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§ 203 
 
Deltagande vid STUNS studieresa den 2-4 september 2019 
KSN-2019-1831 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att kommunens representanter i STUNS, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande, stadsdirektör samt näringslivsdirektör, bereds möjlighet att delta på STUNS studieresa den 
2-4 september 2019. 
  
 
Sammanfattning 
Den 2-4 september 2019 anordnar STUNS en resa för STUNS styrelse och ledningsgrupp till 
Barcelona, Spanien. Syftet med resan är att närmare studera Barcelonas innovationsekosystem samt 
besöka och studera innovationsdistriktet i Barcelona som har stora likheter med Främre Boländerna. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2019. 
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Deltagande vid STUNS studieresa den 2-4 september 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, stadsdirektör samt 
näringslivsdirektör bereds möjlighet att delta på STUNS studieresa den 2-4 september 2019.  
 
Ärendet 
Den 2-4 september 2019 anordnar STUNS en resa för STUNS styrelse och ledningsgrupp till 
Barcelona, Spanien. Syftet med resan är att närmare studera Barcelonas innovationsekosystem 
samt besöka och studera innovationsdistriktet i Barcelona som har stora likheter med Främre 
Boländerna.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala 
beslutsfattare från alla samhällssektorer i Uppsala län kan samlas kring nya möjligheter och 
gemensamma mål. Varje år arrangerar STUNS en studieresa. 2019 går studieresan till 
Barcelona, Spanien. 
 
Barcelona har under de senaste 15 åren vidareutvecklat sitt varumärke inom 
näringslivsutveckling och innovationssystem och ses i dag som ett föredöme. Sättet som 
Barcelona har utvecklat sitt varumärke på är så pass etablerat att det kallas för The Barcelona 
model. Barcelona har även framgångsrikt utvecklat ett område i centrala staden till ett 
innovationsdistrikt kallat 22@Barcelona/Districte de la innovació. Detta område har stora 
strukturella likheter med Främre Boländerna i Uppsala.   
 
Under resan ges möjligheter att träffa representanter för Barcelona stad, näringslivet och 
innovationssystemet för att utbyta erfarenheter och lärdomar. Studieresan ska ge värdefull 
kunskap och insikter som kan hjälpa oss i Uppsala att vidareutveckla det regionala 



innovationsekosystemet ytterligare. Vidare ska resan ge inspiration och kunskap kring hur vi 
kan arbeta med att utveckla Främre Boländerna som ses som Uppsalas nästa CBD, central 
business district, med fokus på behov och möjligheter för kunskapsintensiva näringar som är 
en del av de profilnäringar som innovationsstödssystemet och Uppsala kommun satsar på.  
 
Resan arrangeras av STUNS och är öppen för ledamöter i STUNS styrelse och ledningsgrupp. 
Från Uppsala kommun sitter kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande i STUNS styrelse. Stadsdirektör och näringslivsdirektör representerar Uppsala 
kommun i STUNS ledningsgrupp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för resa och uppehälle beräknas till 28 000 kr. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsens anslag för näringslivsfrämjande åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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