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Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd till företagsinkubatorn Uppsala Innovation 
Centre AB (UIC) 2014-2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja årligt verksamhetsstöd om 1.150.000 kronor till Uppsala Innovation Centre AB 
för perioden 2014-2016 

Ärendet 
Uppsala Innovation Centre AB (UIC) är en av tre långsiktiga satsningar inom ramen för 
kommens engagemang i STUNS-samarbetet. Kommunstyrelsens har sedan tidigare beslutat 
om verksamhetsstöd åt Uppsala BIO (KSN-2012-1028) och STUNS Energi (KSN-2013-03). 
Det övergripande syftet med UIC, Uppsala BIO och STUNS Energi är att skapa fler och 
växande internationellt konkurrenskraftiga företag som bidrar till Uppsalas långsiktiga tillväxt 
och attraktionskraft. 

UIC ägs till lika delar av sina fyra ägare Uppsala Stadshus AB (KSN-2013-0799), SLU 
Holding AB, STUNS och Uppsala universitets Utveckling AB. 

Beslut om årligt verksamhetsstöd har fattats av Uppsala universitet (700.000 kronor), SLU 
(300.000 kronor) och Regionförbundet Uppsala län (1.250.000 kronor). När det gäller 
Uppsala kommun föreslår kommunledningskontoret ett årligt verksamhetsstöd om 1.150.000 
kronor, det vill säga motsvarande nivå som perioden 2011-2013.  

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Föredragning 
Kommunen ska enligt IVE och 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 är en av 
Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta etableringsorterna för företag. 
 
UIC är central del av den i näringslivsprogrammet uttalade ambitionen att kommunen ska 
medverka aktivt till ett väl fungerande innovationssystem och bidra till att Uppsala förblir en 
attraktiv kunskapsstad. Uppsala kommun är därmed en naturlig partner för 
inkubatorverksamheten utifrån ett näringslivsperspektiv. 
 
UIC är öppen för alla kunskapsbaserade företag med stor långsiktig tillväxt och 
exportpotential, oavsett ursprung eller bransch. Ursprunget från bolagen i UIC är 34 procent 
från näringslivet, 32 procent från universitet, 28 procent enskilda innovatörer och 6 procent 
offentlig sektor.  
 
Genom att tillhandahålla kompetenser inom områden såsom affärsutveckling, internationell 
marknadsföring, industrialisering, regulatoriska och legala frågor med mera, ökar UIC 
överlevnadsgraden för de nystartade företagen såväl som påskyndar företagens 
mognadsprocess. 
 
UIC är enligt Innovationsbron AB (sedan 2013 en del av ALMI) en av Sveriges sex främsta 
inkubatorer för kunskapsbaserade företag med stor tillväxt- och exportpotential. Under den 
senaste treårsperioden har sysselsättningen i inkubatorföretagen ökat från 193 till 391 
personer, omsättningen ökade med hela 195 procent (från 106 till 313 Mkr) och 
överlevnadsgraden är 90 procent. Sedan 2004 har mer än 1,3 miljarder kronor investerats i 
UIC-bolag. 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett verksamhetsstöd för Uppsala Innovation 
Centre AB under tre år, 2014-2016. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Det årliga verksamhetsstödet till UIC är 1.150.000 kronor per år. För 2014 tas kostnaderna 
inom årets budget.  
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om verksamhetsstöd för Uppsala BIO (KSN-
2012-1028). Verksamhetsstödet (3.8 mkr) till Uppsala BIO omfattar treårsperioden 30/6 2013 
– 1/7 2016.  
  
För STUNS Energi finns inget beslut om verksamhetsstöd. Kommunledningskontoret för 
dialog med STUNS Energi om ett förnyat samarbetsavtal som ska kunna ligga till grund för 
kommunstyrelsens beslut om verksamhetsstöd. STUNS erhåller även sedan början av 1990-
talet ett årligt stöd (1.3 mkr) från kommunen för verksamhetsutveckling och särskilda 
uppdrag. 
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Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson Lars Ingeberg 
Stadsdirektör tf  Näringslivsdirektör 
 
 
 


	Kommunstyrelsen
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsen föreslås besluta
	Ärendet
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Kommunledningskontoret

