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Stockholms stads uppfinnarstipendier 2006, presidiebeslut
Förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta
att
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tilldela följande personer Stockholms stads uppfinnarstipendier för 2006:

Namn

Belopp

Pontus Hansson, Torbjörn Järtelius,
Mikael Pauli och Dag Birkeland
Swimbop: Simbräda som stimulerar barn
med utvecklingsstörningar till rörelse och lek

25 000 kr

Alan Pritchard
”Zen Antenn”: en hopfällbar och transportabel
satellitkommunikationsantenn.

25 000 kr

Cecilija Simic
Byxor för gravida

25 000 kr

Lena Krumlinde Sundholm och
Ann-Christin Eliasson
Assisting Hand Assessment (AHA)

50 000 kr

Mikael Engman
Verktyg för presentation av vaginaltopp
vid laparaskopisk kirurgi

50 000 kr

Hassan A Kansoul
”COJACK”: Metod och apparat för isolering
av kroppsorgan under transplantation

100 000 kr

Mohammed Homman, Jan Bergman,
100 000 kr
Robert Engqvist och Cecilia Söderberg-Nandér
Läkemedelskandidat mot herpesviruset Cytomegalovirus
Summa
att

375 000 kr
förklara beslutet omedelbart justerat.

Jörgen Kleist
Kristina Tidestav
Bakgrund
Den 3 juni 1985 antog kommunfullmäktige regler för Stockholms
stads uppfinnarstipendium samt beslutade att stipendieverksamheten
skulle bedrivas på försök under tre år räknat från och med 1985. Dåvarande Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag, SML, fick i uppdrag att ansvara för verksamheten. Kommunfullmäktige beslöt den 25
april 1988 att verksamheten med Stockholms stads uppfinnarstipendium skall fortsätta med i princip oförändrad inriktning och omfattning.
De inkomna stipendieansökningarna granskas av en jury, som består
av oberoende personer. Juryn förelägger sedan styrelsen för Stockholm Business Region ett förslag på stipendiater och stipendiebelopp.
Styrelsen för Stockholms Business Region beslöt vid sitt sammanträde
den 3 oktober 2006 att delegera till styrelsens ordförande och vice
ordförande att efter rekommendation från juryn för Stockholms stads
uppfinnarstipendier fatta beslut om stipendiater och fördelning av de
enskilda stipendiebeloppen inom den fastställda budgetramen. Totalt
finns 500 000 kronor avsatta i Stockholm Business Regions budget för
utdelning av uppfinnarstipendierna, vilket inkluderar kostnader för
annonsering och arrangemang i samband med utdelningen.
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Stipendieansökningar och juryns arbete
År 2006 har totalt 98 personer inkommit med 130 stipendieansökningar vid utgången av ansökningstiden den 31 maj 2006. Möjligheten
att söka stipendium har varit utannonserad i dagstidningar och på
Stockholm Business Regions hemsida.
Stipendieansökningarna har granskats av en jury bestående av Lennart
Augustinius, Nutek, Sune Hilstad, Ingenjörsssamfundet (ISF), Anneli
Viklund, Almi, Jan Lundblad, Narratio HB samt Anders Bååth (ordförande), Stockholm Business Region. I flera fall har juryn också inhämtat synpunkter från utomstående experter. Hela juryarbetet sker under
sekretess eftersom flera av ansökningarna beskriver idéer som ännu
inte är skyddade genom patent.
Juryn har avslutat sitt arbete och föreslår att sju projekt tilldelas stadens uppfinnarstipendier år 2006. Bakom tre av de sju projekten står
fler än en person, vilket innebär att antalet stipendiater uppgår till 14
personer. De föreslagna stipendiebeloppen går från 25 000 kronor 100 000 kronor. Beloppens storlek är inte en gradering av projektens
”värde”, utan ett försök av juryn att fördela stipendiebeloppen för att
de enskilda projekten ska får möjlighet att utvecklas vidare utifrån
sina egna förutsättningar. En förteckning med information om de föreslagna projekten, återfinns i bilaga 1.
De föreslagna stipendiaterna med sina idéer, representerar ett brett
spektrum av olika områden. Här finns projekt inom medicinsk teknik
representerade, men även uppfinningar som förenklar vardagen. Bredden och kvalitén både i ansökningarna och i de projekt som juryn föreslår ska få stipendier, understryker att det i Stockholm finns ett kvalificerat flöde av idéer och att regionen har en stark och utvecklad innovationsförmåga.
SLUT
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