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att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd om 500 000 kr för genomförandet av konferensen Uppstart 
den 3 november 2018 enligt ärendets bilaga. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har sedan starten av Uppstart 2012 bidragit till att genomföra eventet både genom 
ekonomiskt stöd och genom arbete med innehåll. Det har också varit en bidragande orsak till att 
eventet lyft och är ett av Sveriges största startupevent med över 1000 deltagare 2017. Målet för 2018 
är fler deltagare och en än större internationell närvaro liksom utökning av eventet till fler platser och 
fler dagar. Deltagarna består av entreprenörer, investerare, studenter, företagare och representanter för 
organisationer och media. Tidigare event är mycket uppskattade av deltagarna.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun ingår i en av landets främsta tillväxtregioner och jobbar för en hållbar ekonomisk 
tillväxt där målet är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen: 70 000 nya jobb till 2050. 
Näringslivsarbetet utgår från den årliga Mål och budget samt Näringslivsprogrammet med sju mål 
antaget av kommunfullmäktige 31 januari 2017. En viktig del i näringslivsutveckling är en god 
samverkan med organisationer och andra som främjar näringsliv och företagande på olika sätt.  
 
Mål 6 handlar om att Uppsala ska ha ett väl utvecklat näringsliv inom kunskapsintensiva näringar där 
kommunens starka forsknings och kunskapsområden life science, tech/ICT, cleantech och avancerade 
material har stor potential. Uppstart uppmanas arbeta mer med kopplingar inom och mellan dessa 
branscher. Internationalisering och digitalisering är två andra områden kommunen arbetar med, där 
Uppstart är en viktig arena.  
 
Mål 7 handlar om att stödja och utveckla arbetet med företagsfrämjande aktörer där en viktig del är att 
främja unga och kvinnor att bli företagare liksom att främja utveckling av nya initiativ. En mötesplats 
för startupföretag är en god möjlighet för blivande entreprenörer och studenter träffas och inspireras av 
företagande. Det ger också goda möjligheter till mer samverkan mellan de olika aktörerna i Uppsala 
och regionen.  
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Mål 5 handlar om att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Många event 
inom tech har bidragit till att sätta annars ganska anonyma platser på kartan och skapat nya affärer 
såsom Slush i Helsingfors, Finland och South by Southwest i Austin, Texas. Uppstart har blivit ett av 
Sveriges största återkommande event och utsågs av Handelskammaren i Stockholm till Boosting the 
capital priset i maj 2018 för Uppstart ”som en otroligt viktig mötesplats för startups och investerare 
som hjälpt Uppsala få sin rättmätiga plats på den internationella startupscenen”. Det långsiktiga målet 
för Uppstart är att göra det till Sveriges största och mest välrenommerade konferens inom detta 
segment.  
 
Jämställdhetsperspektivet är viktigt vid genomförandet av konferensen; både för talare, investerare och 
deltagare strävas efter en god balans. Barnperspektivet tillgodoses indirekt genom att skapa förebilder 
och inspirera till utbildningar inom teknik och entreprenörskap.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ekonomiska stödet till Uppstart finansieras inom kommunstyrelsens budget för 
näringslivsfrämjande åtgärder.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör Chef kommunledningskontoret 
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Samarbetsavtal 2018 mellan Uppsala kommun och Uppstart (Infinity & 
Beyond AB) 
 
1. Parter 
Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005, nedan kallad Uppsala kommun.   
Infinity and Beyond AB, org. nr. 559011-0663 nedan kallad Uppstart  
 
2. Bakgrund 
Uppstart är ett återkommande mycket uppskattat event som bidrar till att sätta techbranschen i Uppsala 
på kartan och skapa affärer regionalt, nationellt och internationellt. Uppsala kommun har varit en 
samarbetspart sedan det första Uppstart arrangerades 2012 och har bidragit varje år sedan dess, där 
detta blir det åttonde eventet. 2017 hade eventet över 1000 besökare på Uppsala slott med deltagare 
från hela världen från studenter och entreprenörer till investerare, media och beslutsfattare.  
 
3. Syfte och mål 
Syftet med samverkan med Uppstart och genomförandet av eventet är att skapa en konferens i 
världsklass för entreprenörer inom techbranschen. Eventet fokuserar på affärer genom investeringar, 
samarbeten och skapandet av nätverk. Eventet bidrar också till Uppsalas varumärke genom att vara 
internationellt, inspirerande, nära och kompetent och lyfta Uppsala som en entreprenörsstad inom 
kunskapsintensiva branscher. Eventet genomförs tillsammans med näringslivet och offentliga 
organisationer i regionen.  

Det långsiktiga syftet är att attrahera investeringar, etableringar och kompetens till Uppsala för att 
bidra till jobb och affärer i Uppsala.  

Mål 

• Fler investerare än 2017 ska delta i eventet 

• Fler deltagare än 2017 ska delta i eventet, med fler internationella deltagare 

• Skapa några aktiviteter även fredag och/eller söndag för att utöka eventet, då på andra platser 
än slottet 

• Undersökning/mätning hos deltagarna ska genomföras 2017 som nollmätning. Frågor om 
eventet effekter för deltagarna under och efter eventet (investeringar, nätverk, kompetens osv) 
Ska genomföras av extern part som Uppsala kommun anlitar.  

• Synlighet ska finnas i nationell och internationell affärsmedia 

• Minst en av talarna ska vara ett nationellt dragplåster från tech/investering/affärsvärlden  

• Minst en av talarna ska lyfta Uppsala som plats med erfarenhet av 
investeringar/etableringar/entreprenörskap 
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• Långsiktigt mål är att skapa Sveriges största tech/startup konferens 

4. Åtaganden 

4.1 Uppsala kommuns åtaganden 

• Bidra till eventets marknadsföring i Uppsala kommuns egna kanaler 

• Bidra till innehållet i programmet  

• Sprida information i lämpliga nätverk och kanaler om Uppstart 3 november 2018 

• Verka för god samverkan mellan Uppstart och andra parter såsom SBA, Universiteten 
och liknande 

• Skapa en tydlig organisation med Uppstart för kontakter mellan kommunen och 
Uppstart i en arbetsgrupp 

4.2 Uppstarts åtaganden  

• Genomföra Uppstart 3 november 2018 med hög kvalitet på innehåll och deltagare 

• Under 2018 i samverkan med arbetsgrupp planera för uppskalat event för 2019 parallellt 
med avstämning inför event 2018 

• Ta fram en kommunikationsplan för eventet senast 1 oktober 2018 med kanalval, 
målgrupp och tidsplan. I den ska lokal, nationell och internationell media finnas med.  

• Senast 1 september 2018 presentera en budget för eventet där målet är att 50% av 
finansieringen ska komma från annan part än Uppsala kommun  

• Senast 1 september 2018 presentera ett program för eventet 
• Ansvara för marknadsföringen av eventet 
• Löpande redovisa övriga samarbetspartners till eventet 

• Under och efter eventet ska en enkät och undersökning genomföras kring deltagarnas 
synpunkter på eventet avseende nätverkande, inspiration, investeringar, synlighet och 
liknande. Enkät stäms av i arbetsgrupp.  

• Deltagare ska vara startups, investerare, företag, studenter, media och beslutsfattare från 
lokal, regional, nationell och internationella sammanhang 

• Koppling tech/cleantech/medtech och hållbarhetsfrågor eller liknande ska främjas 

• Målsättning att sträva efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män på scenen och för 
deltagarna 

• Samverkan med andra organisationer/akademi i Uppsala, nationellt och internationellt 
kring eventet ska främjas 

5. Arbetsgrupp 

För avstämning av planer, upplägg, innehåll och uppföljning ska arbetsgrupp tillsättas snarast med 
minst en deltagare från Uppsala kommun och minst en deltagare från Uppstart. Avstämning bör ske 
löpande med möten varje månad.  

Ett möte ska ske med övriga huvudpartners till Uppstart innan eventet gärna i september.   
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6. Uppföljning 

Arbetsgruppen ansvarar för uppföljningsarbetet som görs med utgångspunkt i målen senast i december 
2018. 

7. Hävning 
Part äger rätt att häva avtalet om motpart i väsentligt avseende försummat att uppfylla sina åtaganden 
enligt avtalet. 
 
8. Sekretess med mera 
Uppstart är införstådd med att Uppsala kommun står under offentlighetsprincipen och kan behöva 
lämna ut information kopplad till avtalet.  
 
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 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Under hösten 2018 tas avtal för 2019 
fram. 
 
11. Avtalsförlängning  
Avtalet förlängs inte automatiskt 

12. Avtalstillägg 
Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att gälla 
 
13. Finansiering 
För åtaganden enligt avtal erlägger Uppsala kommun 500 000 kr till Uppstart.  

 

 

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Uppsala den ……………………………… 

 

För Uppsala kommun   För Infinity and beyond AB 

 

 

 

Charlotte Skott   Jason Dainter 

Näringslivsdirektör    Ägare 
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