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VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012
STUNS roll i Uppsalaregionen
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och
samhälle – STUNS har verkat i Uppsalaregionen sedan 1985. Stiftelsens
uppgift är att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala,
näringslivet och offentliga organisationer.
STUNS hanterar frågor av gemensamt intresse och är genom styrelsen –
som består av ledande företrädare för Länsstyrelsen i Uppsala län,
Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun,
Uppsala universitet, SLU–Sveriges Lantbruksuniversitet, och
Handelskammaren i Uppsala län – en mötesplats och ett diskussionsforum
där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan
samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål.
STUNS stödjer och genomför i en pådrivande och koordinerande roll,
projekt och andra insatser, vilka inte naturligt passar hos någon av STUNS
stiftare och som gynnas av brett stöd och samarbete.
STUNS mål för verksamheten
STUNS verksamhet skall ”med utgångspunkt i verksamheten vid de bägge
universiteten i Uppsala utveckla privat och offentlig verksamhet i
Uppsalaregionen”.
Syftet är att förstärka attraktions- och konkurrenskraften hos
universiteten, företagen och de offentliga aktörerna i Uppsalaregionen och
att därigenom stimulera dess långsiktiga ekonomiska tillväxt, vilket är en
förutsättning för regionens förmåga att hållbart utveckla och upprätthålla
en god fysisk miljö och ett gott samhällsklimat för dess medborgare.
Strategiska principer
Grundläggande för den operativa verksamheten är att långsiktigt:
•

etablera processer och projekt inom av STUNS prioriterade
områden.

•

utveckla samarbetet mellan näringsliv, forskning, politik och
offentlig förvaltning.

•

skapa allianser med nyckelaktörer inom områden där STUNS är eller
har för avsikt att bli aktivt.

•

genom omvärldsanalys identifiera och initiera insatser med stor
potentiell betydelse.
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Verksamheten inom STUNS skall bedrivas enligt den organisationsmodell
och de verksamhetsdirektiv som antagits av STUNS styrelse (bilaga 1),
samt STUNS strategi för långsiktigt värdeskapande företagande
(innovationsstrategin).
Verksamheten ska vara komplementär och erbjuda tilläggsvärden till såväl
forskning som industri och offentlig sektor.
Insatserna skall:
• Utgå från kunskaps- och kompetenstillgångar inom akademi,
näringsliv och offentlig sektor
• Ha väldefinierade mål, tydlig ansvarsfördelning, säkrad budget och
mätbara resultat.
• Kunna samordnas med och bidra till innovationsinfrastrukturens
vidareutveckling.
• Baseras på individernas och företagens behov och vara överförbara
och skalbara.
• Inriktas på kunskapsintensiva verksamheter med internationell
marknad.
Verksamhetens inriktning
De operativa insatser som bedrivits under år 2011, dvs.
Innovationssystemet, Uppsala BIO, samt Energihuset, kommer att
fortsätta med hög aktivitetsnivå. Omvärldsanalys, liksom arbetet med att
identifiera potentiella nya insatsområden, kommer att fortsätta. Därutöver
skall STUNS roll som strategiskt forum för beslutsfattare utvecklas.
Innovationssystemet
STUNS skall i samarbete med övriga parter inom Innovationssystemet
genomföra aktiviteter till stöd för en förbättrad samverkan mellan
universitet, näringsliv och offentliga aktörer.
STUNS kommer fortsatt att vara hyresvärd för och agera pådrivande för
samverkan mellan aktörerna inom Innovationssystemet i
Uppsalaregionen. Gällande hyreskontrakt för lokalerna i ”Oscar II” löper ut
i november 2013.
•

Under verksamhetsåret 2012 kommer möjligheten att flytta STUNS
och övriga innovationsaktörers verksamheter till Uppsala
universitets planerade administrationsbyggnad att utredas.

•

STUNS skall fortsätta bedriva och initiera nya aktiviteter för att
stärka sammanhällningen mellan aktörerna i innovationssystemet.
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Uppsala Innovation Centre AB (UIC)
UIC är Uppsala läns företagsinkubator och en central del av det regionala
innovationssystemet. STUNS VD innehar ordförandeposten i UIC.
STUNS skall arbeta för att UIC:s verksamhet bedrivs och utvecklas på ett
nationellt och internationellt konkurrenskraftigt sätt.
STUNS kommer fortsatt att vara pådrivande för att UIC:s finansiering
säkras, samt för att UIC ska ta en aktivare roll för att etablera ett
regionalt investerarnätverk.
För UIC har ett särskilt direktiv avseende verksamhetsplan, rapportering,
budget m.m. tagits fram (bilaga 1).
Ägarkapital för tillväxtbolag
Hösten 2009 startade STUNS tillsammans med privata investerare ett
bolag, Aros Growth Capital AB (AGC), för investeringar i regionens
tillväxtbolag. Bolaget har utarbetat en stark affärsplan men har inte
lyckats attrahera kapital för att göra egna investeringar. Givet det
rådande internationella ekonomiska läget är utsikterna att kapitalisera
bolaget fortsatt starkt begränsade.
Under 2012 kommer arbetet för att etablera AGC som investerare att
fortsätta. Målet är att hitta privata investerare som inte bara kan
investera ekonomiskt kapital utan som också bidrar med kunskapskapital
till de bolag som AGC investerar i.
Uppsala BIO
Uppsala BIO är ett 10-årigt (2003-2012) samarbetsprojekt initierat och
delfinansierat av Vinnova med engagemang från industri, universitet och
samhälle.
För Uppsala BIO har ett särskilt direktiv avseende verksamhetsplan,
rapportering, budget m.m. tagits fram.
Energihuset
Energihuset är sedan 2009 en fortsättning på Uppsala Energy Initiative
som initierades av STUNS 2005.
För Energihuset har ett särskilt direktiv avseende verksamhetsplan,
rapportering, budget m.m. tagits fram. Därutöver kommer verksamhetens
bemanning ses över.
STUNS kommer under året att lämna in nya ansökningar om finansiering
till Tillväxtverket, Energimyndigheten, m.fl. som passar in i verksamheten
övergripande målsättning.
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Omvärldsanalys
STUNS omvärldsanalys syftar till att utreda för verksamhetens utveckling
relevanta frågor.
STUNS ska vara en aktiv deltagare i revideringen av och genomförandet
av den reviderade regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft.
Efter initiativ från STUNS styrelse, beredningsgrupp eller från VD avser
STUNS att genomföra utredningar och sammanställa rapporter, delta i
möten och seminarier, bevaka näringsliv, offentlig sektor och
utbildningsväsende. Erfarenheter och analyser kommer att delges
styrelsen och stiftarna i form av skriftliga rapporter.
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