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 Arbetsmarknadsnämnden 

Nyby vision – fråga om fortsatt partnerskap 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en ny överenskommelse med intentionen om ett 
förlängt partnerskap med Nyby Vision under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31. 
 
Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Nyby Vision kom hösten 2014 (UAN-2014-
0447) överens om att ingå partnerskap under perioden 1 januari 2015 – 2017-12-31. 
Överenskommelsen kan förlängas med tre kalenderår om parterna skriftligen är överens 
härom före överenskommelsens utgång. Ett ömsesidigt ställningstagande till fortsatt 
partnerskap ska dock tas redan nio månader innan överenskommelsen upphör. 
 
Föredragning 
I samarbetet inom partnerskapet hålls bland annat dialogmöten två gånger per år då av 
nämnden utsedda kontaktpersoner deltar. Vid mötet den 23 november 2016 togs frågan om 
fortsatt partnerskap upp för dialog. Såväl Nyby Visions som nämndens representanter uttalade 
då sitt stöd för och önskan om ett fortsatt partnerskap (bilaga 1). 
 
Målgruppen för Nyby Visions verksamhet inom partnerskapet och gällande överenskommelse 
är utlandsfödda som har svårt att etablera sig i det svenska samhället och som är i behov av 
språkträning, introduktion till den svenska arbetsmarknaden eller är i behov av sociala 
sammanhang och sysselsättning för personlig utveckling. Deltagare hänvisas främst till 
verksamheten direkt från kommunens socialtjänst eller via andra kommunala aktörer.  
 
Partnerskapet är en möjlighet för Nyby Vision att vara en viktig aktör inom 
välfärdsutveckling. Partnerskapet ger förutsättningar för att arbeta med långsiktiga processer 
utifrån människors olika behov och förutsättningar, och är en möjlighet att utveckla 
samarbetet mellan arbetsmarknadsnämnden och Nyby Vision. Nyby Visions arbete utgör 
också ett komplement till Uppsala kommuns ordinarie verksamheter genom 
verksamhetsformer och insatser som Uppsala kommun inte kan erbjuda. 
 



Ett fortsatt partnerskap förslås gälla perioden 2018-01-01 till 2020-12-31. Processen med att 
arbeta fram en ny överenskommelse tillsammans med Nyby Vision har påbörjats för att den 
ska hinna bli klar innan årsskiftet. Formen för en ny överenskommelse kommer att förändras 
från den nu gällande överenskommelsen, detta utifrån att kommunen ingått flera partnerskap 
under senare tid och formen därmed har utvecklats. 
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