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Barn- och ungdomsnämnden 

Samverkansavtal för Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att inte förnya samverkansavtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet om 
"Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats" från och med år 2014. 

Sammanfattning 
Samarbetsavtalet om "Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats" har delats mellan 
barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för Uppsala 
kommun och institutionen för Kulturantropologi och Etnologi för Uppsala universitet. 
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2013. Beslutet är ett gemensamt ställningstagande 
för Uppsala kommun genom barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Universitetet har den 1 oktober 2013 meddelat att de är intresserade av att fortsätta samarbetet 
om Forum för skolan ingår i det nybildade Forum för skolsamverkan som är en forumbildning 
för nätverk som tidigare ingick i Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Förutsättningen är att 
finansieringen för en heltidstjänst som projektledare ordnas. 

Förslaget från universitetet är att Utbildningsvetenskapliga fakulteten står för 15 procent av 
kostnaden genom tillgången t i l l en nätverksledare som fmns i det nya forumet och att Uppsala 
kommun står för 85 procent av finansieringen för heltidstjänsten som projektledare inom 
Forum för skolan. Hittills har Forum bestått av en heltidstjänst som projektledare och en 
halvtidstjänst som projektsamordnare. BUN har betalat 300 000 kr och UAN motsvarande 
summa, totalt för Uppsala kommun 600 000 kr. Avtalet mellan Uppsala universitet och 
Uppsala kommun har inneburit en finansiering på 50/50-basis. 

UU:s förslag från och med 2014 skulle för BUN:s del innebära en kostnad motsvarande 85 
procent av en projektledartjänst vilket innebär 510 000. För UU blir kostnaden 90 000 kr. 
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