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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att   ingå ett partnerskap med Ung Företagsamhet i Uppsala län gällande arbete med 
entreprenöriellt lärande omfattande 200 000 kronor per år under perioden 2014-2016 och 
finansieras genom budgetposten Entreprenörskap i skolan. 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala 
kommun (LÖK) åtagit sig att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för 
partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform. Ett partnerskap är en lämplig form 
för samverkan med idéburna organisationer för att tillvarata gemensamma intressen. 
 
2010 tog Uppsala kommun ett beslut om en flerårig satsning på att utveckla det 
entreprenöriella förhållningssättet i Uppsalas skolor. Genom projektet Gnistan, som drevs i 
samarbete med Ung Företagsamhet i Uppsala län, nådde kommunen ca 1300 personer i 
fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Med ett partnerskap vill Uppsala kommun och Ung företagsamhet i Uppsala län tillsammans 
ge förutsättningar för lärare i Uppsala att utveckla ett entreprenöriellt lärande i klassrummet. 
Fler elever möts på sikt därigenom av entreprenöriella lärmiljöer där de kan utveckla 
egenskaper så som kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande, samarbete och mod. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Partnerskapet skrivs på tre år till en omfattning av 200 000 kronor per år. Kostnaden föreslås 
belasta budgetposten Entreprenörskap i skolan. 
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1. Bakgrund 
Uppsala kommun har i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala 
kommun (LÖK) åtagit sig att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för 
partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform. Ett partnerskap är en lämplig 
form för samverkan med idéburna organisationer för att tillvarata gemensamma intressen. 
 
2010 tog Uppsala kommun ett beslut om en flerårig satsning på att utveckla det entreprenöriella 
förhållningssättet i Uppsalas skolor. Genom projektet Gnistan, som drevs i samarbete med Ung 
Företagsamhet i Uppsala län, nådde kommunen ca 1300 personer i fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser. 

 
Med ett partnerskap vill Uppsala kommun och Ung företagsamhet i Uppsala län tillsammans ge 
förutsättningar för lärare i Uppsala att utveckla ett entreprenöriellt lärande i klassrummet. Fler 
elever möts på sikt därigenom av entreprenöriella lärmiljöer där de kan utveckla egenskaper så 
som kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande, samarbete och mod. 

2. Syftet med överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
Målet är att barn, ungdomar och vuxna i Uppsalas skolor och utbildningsverksamhet ska mötas 
av lärmiljöer som uppmuntrar dem att utvecklas till entreprenöriella individer. 

2.1. Parter 
Uppsala kommun genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2.2. Förening  
Ung Företagsamhet i Uppsala län 
Adress: Bangårdsgatan 13 
7530 20 Uppsala 
Organisationsnummer: 817603-0891 
 

3. Syftet med partnerskapet och verksamheten  

Med partnerskapet vill Uppsala kommun och Ung företagsamhet i Uppsala län ge förutsättningar 
för lärare i Uppsala att utveckla ett entreprenöriellt lärande i klassrummet. Fler elever möts på 
sikt därigenom av entreprenöriella lärmiljöer där de kan utveckla egenskaper så som kreativitet, 
nyfikenhet, lust till lärande, samarbete och mod. 

4. Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet, dialog, som 
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt och acceptans för kritik, 
långsiktighet och transparens.  

Partnerskapet ska verka för att stärka alla elevers entreprenöriella egenskaper och förmågor, 
oavsett etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 



Partnerskapet ska kännetecknas av ett genus- och mångfaldsperspektiv. Arbete med elevers 
motivation och lust till lärande ska stå i centrum för insatserna inom ramen för partnerskapet. 

Lärarens positiva förväntningar på och genuina intresse i eleverna är centralt för att ett 
entreprenöriellt förhållningssätt i klassrummet ska fungera och vara verksamt. 

I övrigt ska partnerskapet bygga på ömsesidig respekt inför varandras förutsättningar, präglas av 
öppenhet och dialog samt kännetecknas av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt, 
långsiktighet och transparens. 

5. Målgrupp och uppdrag   

Ung Företagsamhet arbetar med flera utbildningskoncept för lärare att använda sig i sin 
undervisning. För att ge lärare möjligheter att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt 
erbjuder Ung Företagsamhet en heldagsutbildning som innehåller: 
 
• Vad är entreprenörskap och entreprenöriellt lärande? 
• Drivkrafter, skolpolitiska beslut och styrdokument som ligger till grund för arbetet med 

entreprenörskap i skolan 
• Hur ser elevernas entreprenöriella förmågor ut? 
• Hur bör man som lärare förhålla sig till och arbeta med elevernas förhållningssätt till 

entreprenörskap? 
• Summativ och formativ bedömning och hur det hänger ihop med entreprenörskap.  
 
Deltagarna kommer att få möjlighet att reflektera över egna och andras kunskaper och 
erfarenheter i mindre grupper och på så sätt utveckla förmågan att hantera lärsituationer 
genom/inom ett entreprenöriellt förhållningssätt. Utbildningen vänder sig till lärare och 
skolledare på grund- eller gymnasieskola som vill utveckla en förståelse kring entreprenörskap i 
skolan och entreprenöriellt lärande samt politiker och tjänstemän som arbetar med skolfrågor. 
 
Ung Företagsamhet kommer att erbjuda handledning för arbetslag som önskar fördjupa sitt 
arbete med det entreprenöriella lärandet. 

Ung företagsamhet kommer också att arrangera inspirationsseminarier i olika former i samarbete 
med Uppsala kommun och andra aktörer. Detta i syfte att bredda engagemanget för 
skolutveckling och samverkan med det lokala arbetslivet. 

5.1. Utbildning/ kunskapsöverföring  
I överenskommelsen ingår att föreningen skall bidra till kunskapsöverföring och utbildning 
till samverkansparter inom Uppsala kommun. Uppsala kommun skall bistå med information 
och marknadsföring internt om denna möjlighet.  

6. Samverkan  
6.1. Samverkan mellan parterna:  

Samverkan sker vid gemensamma möten och uppföljningar.  

6.2. Med andra externa aktörer: 



Samverkan sker med relevanta kommunala organisationer och andra aktörer inom den 
idéburna sektorn. Genom denna samverkan utvecklas och breddas också kontaktytorna för 
målgruppen. 

6.3. Samverkan internt: 

Ung Företagsamhet i Uppsala län samarbetar med andra regionkontor inom Ung 
Företagsamhet Sverige och tar härigenom del av återkommande nätverksmöten, nationella 
konferenser, utbildningar och ledarskapsträffar. Genom samarbetet möjliggörs en positiv 
insyn och en höjd kvalitet i det dagliga arbetet för de olika regionkontoren. Genom denna 
interna samverkan utvecklas kvaliteten i de olika utbildningsinsatserna och koncepten..  

7. Utvärdering och uppföljning  

Årligen upprättar föreningen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse som redogör 
för verksamheten under föregående år med uppföljning av plan. Verksamhetsplanen ska 
innehålla aktiviteter och målsättning för året. Föreningen skickar regelbundet in rapport enligt 
överenskommet format. Uppsala kommun återkommer om format för detta. Parterna genomför 
uppföljningsbesök regelbundet enligt överenskommelse. 

8. Ekonomi 

Överenskommelsen ekonomiska omfattning är 200 000 kronor. Verksamheten inom ramen för 
partnerskapet finansieras av Uppsala kommun med 200 000 kronor per år. Ung Företagsamhet 
bidrar med frivilligt arbete i den utsträckning detta är lämpligt och fungerar samt lokaler för 
utbildning och seminarier. 

8.1. Ekonomiska villkor och Fakturering 

Uppsala kommuns del av finansieringen enligt punkt 7 sker genom att Ung Företagsamhet 
rekvirerar medel från Uppsala kommun en gång per år.  

9. Marknadsföring  

Båda ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att 
verksamheten och de insatser som utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap 
parterna emellan.  

10. Grundförutsättningar för överenskommelsen  

Ung Företagsamhet förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter 
som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde. 
Ung Företagsamhet i Uppsala län är arbetsgivare och svarar för gällande lagar och författningar och 
avtal följs.  

11. Period för Partnerskapet  



Partnerskapet avser perioden 2014–07–01 – 2016–12–31. Överenskommelsen upphör utan krav på 
föregående uppsägning. Ställningstagande till förlängning skall tas 9 månader innan 
överenskommelsen upphör.  

11.1. Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med 1 + 1 år.  

11.2. Skäl för omförhandling av grunderna i överenskommelsen  
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker skall parterna innan 
förändringarna genomföras föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon 
av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller 
väsentligt ändrade omständigheter så kan den andra parten när som helst under perioden 
påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelse. I sådana fall gäller 9 månaders 
uppsägningstid  

12. Kontaktpersoner 
12.1. För Ung Företagsamhet i Uppsala län 

Regionchef 

12.2. För Uppsala kommun  
 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  

Ort/datum    Ort/datum  

 

Mohamad Hassan    
Ordförande    Regionchef 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Ung Företagsamhet i Uppsala län 
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