
ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § 11:15 Dnr. KS 2014/0184 

Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Notera rapporten till protokollet. 

2. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 

3. Österåkers Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 
2017-2018. 

4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014 att Österåkers kommun skulle teckna avtal med Ung 
Företagsamhet i Stockholm (UF) samt att näringslivs- och utvecklingsenheten fick i uppdrag 
att återrapportera till Kommunstyrelsen utfall och effekter efter ett år. En enkätundersökning 
har genomförts för att kunna utvärdera det nya avtalet. Den visar att skolorna känner till att 
avtalet har tecknats och att man arbetar idag med att utveckla elevernas företagsamhet och 
entreprenörskap. De flesta svarade också att man kommer att använda sig av UF:s material i 
undervisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors, näringslivs- och utvecklingsenhetens, tjänsteutlåtande daterat 
2015-09-23.' 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ull kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Notera rapporten till protokollet. 
2. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 
3. Österåkers Kommun årligen tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet. 
4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

ö Österåker 

Forts. AU § 11:15 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats tre innebärande att " Österåkers 
Kommun årligen tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet." ersätts med " Österåkers 
Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 2017-2018.". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer JfCF Utdragsbestyrkande 


