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Samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum Uppsala 2018-2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna samarbetsavtal mellan Nyföretagarcentrum Uppsala och Uppsala kommun i 
ärendets bilaga.  
 
Ärendet 
Stiftelsen Nyföretagarcentrum Uppsala är en viktig organisation i Uppsalas företags- och 
innovationsfrämjande system. Nyföretagarcentrum är en nationell organisation med 
verksamhet i 200 kommuner. Stiftelsens syfte är att verka för ett högt, livskraftigt 
nyföretagande genom att ge aktiv och neutral rådgivning för företag i tidiga skeden eller 
information till personer som går i starta-eget tankar.  
 
Uppsala kommun har samarbetat med Nyföretagarcentrum Uppsala i olika former sedan 1990 
då Nyföretagarcentrum startade i Uppsala. Sedan 2007 har Uppsala kommun delfinansierat 
verksamheten genom en gemensam överenskommelse. Enligt stiftelsens regler måste den 
även ha lokal privat finansiering på minst 51 procent. Det senaste samarbetsavtalet godkändes 
av kommunstyrelsen 26 november 2014, omfattade åren 2014-2017 och innebär ett årligt stöd 
från kommunen till Nyföretagarcentrum Uppsala om 400 000 kr.   
 
Det nya samarbetsavtalet föreslås löpa 2018-2020 och ett innefatta ett årligt bidrag på 500 000 
kr. De ökade resurserna är motiverade för att kunna utveckla verksamheten inom till exempel 
digitalisering. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun ingår i en av landets främsta tillväxtregioner och jobbar för en hållbar 
ekonomisk tillväxt där målet är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen; 70 000 nya 
jobb fram till år 2050. Näringslivsarbetet utgår från Mål och budget och det 
Näringslivsprogram som antogs av fullmäktige 31 januari 2017. En viktig del i 
näringslivsarbetet är god samverkan med organisationer och andra som främjar näringsliv och 
företagande på olika sätt. Mål 7 i näringslivsprogrammet handlar om att stödja och utveckla 
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arbetet med företagsfrämjande aktörer, där en viktig del är att främja unga och kvinnor att bli 
företagare. Samverkan med Nyföretagarcentrum bidrar på ett tydligt sätt till detta mål.   
 
Det företags- och innovationsfrämjande systemet i Uppsala är starkt. Det finns ingångar för 
företag och blivande företagare från samtliga branscher, för olika organisationsformer och för 
samtliga skeden i företagandet. För det företagsfrämjande systemet har både Uppsala 
kommun och Region Uppsala viktiga roller i att ge ekonomiska bidrag och bidra till god 
samverkan. Organisationer som exempelvis Uppsala innovation centre och STUNS får bidrag 
från både regionen och kommunen. Andra organisationer, som exempelvis Drivhuset och 
Almi får ekonomiskt enbart ifrån Region Uppsala. Den enda organisation som får ekonomiskt 
stöd enbart från Uppsala kommun är Nyföretagarcentrum eftersom verksamheten bara bedrivs 
i Uppsala kommun.  
 
Nyföretagandet är högt i Uppsala kommun. Under 2016 startades 1 482 företag. Det är 6,9 
företag per 1 000 invånare och ger Uppsala plats 34 av de 290 kommunerna. 
Nyföretagarcentrum Uppsala tog emot 327 personer på rådgivningar och dessa personer 
startade 206 företag under året. Nyföretagarcentrum Uppsala når företagare inom samtliga 
branscher; från design och inredning till transport och logistik. Cirka 44 procent av dem som 
får rådgivning har universitets- och högskoleutbildning. Tjänstesektorn är dominerande och 
står för 66 procent av företagen. Kvinnor stod för 50 procent av kontakterna och företagare 
med utländsk bakgrund för 36 procent. Överlevnadsgraden för nystartade företag som fått 
stöd från Nyföretagarcentrum är 81 procent och 89 procent om företagaren även deltagit i 
verksamhetens mentorprogram. 
 
Nyföretagarcentrums verksamhet är baserad på en nationell grund med en nationell styrelse. 
Organisationen har även samverkan inom Europa med Jobs and Society och i världen via 
bland annat Youth business international. Varje lokalt Nyföretagarcentrum är en egen stiftelse 
eller förening med egna mål och egna samarbetspartners vilket ger styrka till verksamheten 
och lokal anknytning. Varje Nyföretagarcentrum certifieras och alla rådgivare diplomeras vart 
tredje år enligt en kvalitetspolicy. Alla rådgivare är egna företagare och tillhandahåller 
”Rådgivning från företagare till företagare”. Samtliga Nyföretagarcentrum har samarbeten 
med den kommun de är lokaliserade i. Beräkningar visar att Nyföretagarcentrums verksamhet 
genererar både en god avkastning samt många arbetstillfällen. Studien visar också att kring tio 
procent av de som startat företag genom Nyföretagarcentrum inte hade startat sitt företag utan 
den rådgivning de fått. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökning av bidraget om 100 000 kronor per år. Medlen tas inom 
kommunstyrelsens budget för näringslivsfrämjande åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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mellan Uppsala kommun och NyföretagarCentrum 
Inledning  
Uppsala kommun ingår i landets främsta tillväxtregion och jobbar för en hållbar ekonomisk tillväxt. 
En viktig del i arbetet är en god samverkan med organisationer och andra som främjar näringsliv och 
företagande. Uppsala kommuns mål beslutas varje år av kommunfullmäktige och under januari 2017 
har ett nytt näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan beslutats. Detta program lägger grunden 
för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha 
ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.  
 
Ett Uppsala som växer hållbart innebär att kommunen har ett näringsliv och en arbetsmarknad som 
minst ska växa i takt med befolkningsökningen och skapar ekonomisk hållbarhet. Detta samtidigt som 
den sociala och ekologiska hållbarheten stärks med ett särskilt fokus på jämställdhet. Målet för 
Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen; 70 000 nya 
jobb till 2050. Detta för att möta befolkningsökningen där Uppsala beräknas ha 350 000 invånare år 
2050, och samtidigt behålla balansen mellan dag- och nattbefolkning.  
 
1. Parter 
Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005, nedan kallad Uppsala kommun.   
NyföretagarCentrum org. nr. 817603-0131, nedan kallad Nyföretagarcentrum. 
 
2. Bakgrund 
Uppsala kommun och NyföretagarCentrum har ett samarbete sedan 1990 då NyföretagarCentrum 
startade i Uppsala. Uppsala kommun är delfinansiär för Nyföretagarcentrum sedan 1996, övrig 
finansiering, som måste stå för minst 51 %, kommer från lokala partners. NyföretagarCentrum är en 
nationell stiftelse som varit verksam sedan 1985 och har en unik roll i Sverige att främja och bidra till 
nyföretagande. Idag finns verksamhet i över 200 kommuner.  
 
3. Syfte och övergripande mål 
Syftet med samverkan är att verka för ett högt nyföretagande i Uppsala kommun inom samtliga 
branscher. Ett gott klimat för nyföretagande är beroende av många olika saker. Viktigt är att det finns 
en aktiv och samtidigt neutral part i Uppsala som kostnadsfritt kan ge råd och stöd för nyföretagare. 
NyföretagarCentrum är en av nyckelaktörerna i Uppsalas företagfrämjande system där en god 
samverkan mellan övriga aktörer är prioriterat. 

 
4. Åtaganden 
Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen (enligt 3) och överenskomna aktiviteter och 
projekt genomförs. 
 
4.1 Gemensamma åtaganden 

• Synliggöra NyföretagarCentrum och samverkan i olika lämpliga forum 
• Ansvara för att omvärldsbevakning sker 
• Löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för 

samarbetet 
 
4.2 Uppsala kommuns åtaganden  

• Sprida kännedom om samarbetsavtalet med NyföretagarCentrum inom Uppsala kommun 
• Aktivt hänvisa personer som kontaktar Uppsala kommun med frågor kring nyföretagande till 

NyföretagarCentrum 
• Kontinuerligt informera NyföretagarCentrum med, för samarbetet relevant, kommunal 

information  
• Utse ansvarig tjänsteman som kontaktperson till NyföretagarCentrum 
• Utse representant från Uppsala kommun i NyföretagarCentrums styrelse 
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4.3 Nyföretagarcentrums åtaganden  
• Tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till företagare i tidiga skeden eller blivande företagare 

under alla vardagar i veckan genom diplomerade rådgivare 
• Bidra till ett gott klimat för nyföretagande inom alla branscher  
• Aktivt samverka med andra aktörer i innovations- och företagsfrämjande systemet 
• Ha som ambition att öka företagandet för kvinnor och personer med utländsk härkomst 
• Redovisa relevant statistik till Uppsala kommun halvårsvis över bland annat antal 

rådgivningar och annan statistik 
• Adjungera en representant från Uppsala kommun till stiftelsens styrelse 
• Under avtalsperioden se över fysisk lokalisering samt öka digital närvaro 

 
5. Uppföljning 
En årlig uppföljning görs i februari varje år utifrån detta avtal och NyföretagCentrums interna årliga 
verksamhetsplan.  
 
6. Hävning 
Part äger rätt att häva avtalet om motpart i väsentligt avseende försummat att uppfylla sina åtaganden 
enligt avtalet. 
 
7. Sekretess med mera 
Nyföretagarcentrum är införstådd med att Uppsala kommun står under offentlighetsprincipen och kan 
behöva lämna ut information kopplad till avtalet. Uppsala kommun har rätt att stoppa beslut och frågor 
i projektet som strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU), samt Uppsala kommuns policyer.  
 
8. Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna och i 
andra hand av allmän domstol.  
 
9. Avtalsperiod  
Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31.  
 
10. Avtalsförlängning  
Avtalet förlängs med ett (1) år i taget om det inte av part sägs upp senast sex månader före 
Avtalstidens utgång. 
 
11. Avtalstillägg 
Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att gälla. 
 
12. Finansiering 
För uppdraget att svara för åtaganden enligt detta avtal erlägger Uppsala kommun 
500 000 kr årligen till Nyföretagarcentrum. Betalning mot faktura.  
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
Uppsala den  ……………………………… 
 
För Uppsala kommun   För Nyföretagarcentrum 
 
 
 
    
Marlene Burwick   Cilla Franzén 
Kommunstyrelsens ordförande        verksamhetschef  
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