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UPPFÖLJNINGSRAPPORT NÄRINGSLIV
För att nå resultat och sammanhållet kunna kommunicera hur arbetet med att stötta
näringslivet fortskrider kommer stadsledningskontoret samlat följa arbetet. I samband med
stadens tertialrapporter och verksamhetsberättelse ska en särskild näringslivsrapport tas fram
som beskriver rådande läge i stadens näringslivsarbete med näringslivspolicyns fyra
fokusområden som grund. Underlaget för den uppföljningen utgör ett komplement till
ordinarie rapportering i ILS och omfattar uppdrag, direktiv och aktiviteter i budget 2022 som
bedöms vara av vikt för att samlat ge en bild av pågående näringslivsarbete.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Kontaktperson för eventuella frågor
Åsa Eckhardt

Telefon
08-508 33921

E-post
asa.eckhardt@edu.stockholm,se

Uppföljning av direktiv och aktiviteter med näringslivskoppling i
budget 2022
Beskrivning (mål och syfte)
Detta underlag utgör ett komplement till ordinarie uppföljningen i ILS. Syftet är att få utförliga
svar om pågående uppdrag, aktiviteter och processer samt vad dessa syftar till. Rubrikerna är
satta utifrån näringslivspolicyns fyra fokusområden som bedöms vara aktuella för respektive
nämnd och bolagsstyrelse. Besvara följande frågor nedan i textrutorna (klicka här för att ange
text).

4. Stimulera tillväxt och företagsamhet

Beskriv arbetet med att säkerställa att yrkesprogrammen är attraktiva och leder till arbete.
Utveckla möjligheterna för skolor med yrkesprogram att ta del av Ung företagsamhet.

Beskriv samarbetet med Ung företagsamhet?
Stockholms stad genomför under 2022 en satsning på att sprida kunskap om Ung
Företagsamhet, som är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation verksam i
både grund- och gymnasieskolan. Organisationens syfte är att ge barn och ungdomar
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möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhets utbildningsverksamhet i grundskolan sker genom läromedlen Vårt
Samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Ung Företagsamhets
utbildningsverksamhet i gymnasieskolan sker genom UF-företagande som innebär att
elever startar, driver och avvecklar ett UF-företag under ett läsår. Per avläsning 2022-0207 finns inom Stockholms stad 545 registrerade användare/pedagoger i grundskolan och
3532 registrerade elever i gymnasieskolan. I samband med satsningen på Ung
Företagsamhet har utbildningsförvaltningen fr.o.m. 2022-03-21 projektanställt en
samordnare för entreprenöriellt lärande med placering i gymnasiestaben. Samordnaren
arbetar direkt med skolledare och lärare för att skapa förutsättningar på respektive skola
för fler elever att erbjudas Ung Företagsamhets utbildningar. Samordnaren kommer även
att organisera gemensamma aktiviteter inom Ung Företagsamhet.

Beskriv samverkan med arbetsmarknadsnämnden och näringslivet kring utformning av
relevanta utbildningar och arbetsmarknadsinsatser
Ungvux, ett samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen,
som möjliggör att unga inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret) kan få dispens till hela
utbudet inom komvux. Från och med januari till april har totalt 38 unga, som varken
arbetar eller studerar, fått möjlighet att påbörja vuxenutbildningens utbildningar i förväg.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

