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Medfinansiering och verksamhetsstöd för treårsperioden 2013-
2016 av en fortsatt satsning på Uppsala BIO 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att     godkänna att medfinansiering från Uppsala kommun inkluderas i en ansökan från 

STUNS till Vinnova om fortsatt satsning på Uppsala BIO, som under treårsperioden 
2013-2016 avser totalt 3,8 mnkr fördelat på 2,4 mnkr för juli 2013-juni 2015 (år 1 och 
2) och 1,4 mnkr för juli 2015-juni 2016 (år 3), 

 
att    bidraget från Uppsala kommun villkoras med att Uppsala BIOs övriga finansiärer     
         beslutar om motsvarande finansiering enligt föredragningen,  samt 
 
att     kostnaderna för 2013 tas inom kommunstyrelsens ram och kostnaderna för 2014-2016 

beaktas inom kommunstyrelsens ram.  
 
Ärendet 
 
Uppsala BIO ingår, som ett av de tre första projekten, under 2003-2013 i Vinnovas Vinnväxt-
program. Programmet syftar till att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla 
internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika 
tillväxtområden. Uppsala BIO har sammanlagt beviljats 10 mnkr per år i medel av 
VINNOVA för perioderna 2003-2007, 2007-2010 och 2010-2013. 
 
Ett antal utvärderingar har genomförts löpande, varav den senaste hösten 2010 av en 
internationell expertgrupp på uppdrag av Vinnova, som visar att Uppsala BIO är ett 
klusterinitiativ av hög internationell klass. 
 
Sverige och Uppsala-Stockholmsregionen har i dag en internationellt framskjuten position 
inom Life Science. Uppsala har starka traditioner och fungerande infrastrukturer för såväl 
forskning som företagande och tillämpningar inom hälso- och sjukvården. Ett tydligt resultat 
av detta är den mängd innovationer som skapats av Life Science-industrin i Uppsala under 
senare decennier. 
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Life Science-industrin genomgår just nu en global och snabb omställning för att möta ökade 
utvecklingskostnader och minskade intäkter från nya produkter.  De stora företag som varit 
delaktiga i uppbyggnaden av Life Science-kompetensen i Sverige minskar sin 
forskningsverksamhet, samt varnar för ytterligare nedskärningar. Andelen medelstora företag 
i Sverige, liksom i Uppsala, är relativt liten och de mindre bolagen har svårt att växa. Genom 
Uppsala BIO har Uppsala sedan 2003 etablerat en regional plattform som knyter samman 
akademi, industri och offentlig sektor för att på ett strategiskt sätt kunna möta dessa 
utmaningar. 
 
November 2011 beslutade STUNS styrelse om ett verksamhetsdirektiv för Uppsala BIO. 
Beträffande den långsiktiga finansieringen av Uppsala BIO säger verksamhetsdirektivet 
följande: "Uppsala BIOs verksamhetsledning och styrelse ska tillsammans med STUNS 
styrelse och ledning säkra finansiering att Uppsala BIO långsiktigt kan fortsätta 
kärnverksamheten i oförändrad eller utökad omfattning. 
 
Februari 2012 fick STUNS ledning besked från Vinnova om en ny planerad utlysning av 
Vinnväxt. Som ett första steg inför en fortsatt process uppdrog STUNS styrelse den 13 mars 
2012 åt STUNS och Uppsala BIOs ledning att utarbeta en modell för Uppsala BIOs 
långsiktiga finansiering som underlag för en viljeyttring om satsningens fortsatta finansiering. 
 
Den 30 maj 2012 fattade STUNS styrelse på basis av den föreslagna finansieringsmodellen a) 
principbeslut om en treårig finansiering (juli 2013-juni 2016) av Uppsala BIOs basverksamhet 
samt b) att tillstyrkta den föreslagna modellen för den finansiering som krävs för 
projektverksamheten som Uppsala BIO driver (framförallt BIO-X™, SULS och 
nätverksaktiviteter). Stockholm-Uppsala Life Science (SULS), grundat 2007 av STUNS, 
Stockholms stad och Biotech Valley och med uppdraget internationell marknadsföring, 
genomgår f.n. en genomlysning. Tillsammans med STUNS/Uppsala BIO har kommunen en 
central roll i arbetet med att vidareutveckla den internationella marknadsföringen. 
 
Den 27 juni 2012 fick STUNS och Uppsala BIOs ledning en uppmaning från Vinnova om att 
ansöka om fortsatt finansiering av Uppsala BIO inom det nya Vinnväxt-programmet för en 
sexårsperiod (juli 2013- juni 2019) fördelat på två etapper: 
 
Etapp 1: Den första etappen omfattar 3+1 år (2013-2017). En utvärdering genomförs av 
Vinnova år 3 (2016). Om utvärderingen inte ger stöd för fortsatt finansiering av Uppsala BIO 
avslutas satsningen men Vinnova ger avvecklingsstöd under år 4 (juli 2016-juni 2017). 
Etapp 2: Om utvärderingen ger stöd för fortsatt finansiering från Vinnova innebär det att såväl 
4:e året av etapp 1 (2016) finansieras fullt, som att den andra etappen (juli 2017-juni 2019) 
beviljas fortsatt finansiering från myndigheten.  
 
Föredragning 
Uppsala BIO är en av tre långsiktiga satsningar inom ramen för kommens engagemang i 
STUNS-samarbetet. Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om verksamhetsstöd åt 
Uppsala BIO (KSN 2009-0684), Uppsala Innovation Centre (KSN-2010-0697) och Uppsala 
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Energy Initiative/Energihuset (KSN 2010-0340). Totalt handlar det om 2,65 mnkr per år som 
Uppsala kommun ger i verksamhetsstöd till dessa tre långsiktiga satsningar. 
 
Genom den plattform som Uppsala BIO har blivit har regionen kunnat bedriva ett offensivt 
utvecklingsarbete i ordnade former, med samtliga starka parter i regionen involverade. 
Samverkan med Stockholm har stärkts under perioden, dels genom bredare utlysningar inom 
BIO-X™, dels genom marknadsföringsinitiativet Stockholm-Uppsala Life Science (SULS). 
En beskrivning av vad som skett inom ramen för Vinnovaprojektet från 2003 återfinns i 
bilaga 1. 
 
Enligt beräkningar gjorda vid Uppsala universitet så är det totala antalet sysselsatta och den 
sammanlagda omsättningen i de cirka 250 aktiebolagen som är verksamma inom Life Science 
branschen i Uppsala ca 4 700 respektive 17,5 mrd kronor. Sedan 2003, då klustersatsningen 
Uppsala BIO startade, så visar universitetets beräkningar att antalet anställda har ökat med 15 
procent, omsättningen har ökat med 84 procent och antalet företag har ökat med 74 procent. 
Fler är sysselsatta i branschen idag jämfört med när Pharmacia var som störst under slutet av 
1990-talet. 
 
Kommunen ska enligt näringslivsprogrammet medverka aktivt till ett väl fungerande 
innovationssystem och bidra till att Uppsala förblir en attraktiv kunskapsstad som är nationellt 
och internationellt känd för sitt dynamiska näringsliv. Visionen är att Uppsala ska vara en av 
Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta etableringsorterna för företag. 
IVE 2013-2016 lyfter fram att samarbetet med såväl universiteten som företag och organisa-
tioner förstärks hela tiden samt att kommunen tar en koordinerande roll i förstärkning av 
branschkluster inom informations/kommunikationsteknologi (ICT), energi/miljö och hälsa. 
Samverkan är redan stark inom profilområdet Life Science där kommunen via STUNS 
medverkar i strategiska satsningar som Uppsala BIO och Stockholm Uppsala Life Science 
(SULS). Kommunens medverkan ska säkra dessa initiativs långsiktiga finansiering. 
 
Ett inriktningsmål i IVE 2013-2016 är att ”Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg 
med befolkningsutvecklingen.” En fortsatt bred klustersatsning inom Life Science, som 
etablerats med Uppsala BIO under 2003-2012, är en central del av kommunens arbete med att 
skapa ett gott innovations- och näringslivsklimat som främjar tillväxtdrivande företag som 
kan minska de lokala marknadernas beroende av ”externa” arbetstillfällen. De unga 
innovativa företagen kan erbjuda stimulerande och framtidsinriktade jobb. Välriktade insatser 
i tidiga skeden stärker deras möjligheter att utveckla verksamheten med bas i Uppsala. Ett 
diversifierat näringsliv med många olika företag och branscher minskar Uppsalaregionens 
sårbarhet vid konjunkturnedgångar och strukturomvandlingar.  
 
En klustersatsning med den profil som Uppsala BIO har medför stora möjligheter till 
finansiering från olika EU-program, i synnerhet den europeiska regionala utvecklings fonden 
(ERUF). Den regionala utvecklingen tillmäts en helt avgörande betydelse för den samlade 
ekonomisk tillväxten och samhällsutvecklingen, i EU såväl som i de enskilda medlems-
länderna. Tydligt är också hur viktiga utvecklingsfrågor såsom innovationer och entreprenör-
skap, sysselsättning och konkurrenskraft, såväl nationellt som inom EU, allt tydligare 
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associeras med ett lokalt och regionalt ansvar. I ett kunskapssamhälle som Uppsala, är detta 
särskilt viktigt att notera. 
 
Vinnova vill genom ett Vinnväxt-program ta till vara på den investering som gjorts i de 
strukturer och processer som utvecklats i Vinnväxt-initiativen och fortsätta förstärka deras 
utveckling till internationellt attraktiva noder för innovation och förnyelse. När det gäller 
Uppsala BIO är Vinnova speciellt intresserad av spridningen och uppväxlingen av BIO-X™. 
 
Om Uppsala BIO uppfyller de krav som ställs i erbjudandet (bilaga 2) har Vinnova således 
för avsikt att fortsätta samarbetet med Uppsala BIO efter att det tioåriga verksamhetsstödet 
via det nuvarande Vinnväxt-programmet avslutas juni 2013. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att Vinnova erbjuder sig att förlänga sin medverkan i 
Uppsala BIO under ytterligare 6 år, men på en avtrappande nivå. Det innebär att regionala och 
andra finansiärer förväntas successivt öka sin andel av finansieringen. Vinnovas finansiering 
trappas ned i 3 steg och går från nuvarande nivå om 50/50 (dvs Vinnovas kontantbidrag 
motfinansieras av lika mycket från regionala/andra parter) till följande nivåer på fördelning av 
insatser: 
 
År                   Vinnova %   Övriga parter % 
2013-2015           35                 65 
2015-2017           25                 75 
2017-2019           15                 85  
 
Mot bakgrund av denna nedtrappning så presenterade STUNS VD vid STUNS styrelsemöte 
den 2 oktober 2012 ett förslag till regional basfinansiering (dvs medfinansiering till Vinnväxt-
programmet) för perioden 2013-2019 enligt bilaga 3. Vinnväxt-anslaget skall även användas 
till att säkra Uppsala BIOs projektverksamhet som avser SULS (ca 1 mnkr/år) och 
finansiering av UIC som går via Uppsala BIO (1,5 mnkr /år). 
 
Vinnovas neddragning behöver då således ersättas av ökad finansiering från regionala, 
nationella och europeiska källor. Redan från starten förväntas VINNVÄXT- initiativen söka 
och attrahera medel från andra program på VINNOVA och hos andra finansiärer. Den första 
etappen som omfattar 4 år kommer VINNOVAs finansiering att vara först 7 Mkr/år i två år 
och därefter trappas ned till 5 Mkr/år i två år. Den avslutande etappen som är på två år 
kommer innebära att Vinnovas finansiering trappas ned ytterligare till 3 Mkr/år. 
 
Ansökan till Vinnova ska inlämnas 15 november 2012. Medfinansiering bör då vara säkrad 
för de första tre åren av etapp 1 (juli 2013-juni 2016). Samtliga regionala finansiärer är därför 
nu inbegripna i en beslutsprocess. En förutsättning för kommunens bidrag är naturligtvis att 
övriga regionala parter tar beslut i samma riktning.  
 

För att ta en aktiv del i arbetet och den service som kommer att erbjudas inom Uppsala BIO 
krävs därutöver ett avtal om partnerskap med de ingående aktörerna. För Uppsala BIOs 
partners tar sig detta bland annat uttrycket i en årlig avgift (motsvarande medfinansieringen i 
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kontanter) samt personella naturainsatser inom initiativet. Detaljerna för avtalet kommer att 
tas fram av Uppsala BIO i dialog med kommunledningskontoret under november 2012. 
Uppsala kommuns bidrag i kontanta medel och naturatid har under den tidigare 
projektperioden för Uppsala BIO varit 1 mnkr i kontanta medel och 3.700 timmar i personella 
insatser. 

För den kommande programperioden föreslås att antal naturatimmar minskar samtidigt som 
kontantinsatsen enligt ovan ökar. Denna förändring motiveras av att såväl Vinnova som andra 
anslagsgivande myndigheter i Sverige samt berörda institutioner inom den europiska unionen 
(EU) prioriterar medfinansiering i kontanta medel. 
 
Enligt kommunstyrelsens fokusplan för 2012 ska en långsiktig finansiering till Uppsala BIO 
säkras. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett verksamhetsstöd för Uppsala BIO. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner att medfinansiering från 
Uppsala kommun inkluderas i en ansökan från STUNS till Vinnova om fortsatt satsning på  
Uppsala BIO, som under den första treårsperioden 2013-2016 avser totalt 3,8 mnkr fördelat på 
2,4 mnkr för juli 2013-juni 2015 (år 1 och 2) och 1,4 mnkr för juli 2015-juni 2016 (år 3). 
 
Kommunledningskontoret föreslår således att a) kommunstyrelsen beviljar finansiering för 
den första treårsperioden och att b) kommunstyrelsens fattar ett nytt beslut om finansieringen 
av den följande treårsperioden (juli 2016-juni 2019) med utgångspunkt i resultatet från 
Vinnovas utvärdering samt av en intern utvärdering av Uppsala BIOs verksamhet och i dialog 
med övriga regionala finansiärer. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Jämfört med tidigare (2009-2012) medfinansiering till Uppsala BIO ökar kommunens 
ekonomiska åtagande under treårsperioden juli 2013-juni 2016 med totalt 800.000 kronor, 
fördelat på 200.000 kronor årligen för juli 2013-juni 2015 (år 1 och 2) och 400.000 kronor för 
juli 2015-juni 2016 (år 3). För 2013 tas kostnaderna inom kommunstyrelsens budget. 
Kostnaderna för 2014-2016 bör beaktas inom ramen för kommande IVE-arbete. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör 
 
 
 


























