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Föredragning
Almis önskan att avyttra sina aktier i UIC kan
hänföras till den förändring som görs inom Almi
nationellt där Almikoncernen från årsskiftet gått
samman med ett statligt riskkapitalbolag. Genom
samgående har Almi fått ansvaret för drift och
finansiering av alla inkubatorföretag som omfattas
av det nationella inkubatorprogrammet. UIC är en
sådan inkubator varför Almi genom att sälja sin
aktiepost i UIC undviker att hamna både som ägare
och finansiär av ett enskilt inkubatorföretag.
Uppsala kommun är en naturlig partner för
inkubatorverksamheten utifrån ett näringslivsperspektiv. Det handlar om att ta idéer och uppfinningar som springer ur främst forskning vid universiteteten till en marknad och skapa grund för
ytterligare företagande och arbetstillfällen i kommunen.

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

I den andra delen av ärendet är det frågan om var
ägandet av bolag bäst kan hanteras utifrån dels
styrning dels förmåga att tillvarata de synergier
som kan finnas mellan bolagen som kommunen
äger helt eller till del. En utgångspunkt kan vara att
inte bara helägda bolag utan även delägda bolag
ska skötas inom den bolagskoncern där Uppsala
Stadshus AB är moderbolag. Detta är en förändrad
princip som dels behöver underbyggas med en
genomgång av hur styrning och synergier ska tas
till vara dels fastställas genom ett beslut om förändringen ska genomföras. Uppsala Stadshus AB
får i denna del ett uppdrag att ta fram de principer
som ska tillämpas för styrning av de delägda bolag
inkluderade frågan om var ägandet av bolagen ska
ligga.

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Ekonomiska konsekvenser
Uppsala kommuns förvärv av aktierna i UIC från
Almi förutsätts ske till aktiernas bedömda värde
och påverkar därigenom endast likviditeten för
kommunen.

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att genomföra
en översyn av principerna för ägande av delägda
bolag.
Uppsala den 19 juni 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

Ärendet
Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi) äger 25
procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre
AB (UIC). Almi har för avsikt att avyttra sina
aktier och har erbjudit Uppsala kommun möjlighet
att förvärva dem. Vid beredning av denna fråga har
även aktualiserats frågan om genom vilket organ
och hur kommunen ska styra de delägda bolagen.

