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Kommunstyrelsen 

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 
2017-2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja årligt verksamhetsstöd om 1 150 000 kronor till Uppsala Innovation Centre AB 

för perioden 2017-2019, 
 
att  godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre AB 

för perioden 2017-2019 enligt bilaga, samt 
 
att  ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Uppsala 

Innovation Centre AB fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2017-
2019. 

 
Ärendet 
Uppsala Innovation Centre AB (UIC) utgör tillsammans med Uppsala BIO och STUNS 
Energi de långsiktiga satsningarna inom ramen för kommunens engagemang i STUNS-
samarbetet. Det övergripande syftet med UIC och Uppsala BIO 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. UIC finansieras 
av sina partners och ägare. Statliga Vinnova är den enskilt största finansiären som ansvarig 
för programmet inkubationsstöd - Excellens. Verksamhetsstöd kommer även från Uppsala 
universitet och Regionförbundet Uppsala län. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2014 (§ 46) om stöd till UIC för perioden 2014-2016. 
Då nuvarande finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala kommun fatta beslut om sin del 
av den fortsatta finansieringen av UIC. 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Föredragning 
Uppsala kommun ska enligt Mål och budget och i det kommande näringslivsprogrammet 
arbeta för 70 000 nya jobb till 2050. I arbetet för detta har tre utgångspunkter identifierats; 
tillväxt i befintliga företag, fler företag etablerar sig och nya företag startas. Av de 70 000 nya 
jobb som behövs till 2050 bör minst hälften vara yrken i kunskapsintensiva branscher. 
Omkring en tredjedel av samtliga arbetstillfällen behöver därtill återfinnas i verksamheter 
som är inriktade på andra marknader än den lokala. Kunskapsintensiva branscher som har 
goda tillväxtförutsättningar i Uppsala är life science, ICT, clean tech och avancerade material 
samt korskopplingar mellan dessa spetsområden. En sådan branschprofil bidrar till ett 
exportorienterat näringsliv, vilket är nödvändigt då den lokala marknaden inte har möjlighet 
att bära hela utvecklingen. 
 
UIC är central del av den i näringslivsprogrammet uttalade ambitionen att kommunen ska 
medverka aktivt till ett väl fungerande innovations- och företagsstöd finns för Uppsalas 
näringsliv. Uppsala kommun är därmed en naturlig partner för inkubatorverksamheten utifrån 
ett näringslivsperspektiv. 
 
UIC är öppen för företag från alla branscher med fokus på kunskapsintensiva företag med stor 
långsiktig tillväxt och exportpotential. Ursprunget från bolagen i UIC är 22 procent från 
näringslivet, 45 procent från universitet, 28 procent enskilda innovatörer och 5 procent 
offentlig sektor. 36 procent av UIC-bolagen kommer från life science, 31 procent har en IT-
baserad produkt eller tjänst, 12 procent arbetar med idéer inom teknik eller miljöteknik och 
21 procent inom övrig industri, till exempel design, säkerhetslösningar och liknande. UIC 
stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera 
sina idéer och utveckla sitt affärsskap. Genom sitt arbete ökar UIC överlevnadsgraden för de 
nystartade företagen såväl som påskyndar företagens mognadsprocess och tillväxt. 
UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 10:e bästa – 
och Europas 5:e bästa – företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2015. 
Under den senaste treårsperioden har sysselsättningen i inkubatorföretagen ökat från 391 till 
586 personer, omsättningen ökat till 356 miljoner kronor och överlevnadsgraden är 90 
procent. Sedan 2004 har mer närmare 2 miljarder kronor investerats i UIC-bolag. 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett verksamhetsstöd för Uppsala Innovation 
Centre AB under tre år, 2017-2019. Stödet är på samma nivå som under föregående 
finansieringsperiod. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Det årliga verksamhetsstödet till UIC är 1 150 000 kronor per år. Kostnaderna för finansiering 
av UIC för 2017 tas inom ramen för kommunstyrelsens budget för näringslivsfrämjande 
åtgärder. Kostnaderna för finansiering av UIC 2018-2019 beaktas i kommande mål och 
budget. 
 
 
 
 
 



Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 



 
Samarbetsavtal 

mellan Uppsala kommun och Uppsala innovation centre 
Inledning  
Uppsala kommun ingår i en av 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 på olika sätt.  
 
Uppsala kommuns mål beslutas varje år av kommunfullmäktige. Dessutom kommer Uppsala kommun 
besluta om ett nytt näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan under januari 2017. 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 
växer minst 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, vilket kräver 2 000 jobb per år. Detta för att möta befolkningsökningen där Uppsala 
beräknas ha 350 000 invånare år 2050, och samtidigt behålla balansen mellan dag- och nattbefolkning.  
 
I arbetet för att utveckla ett hållbart näringsliv med 70 000 nya jobb finns tre utgångspunkter   
• Tillväxt i befintliga företag 
• Fler företag etablerar sig  
• Nya företag startas  
 
1. Parter 
Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005, nedan kallad Uppsala kommun.   
Uppsala Innovation Centre AB, org nr 556579-6306 nedan kallad UIC. 
 
2. Bakgrund 
Uppsala kommun och UIC har ett samarbete sedan UIC bildades 1999. Sedan 2013 äger Uppsala 
kommun 25% av aktierna i UIC.  
 
3. Syfte och övergripande mål 
UIC bidrar till Uppsala kommuns mål om att utveckla näringslivet med fokus på kunskapsintensiva 
branscher samt bidrar till det starka innovations- och företagsfrämjande systemet i Uppsala.  

 
4. Åtaganden 
Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen (enligt 3) uppnås.  
Dessutom ska parterna:  
 
4.1 UIC ska bidra till Uppsala kommuns arbete inom:  
Uppsalas nya Näringslivsprotokoll med organisationer, akademi och näringsliv. 
Implementeringen av Uppsalas platsvarumärke 
Främja företagare inom besöksnäring, där kultur och kreativa näringar har stor potential. 
Ökad samverkan mellan de innovations- och företagsstödjande organisationerna med utgångspunkt i 
företagarnas behov.  
Uppmuntra och bidra till nya projekt för företagsfrämjande  
Synliggör de kunskapsintensiva branscherna samt företagare och företag från dessa, med fokus på 
kvinnligt företagande.  
Främja arbetet i regionen med internationalisering 
Främja arbetet i regionen med klimatdriven affärsutveckling 
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Främja och skapa mötesplatser, nätverk och annat som lyfter fram företagare och företagande i 
Uppsala och möjliggör för det offentliga, akademi och näringsliv att öka kunskapen om varandras 
verksamhet.  
 
4.2 Uppsala kommuns åtagande 
Uppsala kommun ska erlägga årlig ersättning om enmiljonetthundrafemtiotusen (1 150 000) kronor. 
Mervärdeskatt enligt lag tillkommer. Avgiften skall betalas årsvis i förskott. 

 
Uppsala kommun ska betala avgiften mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. 
 
5. Uppföljning 
En årlig uppföljning av avtalet ska göras i samband med UICs årliga rapport.  
 
6. Sekretess med mera 
UIC 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.  
 
7. Avtalsperiod  
Avtalet gäller från och med 20170101-20191231 
 
8. Avtalstillägg 
Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att gälla. 
 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
Uppsala den  ……………………………… 
 
 
För Uppsala kommun   För Uppsala innovation centre 
 
 
 
Marlene Burwick   Per Bengtsson 
kommunstyrelsens ordförande   VD 
 
 
 
 


	Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019
	Kommunstyrelsen föreslås besluta
	Ärendet
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Samarbetsavtal UIC 20170101.pdf
	Samarbetsavtal
	1. Parter Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005, nedan kallad Uppsala kommun.   Uppsala Innovation Centre AB, org nr 556579-6306 nedan kallad UIC.


