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§ 66 IUC - Industriellt utvecklingscentrum
Dnr 2015 ANN0147

Sammanfattning
TEK gör i en skrivelse förfrågan till Hylte kommun, liksom till övriga halländska
kommuner, om delägarskap med 20 000 kr i det nu bildade IUC Halland AB. IUC står för
Industriellt Utvecklingscentrum och ett sådant arbetar med projekt och processer som
främjar industriell utveckling. I dagsläget finns 14 andra IUC-bolag runt om i Sverige, med
lite olika inriktningar men med samma målgrupp; producerande och tillverkande små- och
medelstora industriföretag. IUC-bolagen är huvudsakligen ägda av företagen i den aktuella
regionen/området men har också minoritetsägande av det offentliga genom kommuner,
regioner och/eller andra organisationer.
Efter två tidigare försök i Halland kring att bilda ett IUC, fanns härom året ett mer uttalat
behov av att etablera ett halländskt IUC, som kommer underifrån, från industri/tillverkande
företag runt om i de halländska kommunerna. IUC Halland AB kunde bildas 2014-10-29
med ett aktiekapital på 300 000 kr (á 20 000 kr/andel), där aktieemissionen sträckte sig fram
till 2014-11-30. Vid den tidpunkten var det elva företag, TEK och Kompetenscentrum
Varberg som gick in som delägare. Alla kommunerna, Region Halland, Unionen, och LO är
tillfrågade tänkta ägare tillsammans med fler tillverkande företag i Halland som går in
genom en nyemission som sker innan 2015-04-01. Hylte Solutions har gått in med 3 andelar
och M2 Retail Solutions har gått in med en andel.
IUC Hallands inriktning kommer aktivt verka för att bidra till att de tillverkande företagen
ökar sin konkurrenskraft i den globala ekonomin. Det skall göras genom teknikmäkling,
tillväxt- och kompetensanalyser, ansökningar om nationella och internationella
utvecklingsmedel och genom-förande av projekt inom områden som t ex marknads-,
produkt-, och produktionsutveckling och att vara en länk till forskning och utveckling. Den
kommunala näringslivsfunktionen, närings-livsenheten, kommer att kunna ha ett verksamt
IUC Halland som ett stöd i sin dagliga genom-föranderoll gentemot målgruppen
tillverkande företag lokalt, vilken utgör ca 40 % av näringslivsstrukturen och är den största
branschen/sektorn i kommunen. Mot bakgrund av detta, möjligheterna att ta del av
betydande utvecklingsmedel och det grundläggande behovet av en fungerande och mot den
globala marknaden, konkurrenskraftig industri i Hylte, bör Hylte kommun överväga att gå
med som delägare i IUC Halland.

Beslutsunderlag
Ärendebeskrivning Industriellt Utvecklingscentrum - IUC
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Forts. § 66

Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden godkänner att Hylte kommun går med som delägare i IUC
Halland AB.
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar om att Hylte kommun som delägare i IUC Halland
går in med en aktiepost om 20 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun
går med som delägare i IUC Halland AB.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun
som delägare i IUC Halland går in med en aktiepost om 20 000 kronor.

