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Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet för läsåret
2021/2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja UF Skånes ansökan om verksamhetsbidrag på 3 kr per
invånare upp till 378 000 kr för läsåret 2021/2022, baserat på
invånarantalet 126 000 år 2020,

att

uppdra kommunkontoret att bereda samverkansavtal med UF
Skåne, samt

att

203 000 kr av denna summa ska finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel för 2022.

Sammanfattning
Lunds kommun har fått en ansökan om verksamhetsbidrag från Ung
Företagsamhet Skåne (UF Skåne) avseende 3 kr per invånare för
läsåret 2021/2022, som till år 2020 hade motsvarat cirka 378 000
kr. Ung Företagsamhet ansöker därmed om en utökning av
kommunstyrelsens tidigare utbetalda verksamhetsbidrag på
175 000 kr (för läsåret 2019/2020 respektive 2021/2022) med en
fördelningsnyckel om cirka 1,5 kr per invånare.
UF Skånes verksamhet syftar till att öka kunskapen om
entreprenörskap hos unga samt att inspirera ungdomar till att i
framtiden bli entreprenörer. Den ideella föreningen avser att
utveckla verksamheten för elever inom Lunds kommun, med
satsning på entreprenörskap i grundskolorna såväl som i
gymnasieskolorna.

Underlag för beslutet


Postadress

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26
Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet för läsåret
2021/2022

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Verksamhetsstöd Ung Företagsamhet, förslag på avtal
(innevarande läsår), inkl. bilaga
Läsårsrapport från Ung Företagsamhet Skåne,
https://ungforetagsamhet.se/arsrapport-lund (bifogas även
som pdf)

Ärendet
Bakgrund
Ung Företagsamhet Skåne (UF) är en ideell, regional förening med
syfte att ge elever kunskaper i företagande och insikt i näringslivets
villkor, till exempel genom att de startar och driver egna företag.
Kommunstyrelsen har sedan 2008 (med undantag för 2011–2013)
utbetalt ett verksamhetsstöd om ungefär 1,5 kr per invånare i
kommunen till föreningen, vilket för läsåret 2019/2020 motsvarar
175 000 kr. Inför läsåret 2021/2022 har föreningen istället ansökt
om ett verksamhetsstöd motsvarande 3 kr per invånare i
kommunen.
Ärendet lyfts till kommunstyrelsen för beslut med anledning av det
avsevärt högre belopp än tidigare år som ansökan avser.

Föredragning
Mot bakgrund av UF i Skånes ansökan om ett högre
verksamhetsbidrag har en utredning påkallats för att titta på
jämförbara kommuners avtal med Ung Företagsamhet i andra delar
av landet. Kommunkontoret har i denna genom telefon och
korrespondens via e-post med ansvariga medarbetare för UF på
näringslivsavdelningar i Linköping, Örebro, Umeå och Uppsala.
Nedan tabell summerar kommuner, verksamhetsbidrag,
avtalsformer samt ansvariga nämnder.
Kommun

Berörda
nämnder

Verksamhetsbidrag Avtalsform
(summa) totalt
(senaste)
samt per invånare

Lund

Kommunstyrelse

175 tkr (KS)

Utbildning
Linköping

Kommunstyrelse
(näringsliv)
Utbildning

1.5 kr / invånare
200 tkr (KS)
300 tkr (UTB)
= 500 tkr
Invånare: 165 000
3 kr / invånare

Inget avtal
Utökad
budgetram
Årsvis
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Umeå

Kommunstyrelse
(näringsliv/tillväxt)
Utbildning

Uppsala

Kommunstyrelse
Utbildning

1 000 000 kr (KS)

Treårigt

Invånare: 130 000

Fördelningsnyckel
(Region)

7.6 kr / invånare
600 000 kr (UTB)
250 000 kr (KS)
= 850 000 kr
Invånare: 237 000
3.5 kr / invånare

Örebro

Kommunstyrelse

530 000 kr (KS)

Utbildning

Invånare: 157 000

Grundbidrag
(årsbasis)
Utveckling
(treårigt)
Fördelningsnyckel
(Region)
Treårigt

3.4 kr/ invånare

Resonemang från kommunerna kring finansieringsgraden är att UF
anses vara en viktig aktivitet för entreprenörskapsfrämjande,
talangutveckling och arbetsmarknad. UF ingår dock oftast i ett
bredare perspektiv med utgångspunkt i den kommunala
näringslivstrategin men återfinns även inom utbildning som en del
av skolplanen och att utveckla viktiga entreprenöriella förmågor.
Utförandet sker främst i utbildningsförvaltningar via läromedel och
lärare, med olika grad av åtagande från näringslivsenheten,
exempelvis uppföljning av nyckeltal, jurydeltagande, styrelseämbete,
utdelning av näringslivpriser för unga med mera.
Ovanstående är inte olikt hur samverkan och arbetet med UF bedrivs
i Lund idag. Kommunkontoret bedömer att det finns
utvecklingspotential i Lund för ett tätare samarbete med UF Skåne
och föreslår att dess insatser bör komplettera och ingå i ett bredare
sammanhang av kommunens arbete med ungt entreprenörskap,
exempelvis Sommarlovsentreprenör och helårsverksamheter för
ungt entreprenörskap, där pågående samverkan med
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och stödsystem för entreprenörskap redan
förs.
Sådana kopplingar återfinns enligt tjänstepersoner i Linköping och
Umeå för att få en röd tråd inom området med andra aktörer som
arbetar med entreprenörskap men även för att få en bättre
uppföljning av vad insatsen genererar i form av talangutveckling,
idéer och nyföretagande.
Sammanfattningsvis är kommunkontorets förslag att UF Skånes
bidragsansökan på 3 kr per invånare bör beviljas i relation till
undersökta kommuners bidragsnivåer. Kommunkontoret föreslår
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vidare att det får i uppdrag att, tillsammans med utbildnings- samt
barn- och skolförvaltning, bereda avtal med UF Skåne för en
utvecklad samverkan med pågående kommunala initiativ inom ungt
entreprenörskap, som reglerar vilka samverkansaktiviteter som
behöver bedrivas. Avtalet bör även uppmärksamma och reglera
relevanta nyckeltal med koppling till kommunens näringslivs- och
utbildningsarbete kring ungt entreprenörskap.

Beredning
Kommunkontoret har begärt in information från ovanstående
kommuners näringslivsavdelning för att bereda sin egen remiss. Svar
har erhållits via telefon samt epost. Ärendet har därefter beretts av
kommunkontoret.

Barnets bästa
UF Skånes verksamhet riktar sig mot grundskola och gymnasium där
unga får stöd att forma sina möjligheter kring entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande i skolan.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen utökning av verksamhetsbidraget från 175 000 kr (cirka
1,5 kr per invånare) till cirka 378 000 kr (3 kr per invånare) innebär
en ökad kostnad om cirka 203 000 kr som saknar budgettäckning
och som föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserverade
medel för år 2022, och framåt hanteras i kommande EVP process för
2023–2025.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
För kännedom:
Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolförvaltningen
Ung Företagsamhet Skåne

