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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun vid deltagande i MIPIM 2018 representeras av ordförande och andre 
vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet, samt 
 
att Stadsdirektören beslutar om deltagande tjänstemän. 
 
 
Ärendet 
Fastighetsmässan MIPIM, Marché International des Professionels Immobiliers, äger rum i 
Cannes i Frankrike den 13-16 mars 2018. Mässan samlar runt 23 000 deltagare från ett 90-tal 
länder, bland annat representanter för städer, regioner, fastighetsbolag, byggbolag, förvaltare, 
arkitekter, mäklarfirmor, fastighetsservice, hotellkedjor, etc. 
 
Vid mässan representeras stockholmsregionen i en gemensam monter. Medverkande och 
finansiärer av montern är ett brett spektrum av partners inom fastighetsområdet i regionen. 
Därutöver deltar förtroendevalda och tjänstemän från ett 20-tal kommuner inom ramen för 
Stockholm Business Alliance (SBA).  
 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 17 december 2017 att 
tillstyrka förslaget. Protokollsutdrag ges i bilaga.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun föreslås medverka på mässan inom ramen för samarbetet i SBA. Montern 
administrerades av SBR, Stockholm Business Region. På motsvarande sätt administreras 
regionala montrar för Göteborg-Oslo och Malmö-Köpenhamn.  
 
Uppsala kommun deltar för att stärka och vidga kommunens nätverk och främja investeringar 
inom Uppsalas fastighetsmarknad för att främja kommunens tillväxt vad gäller arbetsplatser, 
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bostäder och infrastruktur. Ett presentationsunderlag kommer att tas fram som redogör för 
investeringsmöjligheter inom ramen för stadsutveckling och exploatering och 
följdinvesteringar kring bland annat Resecentrum/Främre Boländerna, 
Kunkapsspåret/Ultunalänken och Sydvästra/Sydöstra staden. Målgruppen utgörs i första hand 
av fastighetsutvecklare, byggherrar och investerare som ännu inte är verksamma i regionen. 
Därutöver är mässan ett mycket bra tillfälle att träffa och föra dialog på koncernledningsnivå 
med bolag redan verksamma i kommunen.  
 
Uppsala kommun föreslås vid MIPIM 2018 representeras av ordförande och andre vice 
ordförande i mark- och exploateringsutskottet. Stadsdirektören föreslås besluta om deltagande 
tjänstemän. 
 
Ekonomi 
Uppskattad kostnad för kommunens deltagande i mässan uppgår till 20 -25 000 kronor per 
person inklusive resa, mässentré och hotellboende av enklare standard.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 132 

Medverkan på MIPIM 2018 
KSN-2017-3988 

Beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Uppsala kommun vid deltagande i MIPINI 2018 representeras av ordförande och andre vice 
ordförande i mark- och exploateringsutskottet, samt 

att stadsdirektören beslutar om deltagande tjänstemän. 

Sammanfattning 
Fastighetsmässan MOM, Marche International des Professionels Immobiliers, äger rum i Cannes i 
Frankrike den 13-16 mars 2018. Mässan samlar runt 23 000 deltagare från ett 90-tal länder, bland 
annat representanter för städer, regioner, fastighetsbolag, byggbolag, förvaltare, arkitekter, 
mäklarfirmor, fastighetsservice, hotellkedjor etc. 

Vid mässan representeras stockholmsregionen i en gemensam monter. Medverkande och finansiärer 
av montern är ett brett spektrum av partners inom fastighetsområdet i regionen. Därutöver deltar 
förtroendevalda och tjänstemän från ett 20-tal kommuner inom ramen för Stockholm Business 
Alliance (SBA). Uppsala kommun föreslås vid MIPINI 2018 representeras av ordförande och andre 
vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet. Stadsdirektören föreslås besluta om deltagande 
tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 27 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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