
 
 

 
 
 
 

Följebrev till avtal 
 
 
Ung Företagsamhet Västerbotten (UF) är en ideell förening som är helt beroende av 
ekonomiskt stöd för att kunna verka och utveckla sin verksamhet. Kommunavtalen utgör 
närmare 50 % av den totala finansieringen och är avgörande för organisationens stabilitet. Tack 
vare att vi lyckats komplettera finansieringen med ökat stöd även från privata aktörer har 
UF kunnat expandera verksamheten och bland annat stärkt personalstyrkan från tre till sex 
personer. Detta har fört med sig att UF nu kan erbjuda kommunerna och skolorna i länet så 
mycket mer än vad tidigare kommunavtal innefattat, framför allt på grundskolenivån där 
majoriteten av våra aktiviteter utgör nya inslag i vårt erbjudande. I kommuner med avtal kan 
skolorna fritt nyttja:  
  
Gymnasiet  

• UF-företagande på gymnasiet på hemorten eller på gymnasieskolan i länet.  
• Utbildning och stöd till UF-lärarna. Vi är stolta över vårt nöjdkundindex på 91 %. 
• Stöd och inspiration till UF-företagarna att fullfölja processen och erhålla sitt intyg.  
• UF-gallerian, mässa och tävlingar som i år genomförs digitalt.   

 
Grundskolan  

• Läromedel för grundskolan - I syfte att förenkla för grundskolan att arbeta mer 
       entreprenöriellt så inkluderar vi kostnaden för läromedel i de nya kommunavtalen.  
• Digitala utbildningar och tilläggsaktiviteter för eleverna.  
• Event och aktiviteter kopplade till våra läromedel; Framtidskoll, Minecraft Hackaton,  
       Framtidsutmaningen, Digital Prao, Idéer som gör det möjligt, Företag för en dag, etc. 
• Digital utbildning för lärare kring entreprenöriellt lärande.   
• Möjligheten till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv genom riktade aktiviteter.  

  
 
Samtliga av våra aktiviteter och engagemang bidrar till att skapa en röd tråd av entreprenörskap 
genom hela grundskolan i samverkan med näringsliv, kommun, studie- och 
yrkesvägledare samt lärare. Tack vare våra finansiärer är allt detta gratis att tillgå för samtliga 
skolor om finns inom kommuner som har avtal med oss, det vill säga, för  
14 av 15 kommuner. Vi är stolta över vad vi har att erbjuda och genomför alla aktiviteter och 
engagemang med högsta kvalité och en långsiktig horisont.   
  
Kommunavtalen baseras på hur många invånare kommunerna har. Ung Företagsamhet 
Västerbotten har dock inte höjt nivåerna för dessa avtal under de senaste tio åren, vilket vi ser 
ett behov av nu då både omkostnader och löner följer övrig utveckling i samhället. Vi ser fram 
emot att utvecklas och fortsätta vårt arbete för att ge våra unga de bästa tänkbara 
förutsättningarna för framtiden.  
 
   

INTÄKTER      KOSTNADER      
Kommuner  2 364 000    Personal  3 389 000    
Nationell  1 020 000    Basverksamhet     567 000    
Privat  1 025 000    Aktiviteter  1 044 000    
Region Västerbotten     300 000        
Övrigt     291 000     
            
TOTALT:  5 000 000    TOTALT:  5 000 000    

 
 
I hopp om ett fortsatt gott samarbete tillsammans med er!   
 
/Frida Wimelius, regionchef Ung Företagsamhet Västerbotten  
 


