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Utbildningsnämnden 

Ansökan om partnerskap, Nyby Vision Jollen 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden med en bedömning av 
förutsättningar för ett partnerskap för en treårsperiod med Nyby Vision Jollen.  
 
Bakgrund 
Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och Österledskyr-
kan i Gamla Uppsala som huvudmän. Nyby Vision har i dagsläget ett partnerskap som är knu-
ten till arbetsmarknadsnämnden. Inför kommande dialog om förnyat partnerskap under tre år 
från och med 2018 inbjuder Nyby Vision även barnverksamheten Jollen och utbildnings-
nämnden till partnerskap.  
 
Föredragning 
Nyby Vision och barnverksamheten Jollen bedriver verksamhet för nyanlända familjer med 
förskolebarn. För 2017 har Jollen ansökt om ett verksamhetsbidrag på 850 000 kronor vilket 
har beviljats av utbildningsnämnden. Hyreskostnaden för Jollens barnverksamhet 2017 är 68 
000 kr och regleras internt mellan utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.  
 
För att ta beslut om ett större åtagande som sträcker sig över tre år bör göras en bedömning av 
förutsättningarna tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen.  
 
Konsekvenser för barn/elever 
Inte aktuellt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt.  
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Partnerskapet mellan NybyVision och Uppsala Kommun (bilaga 1) 
 
Det partnerskap som NybyVision och Uppsala Kommun har ingått har fungerat väl och 
kommer att vara öppet för omförhandling inför 2018. Vi på NybyVision är mycket glada över 
det stöd, det förtroende och den långsiktighet som kommunen visat genom partnerskapet.  
 
I dagsläget omfattar partnerskapet den största delen av verksamheten och den är knuten till 
arbetsmarknadsnämnden. En del som inte omfattas av partnerskapet är knutet till 
barnverksamheten och där har NybyVision ansökt om och beviljats ett årligt bidrag av 
utbildningsnämnden sedan ett antal år tillbaka. 
 
Inför kommande dialog med Uppsala Kommun om förnyat partnerskap är det önskvärt 
från NybyVisions sida att även barnverksamheten Jollen och utbildningsnämnden finns 
med i samtalet. NybyVisions förhoppning är att samtalen mynnar ut i ett förnyat, utvidgat 
partnerskap med Uppsala Kommun där både arbetsmarknadsnämnden och 
utbildningsnämnden omfattas. På så sätt kan partnerskapet omfatta hela NybyVisions 
verksamhet. 
 
NybyVisions styrelse resonerar som följer: 
  

• Jollen, barnverksamheten, är inte en fristående del i NybyVisions verksamhet. En 
förutsättning för verksamheten är att alla barn som har sin plats i Jollen också har 
föräldrar i NybyVisions verksamhet. I kursverksamheten finns det särskilda 
utbildningsplatser avsatta för föräldragruppen. I första hand svenska men även 
samhällsorientering med inriktning på föräldraskap.  
 

• Samordning av tjänster inom NybyVision är ett viktigt argument för utökat 
partnerskap. 
- Personalen i Jollen är en del av hela NybyVisions personalgrupp. Vi arbetar många 

gånger separat men också mycket gemensamt med planering, aktiviteter, 
utbildning, utvärdering mm. 

- Familjestödet är centralt och här blir det ett arbete som sker med personalen i 
Jollen men även med hjälp av annan personal inom NybyVision. 

- Förskolechefen arbetar ca 40% (av 100%) av sin tjänst med Jollen. Inskrivningar, 
uppföljningar, psykosocialt stöd fyller stor del av arbetstiden och här läggs fokus 
på hela familjens situation. 
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- Den jurist som är anställd av NybyVision avsätter varje vecka mycket tid på 
samtal för att hjälpa familjer i asylprocessen samt familjeanknytningsärenden. 
 

• NybyVision får sina lokaler upplåtna av arbetsmarknadsnämnden. Hyran för Jollen 
regleras idag internt mellan arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. 
 

• NybyVision ser ett stort värde i att utbildningsnämndens perspektiv finns med i de 
referensgruppsmöten vi nu har 4 ggr/år med Uppsala Kommun. I dagsläget finns inte 
barnverksamheten på agendan och vi tror att ett utvidgat partnerskap skulle kunna 
hjälpa till att skapa helhetssyn om NybyVisions verksamhet. På så sätt kan vi 
gemensamt följa de utmaningar och möta de behov som både vi och kommunen ser 
samt utveckla verksamheten i den riktning som bäst gynnar målgruppen. 
 
 

 
 
Uppsala den 20 december 2016 
 
 
 
Björn-Erik Erlandsson 
ordförande i NybyVisions styrelse 
 
 
Hanna Inghammar 
verksamhetschef NybyVision 
 
 
Kristina Wasserman 
förskolechef för NybyVisions barnverksamhet Jollen 
 

 

Bilaga 1: Överenskommelse om partnerskap mellan NybyVision och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun. Avseende period 2015-2017 
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