Science Park i Umeå AB
Science Park i Umeå (SPUAB) är ett bolag som ägs av Umeå kommunföretag (51%), Region
Västerbottens (40%) och Umeå Universitet Holding (9%).
Styrelsen består av representanter för ägarna och ledamöterna är:
-

Anders Sylvan, ordförande
Peter Juneblad
Anna Pettersson
Örjan Norberg
Katrine Riklund
Nils-Olof Forsgren, adjungerad

I ägardirektivet anges föremålet för bolagets verksamhet enligt nedan.
Science Park i Umeå ska i nära samverkan med övriga intressenter som finns, eller avser att etablera sig, inom
området:
-

Delta i planerings- och utvecklingsprocesser inom området Universitetsstaden
Utveckla samarbeten till nytta för bolagets ägare och samarbetspartners genom att stärka
förutsättningarna för Universitetsstadens utveckling i syfte att gynna utvecklingen av kvalitet och
effektivitet i ägarnas olika verksamhetsområden.
Profilera satsningsområden, där universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter
tillsammans med start ups, företag och aktörer i innovationssystemet gemensamt attraherar externa
etableringar, investerare och utvecklingssamarbeten till området.
Stödja utvecklingen av en attraktiv miljö med mötesplatser för start ups, företag, forskare, studenter
och anställda i syfte att stärka Universitetsstadens attraktionskraft.
Arbeta med utvecklingen av science park.

En kortare beskrivning av vad som gjorts under året inom ovanstående områden följer.
Delta i planerings- och utvecklingsprocesser inom området Universitetsstaden.
-

Under året har SPUAB deltagit i Samverkansforum för Universitetsstaden, dels i workshops och dels i
ordinarie möten. Syftet är att utveckla en samsyn och inriktning för att omsätta FÖP
Universitetsstaden i praktiken. Arbetet leds av Umeå kommun och deltagare från de flesta intressenter
är delaktiga. Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Universitet, SLU, SPUAB, Umeå lokaltrafik,
Umeå Parkerings AB, Akademiska Hus, Vakin, Umeå Energi och Balticgruppen deltar alla i processen.

Utveckla samarbeten till nytta för bolagets ägare och samarbetspartners genom att stärka
förutsättningarna för Universitetsstadens utveckling i syfte att gynna utvecklingen av kvalitet
och effektivitet i ägarnas olika verksamhetsområden.
-

Etableringsprojektet Digital Impact North (DIN) har löpt under året och SPUAB agerar värdorganisation
för satsningen som i korthet kan beskrivas som:
Digital Impact North är ett initiativ taget för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT,
artificiell intelligens, digitalisering och det Smarta Hållbara Samhället. Det är taget av Umeå
universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Research
Institute Sweden (RISE) och Umeå Science Park för att, tillsammans med företag, organisationer och

forskningsaktörer i norra Sverige, etablera regionen som internationellt framstående i utveckling av
långsiktigt hållbara samhällen. Dvs en region präglad av digitalt nyskapande och konkurrenskraftiga
företag, ledande forskning och utbildning, drivande samhällsföreträdare och myndigheter, och ett
växande antal aktörer fast beslutna i att göra skillnad i en värld präglad av snabbt accelererande och
digitalt baserat förändringstryck.
Visionen bakom Digital Impact North är att inom 10 år ha gjort regionen känd för sitt fokus på det
smarta hållbara samhället, för sin höga förnyelseförmåga inom basindustri, hälsa och omsorg,
samhällsplanering och tjänsteproduktion och för sina internationellt ledande samarbeten och
satsningar inom ett flertal IT-relaterade kunskaps- och teknikområden.
Initiativets Mission är att skapa bästa möjliga förutsättningar för regionens organisationer att klara
ständig omställning och förnyelse baserad på IT, AI och digitalisering, och för den regionala IT-sektorns
alla företag och forskare att skapa produkter, tjänster, innovationer och kunskaper på högsta
internationella nivå.
Ansatsen för att lyckas handlar om att utveckla Digital Impact North till en Samlande Kraft och
Strategisk Knutpunkt för regionen i stort. En kraft som för samman regionens ledande aktörer runt
större strategiska projekt och satsningar, och knutpunkt som koordinerar och tillgängliggör funktioner
och resurser som är viktiga för enskilda företag och organisationer i deras ständigt pågående digitala
omställningar och förnyelser.

Profilera satsningsområden, där universitetets forskning och universitetssjukhusets
verksamheter tillsammans med start ups, företag och aktörer i innovationssystemet
gemensamt attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingssamarbeten till
området.
-

Umeå 5G är ett exempel på ett satsningsområde avsett att stärka internt och attrahera externt.
Projektet har avslutades under 2021 men lärdomar från detta tas vidare inom respektive partner, inte
minst av Regionen inom det som har med remote-, fjärr-, konnektivitet att göra.
DIN är delvis även ett profilerande satsningsområde.

Stödja utvecklingen av en attraktiv miljö med mötesplatser för start ups, företag, forskare,
studenter och anställda i syfte att stärka Universitetsstadens attraktionskraft.
-

SPUAB är en tidig och aktiv partner till Akademiska hus i satsningen A Working Lab (AWL) vilken syftar
till att skapa en mötesplats precis i linje med vad som beskrivs i SPUAB:s uppdrag. För SPUAB är det en
utmärkt plats att bedriva verksamheten i dock har pandemin och de restriktioner den medfört
omöjliggjort möjligheten driva mötesplatser under de senaste 18 månaderna. Nu börjar det dock
lossna något och som exempel kan eventet Teknikfrukost nämnas. Det har vilat under pandemitiden
men den 29 oktober genomförde arrangörsgruppen bestående av SPUAB, Umeå kommun Näringsliv,
Umeå Universitet Process IT och Uminova Innovation på nytt en Teknikfrukost med ca 60 gäster.
I AWL återfinns representanter för delar av innovationssystemet såsom Umeå Universitet Holding AB,
Umeå Universitet Innovationskontor, Innovationssluss Västerbotten, SLU Holding AB
SPUAB betraktar AWL som ett steg på väg mot nya, större lokaler att bedriva verksamhet i.

Arbeta med utvecklingen av science park.
-

SPUAB har som ambition att locka privat kapital att investera i nya byggnader där omfattande
innovationsstödjande och företagsstödjande verksamhet kan bedrivas. En process med en sådan aktör
pågår om än i tidigt skede.

Umeå kommuns lekmannarevision har granskat bolagets verksamhet år 2020 och lämnat en
slutrapport där nedanstående urklipp hämtats:
-

Under året har en grundläggande granskning genomförts. Granskningen har redovisats i separat
revisionsrapport som har sänts till bolagets styrelse. Jag har även träffat bolagets ledning och gått
igenom och följt upp väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är
tillräcklig. Vidare har jag genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt
årsredovisningen för 2020. Jag har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av
våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit
tillräcklig.
Umeå, mars 2021
Marie Sandström Öhberg Lekmannarevisor

Under året har styrelsen tagit fram underlag för en ny reviderad strategi för de kommande
åren. Strategin håller på att färdigställas och kommer att utgöra underlag för kommande
uppdragsavtal.
På grund av pandemin har verksamheten hållits på låg nivå och därmed har även bolagets
kostnader varit låga.
Anders Kjellander
VD Science Park i Umeå AB

