grundskolans årskurs 2, 4 och 6. Utbildningspaketen följer läroplanen för
grundskolan.

§ 3 Parken Zoos åtaganden
Parken Zoo ska bereda grundskolans klasser i årskurs 2, 4 och 6 inom Eskilstuna kommuns
geografiska område, möjlighet att genom EcoFriends få kunskaper och motivation till att
minska miljöpåverkan och agera hållbart. Åtagaden avser såväl kommunala verksamheter
som verksamheter som drivs av friskolor eller annars privata utförare.
Undervisning ska bedrivas av zoopedagoger i lokaler hos Parken Zoo samt anläggningar inom
Eskilstuna Energi och Miljö AB, exempelvis kraftvärmeverk och återvinningscentralen Lilla
Nyby. Parken Zoo åtar sig som ett led i undervisningen att även ta fram elevmaterial.
Parken Zoo ska årligen, senast den 15 februari, rapportera till kommunledningskontoret hur
många elever som genomgått utbildningen EcoFriends.
Parken Zoos åtaganden enligt detta avtal ersätts i sin helhet av Kommunen i enligt med vad
som framgår av § 4. Parken Zoo har inte rätt att därutöver begära ersättning av verksamheter
för deltagande i EcoFriends.

§ 4 Kommunens åtaganden
Kommunen ska på lämpligt sätt informera de verksamheter som enligt § 3 är föremål för
utbildningskonceptet EcoFriends samt vilka regler som gäller för att delta i EcoFriends.
Kommunen betalar till Parken Zoo 800 000 kr (exklusive moms) per år för Parken Zoos
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åtagaden enligt detta avtal. Ersättningen betalas efter det Parken Zoo fakturerat kommunen.
Ersättningen ska delas upp i två lika delar och erläggas per halvårsskifte.

§ 5 Avtalsperiod
Avtalet gäller för perioden den 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2017. Avtalet förlängs
med 12 månader på i övrigt oförändrade villkor, om inte någon av parterna skriftligen säger
upp avtalet senast 3 månader före avtalets utgång.

§ 6 Hävning av avtalet
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter villkor i
avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.
Om en part häver avtalet på grund av ett väsentligt avtalsbrott är motparten skyldig att ersätta
de direkta skador som parten lider till följd av hävningen.

§ 7 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att gälla undertecknas av
båda parterna.

§ 8 Giltighet
Avtalet gäller under förutsättning av att respektive part godkänt avtalet genom beslut som
vunnit lagakraft.

§ 9 Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska lösas i samförstånd
mellan parterna.
Om tvist uppstår angående tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, ska parterna i första hand lösa tvisten genom förhandling
och i andra hand avgöras av allmän domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans.
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna den
/

2016

Parken Zoo i Eskilstuna AB
Eskilstuna den
/
2016

…………………………………………..

…………………………………..

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

…………………………………………………..
Namnförtydligande:
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Avtal om skolkort och besökskort på Parken Zoo
§ 1 Parter
Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse

org.nr. 212000-0357

Parken Zoo i Eskilstuna AB

org.nr. 556104-4727

§ 2 Bakgrund
Eskilstuna kommun (nedan Kommun) verkar för en lokal och global hållbar utveckling.
Parken Zoo i Eskilstuna AB (nedan Parken Zoo) har i uppdrag att utveckla och förstärka
samarbetet med de kommunala nämnder som ansvarar för verksamheter riktade till barn,
ungdomar och äldre. Parken Zoo ska erbjuda upplevelsen av att besök djurparken, förmedla
kunskaper och information om djur och miljöfrågor. Parken Zoo ska vidare ge idéer och tips
på konkreta handlande och personligt agerande, samt inspirera till fortsatt engagemang och
kunskapsinhämtning. Kommunen och Parken Zoo vill med hänvisning till detta, ingå avtal
med ömsesidig nytta, genom tillvaratagande av den resurs som Parken Zoo utgör för barn,
ungdomar, vuxna och äldre i Eskilstuna kommun.

§ 3 Parken Zoos åtaganden
Parken Zoo ska utge ett Parken Zoo Skolkort som berättigar till entré i Parken Zoos djur- och
nöjespark för förskolor, grundskolor och fritidshem inom Eskilstuna kommuns geografiska
område. Åtagaden avser såväl kommunala verksamheter som verksamheter som drivs av
friskolor eller annars privata utförare.
Parken Zoo ska utge ett Parken Zoo Besökskort som berättigar till entré i Parken Zoos djuroch nöjespark till särskilda boende för äldre och personer med funktionsnedsättning som finns
inom Eskilstuna kommuns geografiska område. Boenden som avses här, är boenden i 5 kap. 5
§ 2 st. och 7 § 3 st. socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § punkten 8 och 9 lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Åtagaden avser såväl kommunala
verksamheter som verksamheter som drivs av privata utförare.
Parken Zoos åtaganden enligt detta avtal ersätts i sin helhet av Kommunen i enligt med vad
som framgår av § 4. Parken Zoo har inte rätt att därutöver begära ersättning för sina åtaganden
enligt detta avtal, av verksamheter som tilldelas skolkort/besökskort.

§ 4 Kommunens åtaganden
Kommunen ska på lämpligt sätt informera de verksamheter som enligt § 3 är berättigad till ett
skolkort/besökskort samt vilka regler som gäller får skolkortet och besökskortet.
Kommunen ansvarar också för att en kontaktperson på varje kommunal förvaltning utses och
ansvarar för att meddela Parken Zoo vilka som utsetts till kontaktperson. Kontaktpersonen ska
ha i uppdrag att inom sin förvaltning, vidaredistribuerar skolkortet/besökskortet till respektive
verksamhet.
Kommunen betalar till Parken Zoo 2 000 000 kr (exklusive moms) per år för Parken Zoos
åtagaden enligt detta avtal. Denna ersättning avser 2016 års prisnivå. Ersättningen ska årligen
indexuppräknas från och med 2017 med konsumentprisindex KPI. Ersättningen betalas efter
det Parken Zoo fakturerat kommunen. Ersättningen ska delas upp i två lika delar och erläggas
per halvårsskifte.
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§ 5 Avtalsperiod
Avtalet gäller för perioden den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017. Avtalet
förlängs med 12 månader på i övrigt oförändrade villkor, om inte någon av parterna
skriftligen säger upp avtalet senast 3 månader före avtalet utgång.

§ 6 Hävning av avtalet
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter villkor i
avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.
Om en part häver avtalet på grund av ett väsentligt avtalsbrott är motparten skyldig att ersätta
de direkta skador som parten lider till följd av hävningen.

§ 7 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att gälla undertecknas av
båda parterna.

§ 8 Giltighet
Avtalet gäller under förutsättning av att respektive part godkänt avtalet genom beslut som
vunnit lagakraft.

§ 9 Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska lösas i samförstånd
mellan parterna.
Om tvist uppstår angående tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, ska parterna i första hand lösa tvisten genom förhandling
och i andra hand avgöras av allmän domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans.
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna den
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2016

Parken Zoo i Eskilstuna AB
Eskilstuna den
/
2016
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Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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Namnförtydligande:

