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Kommunstyrelsen

Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun
enligt bilaga.
Ärendet
Ett samarbete har funnits mellan stiftelsen NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala
kommun i olika former sedan 1990 då NyföretagarCentrum startade i Uppsala. Från 2007 har
ett fördjupat samarbete med en gemensam överenskommelse funnits, där Uppsala kommun
delfinansierat verksamheten med 300 000 kr per år 2007-2012 och med 350 000 kr per år
2013-2014.
Uppsala kommun är delfinansiär till NyföretagarCentrum som enligt stiftelsens regler måste
ha lokal privat finansiering på minst 51 procent. Detta samarbetsavtal föreslås löpa 20152017, och ersätter den överenskommelse som träffades 2013 för 2013-2014. I föreslaget avtal
regleras tydligare båda parters roller i samverkan för att främja nyföretagande i Uppsala.
NyföretagarCentrum är en nationell organisation med verksamhet i 200 kommuner där syftet
är att verka för ett högt, livskraftigt nyföretagande genom att ge aktiv och neutral rådgivning
för företag i tidiga skeden eller information för personer som går i starta-eget tankar.
Föredragning
Uppsala kommun är en ledande näringslivskommun med hög tillväxt och ett starkt näringsliv.
Uppsala kommuns näringslivsfrämjande arbete utgår från Näringslivsprogrammet som antogs
av kommunfullmäktige 25 augusti 2008 (§ 147) med en tillhörande treårig Handlingsplan för
en ledande näringslivskommun 2011-2014 som antogs av kommunstyrelsen 23 november
2011 (§ 196).
I gällande IVE finns ett inriktningsmål för nyföretagande där 2013 års siffra 7,8 nystartade
företag per 1000 personer ska ökas till 8,3 redan 2015. För att uppnå detta mål är det företags-

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

och innovationsfrämjande systemet en viktig pusselbit. När entreprenörer vill starta företag
eller flytta hit sitt företag ska det finnas en god organisation för detta.
Det företagsfrämjande systemet i Uppsala har ingångar för företag från alla branscher, för
olika organisationsformer och för samtliga skeden i företagandet. I det företagsfrämjande
systemet har både Uppsala kommun och Regionförbundet i Uppsala län viktiga roller för att
ge ekonomiska bidrag och bidra till god samverkan. Vissa organisationer får bidrag från båda
organisationerna och några får ekonomiskt stöd från Regionförbundet. Den enda organisation
som får ekonomiskt stöd enbart från Uppsala kommun är NyföretagarCentrum Uppsala då
dess verksamhet bedrivs i Uppsala kommun och inte i länet.
Under 2013 startades 1564 företag i Uppsala kommun. NyföretagarCentrum Uppsala tog
emot 361 personer på rådgivningar och dessa personer startade 190 företag under året. De
årliga nöjd-kund mätningar som görs visar att 96 procent av dem som varit i kontakt med
NyföretagarCentrum är nöjda och kan rekommendera verksamheten. NyföretagarCentrum
Uppsala når företagare inom samtliga branscher där tjänstesektorn är dominerande. Cirka 40
procent av de som får rådgivning har universitets- och högskoleutbildning. Kvinnor har de
senaste åren stått för 52 procent av kontakterna och företagare med utländsk bakgrund har
varit mellan 29 och 33 procent de senaste tre åren.
NyföretagarCentrums verksamhet är baserad på en nationell grund med en nationell styrelse.
Organisationen har även samverkan inom Europa med Jobs and Society och i världen via
bland annat Youth business international. Varje lokalt NyföretagarCentrum är en egen
stiftelse eller förening med egna mål och egna samarbetspartners vilket ger styrka till
verksamheten och lokal anknytning. Varje NyföretagarCentrum certifieras och alla rådgivare
diplomeras vart tredje år enligt en kvalitetspolicy. Alla rådgivare är egna företagare och
tillhandhåller ”Rådgivning från företagare till företagare”. Samtliga NyföretagarCentrum har
samarbeten med den kommun de är lokaliserade i och finansieringen är exempelvis 4,42 kr
per invånare i Stockholm och den föreslagna nivån i Uppsala kommun är 1,94 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en ökning av bidraget från 350 000 kr 2014 till 400 000kr per år 2015-2017.
Det finansieras inom kommunstyrelsens budget.
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Samarbetsavtal
mellan Uppsala kommun och NyföretagarCentrum
1. Parter
Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005, nedan kallad Uppsala kommun.
NyföretagarCentrum org. nr. 817603-0131, nedan kallad Nyföretagarcentrum.
2. Bakgrund
Uppsala kommun och NyföretagarCentrum har ett samarbete sedan 1990 då NyföretagarCentrum
startade i Uppsala. Uppsala kommun är delfinansiär för Nyföretagarcentrum sedan 1996, övrig
finansiering, som måste stå för minst 51 %, kommer från lokala partners. NyföretagarCentrum är en
nationell stiftelse som varit verksam sedan 1985 och har en unik roll i Sverige att främja och bidra till
nyföretagande. Idag finns verksamhet i över 200 kommuner.
3. Syfte och övergripande mål
Syftet med samverkan är att verka för ett högt nyföretagande i Uppsala kommun inom samtliga
branscher. Ett gott klimat för nyföretagande är beroende av många olika saker. Viktigt är att det finns
en aktiv och samtidigt neutral part i Uppsala som utan vinstsyfte kan ge råd och stöd för nyföretagare.
NyföretagarCentrum är en av nyckelaktörerna i Uppsalas företagfrämjande system där en god
samverkan mellan övriga aktörer är prioriterat.
4. Åtaganden
Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen (enligt 3) och överenskomna aktiviteter och
projekt genomförs.
4.1 Gemensamma åtaganden
•
samverka för ett gott klimat för nyföretagande
•
samverka med övriga aktörer i det innovations- och företagsfrämjande systemet
•
marknadsföra NyföretagarCentrum i olika forum
•
kommunicera och synliggöra samarbetet mot externa parter
•
löpande informera varandra om frågor som den andra parten kan ha intresse av
•
årligen ansvara för att omvärldsbevakning kring frågor som är relevanta för båda parter
sker, genom exempelvis studiebesök, föreläsningar, studieresa och dylikt. Kostnader för
deltagande på resor och dylikt bekostas av respektive organisation.
•
löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för
samarbetet
4.2 Uppsala kommuns åtaganden
•
•
•
•
•
•
•
4.3

sprida kännedom om samarbetsavtalet med NyföretagarCentrum till kommunstyrelsen och
övriga berörda inom Uppsala kommun
tillse att information om NyföretagarCentrums verksamhet sprids i relevanta kanaler
aktivt hänvisa personer som kontaktar Uppsala kommun med frågor kring nyföretagande till
NyföretagarCentrum
bidra till ett gott samarbete inom det innovations- och företagsfrämjande systemet
kontinuerligt informera NyföretagarCentrum med, för samarbetet relevant, kommunal
information
utse ansvarig tjänsteman som kontaktperson till NyföretagarCentrum
utse representant från Uppsala kommun i NyföretagarCentrums styrelse
Nyföretagarcentrums åtaganden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

tillhandahålla rådgivning till allmänheten under alla vardagar i veckan genom diplomerade
rådgivare
bidra till ett gott klimat för nyföretagande inom alla branscher
aktivt samverka med andra aktörer i innovations- och företagsfrämjande systemet
ha som ambition att öka företagandet för kvinnor och personer med utländsk härkomst
redovisa relevant statistik till Uppsala kommun halvårsvis över bland annat antal rådgivningar
och olika tendenser
verka för fler samarbetspartners till NyföretagarCentrum
upprätta en årlig verksamhetsplan
adjungera en representant från Uppsala kommun till stiftelsens styrelse
arbeta i en anda som står bakom Uppsala kommuns mål kring klimat, tillgänglighet,
jämställdhet och integration.

5. Uppföljning
En årlig uppföljning görs i januari varje år utifrån detta avtal och NyföretagarCentrums interna årliga
verksamhetsplan.
7. Hävning
Part äger rätt att häva avtalet om motpart i väsentligt avseende försummat att uppfylla sina åtaganden
enligt avtalet.
8. Sekretess med mera
Nyföretagarcentrum är införstådd med att Uppsala kommun står under offentlighetsprincipen och kan
tvingas att 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.
9. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna och i
andra hand av allmän domstol.
10. Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med 2015-01-01 till och med 2017-12-31.
11. Avtalsförlängning
Avtalet förlängs med ett (1) år i taget om det inte av part sägs upp senast sex månader före
avtalstidens utgång.
12. Avtalstillägg
Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att gälla.
13. Finansiering
För uppdraget att svara för åtaganden enligt detta avtal erlägger Uppsala kommun
400 000 kr årligen till Nyföretagarcentrum.

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Uppsala den ………………………………
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För Uppsala kommun

För Nyföretagarcentrum

Marlene Burwick
Kommunstyrelsens ordförande

Cilla Franzén
verksamhetschef

