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Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 

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. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna rapporten. 
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. 

Bakgrund 
UF ansöker från samtliga kommuner i regionen om ett årligt anslag på 1,50 kronor per invånare och 
år. UF är en ideell partipolitiskt obunden förening som arbetar med entreprenörskap i skolorna, 
och vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i 
det svenska utbildningssystemet. Deras vision är att ge unga människor en tro på sin egen 
företagsamhet. 

Syftet med att teckna det nya avtalet med UF var att skapa ett större intresse för att ungdomarna 
tidigt i livet ska kunna se entreprenörskap som en möjlighet och som ett alternativ till att ha en 
anställning. 

Österåker gick från ett sk. "Järnpartneravtal" med UF till en ny avtalstyp som skulle innebära 
möjligheter till ett större stöd för skolorna och en uppgradering där alla skolor i kommunen erbjuds 
större möjligheter och utbud. Avtalet innebär även stöd till entreprenörskap i grundskolan. 

I samband med gymnasiereformen GY2011 och grundskolereformen LGR2011 ställs höga krav på 
skolor att arbeta praktiskt med entreprenörskap. Avtalet med UF skulle kunna bli ett verktyg för att 
underlätta detta för lärarna. 
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I gymnasieskolan arbetar man med ett koncept som heter UF-företagande. Under ett år startar 
ungdomarna ett företag med riktiga varor, tjänster och pengar. UF-företagare får förståelse för 
företagande och dess villkor samt insikt i entreprenörskapets möjligheter och utmaningar. UF-
konceptet ger ungdomarna en ökad tro på sig själva och sin förmåga att samarbeta, lösa problem, 
fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Dessutom lär de sig att egen före tagande kan vara ett 
realistiskt alternativ till anställning. Det är upp till varje skola att använda sig av tjänsten. 

Förvaltningens slutsatser 
I en enkätundersökning som genomfördes under april 2015 till rektorerna i kommunens skolor 
ställdes frågor om hur man använt sig av UF (Bilaga 1). Slutsasen av svaren är att skolorna känner 
väl till att avtal har tecknats med UF. Många använder sig av deras tjänster och material och en 
majoritet av de som svarade säger sig komma att använda materialet under det kommande läsåret. 

Det är något för kort tid för att ha en hel bild över vilka effekter det utökade medlemskapet har fått. 
då alla skolor har inte svarat på enkäten. Men vi kan konstatera att vikten av att driva ett UF företag 
ger tillgång till insatser och utbildningar för elever och lärare som ytterligare kan bidra till ett 
mervärde för ungdomarna och i förlängningen en pusselbit i en positiv näringslivsutveckling i 
Österåker. 

Vi förordar därför att kommunen även fortsättningsvis tecknar avtal med Ung Företagsamhet och 
att en ny utvärdering sker om två år. Fokus då bör vara på att följa upp hur man arbetar med 
entreprenöriellt lärande i skolan. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2014/0184-140 

Bilaga 1. Satrfmanstå. 

j/niOlof Friman 
Kommundirektör 

Bilagor 
Bilaga 1. San^manstallning enkät om Ung företagsamhet. 

Sören Karlsson 
Tf näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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Sammanställning enkät om Ung företagsamhet. 

Bakgrund 
Inför läsåret 2014/2015 fattade Kommunstyrelsen ett beslut om att teckna ett 
samarbetsavtal med Ung företagsamhet där man, via näringslivs- och 
utvecklingsenhetens budget, betalar en fast avgift per läsår. 

Avtalet innebär att alla skolor i kommunen, både de kommunalt drivna och de som hat-
privat huvudman, har möjlighet att nyttja deras hjälp i sitt arbete med entreprenörskap 
i skolan. Avtalet omfattar både grundskola och gymnasium. 

Via avtalet kan man få utbildning, träffar samt olika typer av stöd i sitt arbete från Ung 
Företagsamhet. 

I samband med gymnasiereformen GY2011 och grundskolereformen LGR2011 ställs 
höga krav på skolor att arbeta praktiskt med entreprenörskap. Tanken med avtalet är 
att detta kan vara ett verktyg för att underlätta för lärarna. 

Syftet med att teckna det nya avtalet med Ung Företagsamhet var att skapa ett större 
intresse för att ungdomarna tidigt i livet ska kunna se entreprenörskap som en 
möjlighet och som ett alternativ till att ha en anställning. 

I uppdraget till näringslivs- och utvecklingsenheten ligger att följa upp hur avtalet har 
utnyttjats under året. Därför har vi bett skolornas rektorer att besvara några frågor om 
detta vilket redovisas nedan. Förutom detta har vi ställt en fråga till Ung 
Företagsamhet hur många lärare man utbildat under våren samt vilka som bokat in sig 
till höstens utbildningar och fått till svar att Solskiftesskolan, Bergsätraskolan samt 
Åkerstorpsskolan har gått utbildningar. Sammanlagt har 62 lärare utbildats och 40 st 
läromedel har delats ut. Utbildning är inplanerad på Åkers Friskola till augusti 2015. 

Vilka har deltagit? 
Enkäten har skickats till samtliga skolrektorer, både kommunala och enskilda. Samtliga 
gymnasieskolor (3 st) och 7 av 20 grundskolor har svarat. Samt den kommunala 
musikskolan. Musikskolans svar har inte räknats med i denna sammanställning pga att 
det inte går att jämföra med övriga skolformer. 
Enkäten har besvarats via en länk på näringslivs- och utvecklingsenhetens websida. 
Enkäten är av öppen karaktär, dvs man kan inte svara anonymt. 

Vilka frågor har ställts? 
De frågor som ställdes var följande: 
1. Känner er skola till att Österåkers Kommun har tecknat ett avtal med Ung 
företagsamhet som innebär att alla kommunens skolor kan få hjälp med att arbeta med 
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entreprenörskap i skolan? 
2. Har er skola använt sig av deras tjänster under pågående läsår? 
3. Arbetar er skola med eleverna för att utveckla deras företagsamhet och sitt 
entreprenörskap? 
4. Kommer er skola att använda Ung Företagsamhet under höstterminen 2015? 

Hur har man svarat? 

1. Känner er skola till att Österåkers Kommun har tecknat ett avtal med Ung 
företagsamhet som innebär att alla kommunens skolor kan få hjälp med att 
arbeta med entreprenörskap i skolan? 
Samtliga svarat ja. 

2. Har er skola använt sig av deras tjänster under pågående läsår? 
Där svarade sex rektorer ja och 4 nej. 

3. Arbetar er skola med eleverna för att utveckla deras företagsamhet och sitt 
entreprenörskap? 
Samtliga svarade ja. 

4. Tror du att ni kommer att använda er av UF 
Där svarade 8 ja och 2 nej. 

Kommentarer som lämnats: 
SJÖKARBYSKOLAN. Vi har inför läsåret 2015-2016 bestämt att vi ska arbeta med 
entreprenöriella frågor i vårt tema som kommer att vara möten mellan konst och 
lärande. 

SKÄRGÅRDSGYMNASIET: Vi har många elever som kommer bli egenföretagare i framtiden, 
men ej är motiverade i dagsläget. Lärarna och skolledningen önskar att få hjälp att komma 
igång med detta. 

SOLBACKENS MONTESSORISKOLA: Som liten nystartad skola har vi ännu inte använt oss 
av denna möjlighet. Vi tar till oss detta och ska försöka planera in och utnyttja detta under 
ht. 

SOLSKIFTESSKOLAN: Vi hade en studiedag med Ung företagsamhet och all personal. Vi har 
använt deras material i alla undervisningsgrupper. Delar av personalen har varit på extra 
utbildning med dem. Vi kommer att fortsätta arbeta med materialet under hösten men 
inte ta in dem fysiskt. 

ÅKERS FRISKOLA: Våra nior driver sex UF företag och detta är tredje året vi jobbar med att 
åk 9 får starta företag. Enormt positiva erfarenheter! Vi arbetar med materialen "Se 
möjligheterna och Vårt samhälle". UF är mycket populärt hos eleverna. 

LOlld nuilllglCM 

Näringslivschef 
Näringslivs- och utvecklingsenheten 
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