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Kommunstyrelsen

Finansiering av UppsalaBio
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiering till Uppsala BIO för perioden juli till och med december 2016 med
700 000 kronor.
Ärendet
Uppsala kommun har sedan 2003 medverkat till utvecklingen av klusterinitiativet Uppsala
BIO som en del av arbetet med att främja nyföretagande och stärka det kunskapsintensiva och
internationellt exportinriktade näringslivet i Uppsala. Kommunstyrelsen beslutade den 7
november 2012 (§ 206) om stöd till Uppsala BIO för treårsperioden till och med juni 2016.
Då nuvarande finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala kommun fatta beslut om sin del
av den fortsatta finansieringen av UppsalaBio.
Föredragning
Uppsala BIO ingår sedan 2003 i Vinnovas Vinnväxt-program. Programmet syftar till att
främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga
innovationsmiljöer inom specifika tillväxt-områden. Vinnovas finansiering av Uppsala BIO,
genom Vinnväxtprogrammet, avslutas 2019. Vinnovas finansiering trappas emellertid ned
stegvis från 2015 fram till 2019.
För att behålla en intakt verksamhetsnivå inom UppsalaBio, behöver Vinnovas successiva
neddragning ersättas av en motsvarande ökad finansiering från regionala, nationella och
europeiska källor.
I ett led att hitta en struktur för UppsalaBio’s framtida finansiering och inriktning på
verksamheten är samtliga regionala finansiärer är nu inbegripna i en utredningsprocess
benämnd Uppsala BIO 3.0. Målet är att senast i november 2016 lämna tydligt motiverade
förslag till en fokuserad och konsoliderad verksamhet i samband med att en ny

verksamhetsplan för Uppsala BIO presenteras för beslut i STUNS styrelse. I denna ska även
förslag till organisatorisk form och ledningsstruktur samt finansiering för verksamheterna
lämnas.
Nuvarande finansieringsperiod för UppsalaBio löper ut den 30 juni 2016. Under denna period
har Uppsala kommuns del av finansieringen av UppsalaBio uppgått till totalt 3,8 mnkr
fördelat på 2,4 mnkr för juli 2013-juni 2015 och 1,4 mnkr för juli 2015-juni 2016.
En ny modell för finansiering av UppsalaBio presenteras i november 2016 varefter Uppsala
kommun ska fatta beslut om sin del i finansieringen av UppsalaBio för perioden 2017-2019.
För att säkerställa finansiering av UppsalaBio fram till att beslut om UppsalaBio’s framtida
finansiering och inriktning på verksamheten är fattat föreslås att kommunstyrelsen beviljar en
finansiering på 700 000 kronor till Uppsala BIO för perioden juli-december 2016. Därmed
kan verksamheten fortsätta på nuvarande nivå.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för finansiering av UppsalaBio för perioden juli till och med december 2016 tas
inom ramen för kommunstyrelsens budget för näringslivsfrämjande insatser.
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