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Svar på interpellation från Stefan Hanna 
(-) om näringslivsstöd från Uppsala 
kommun 
 
Hade de cirka 8 miljoner kronor som kommunen satsade på presentcheckar 
kunnat användas på ett bättre sätt för att ge en längre positiv effekt för mindre 
företagare? 
 
Under vinter/vår 2020 drabbades vi alla av en pandemi som ingen av oss kunnat 
förutspå. Som vi vet slog det hårt och kraftfull mot delar av näringslivet, såsom handel, 
hotell, restauranger och service i ett första skede, och vi såg stora omsättningstapp och 
nästintill helt stopp i antal besökare och kunder.  

Som kommun tog vi tidigt ett antal beslut för att underlätta för det lokala näringslivet, 
och vi har underlättat för näringslivet genom både avgiftsfri markupplåtelse och 
parkering till 1kr/ för 2 timmar, och även tex hyresnedsättningar genom de fastighets -
och hyreskontrakt vi själva har rådan över. 

Vi kan konstatera att flödes- och omsättningssiffror och även gästnattstatistik under 
våren, som vi tagit del av via vår samverkan i Uppsala City och månatlig statistik via 
SCB, visade att det var oerhört tufft för vårt lokala näringsliv och därav såg vi att 
beslutet kring Presentkort som en insats var mycket bra, just här och nu när intäkterna 
uteblev pga. pandemin och olika restriktioner.  

Att vara efterklok och att utvärdera de insatser vi gör som kommun är en naturlig del, 
men att mitt under pandemin redan nu väga dessa presentkort mot om en annan 
insats hade gett bättre effekt är inte rätt väg att gå. Presentkorten gäller fram till 31/12 
och via samverkan med Citysamverkan och Handelsföreningen kommer självklart en 
utvärdering ske. 

Vi valde denna väg som en väg att stödja det lokala näringslivet och med en 
uppmaning till att stödja det lokala för våra medarbetare som är mottagare av 
presentkorten. 

Mohamad Hassan (L) 
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