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Kommunstyrelsen 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade 
bolag till Uppsala, undan Trumps protektionistiska politik 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mohamad Hassan (L) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
februari, yrkat att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bevaka och uppvakta USA-baserade 
bolag i syfte att locka dessa till Uppsala. 
 
Motionen bilägges. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2017 ett Näringslivprogram som sätter ramarna för 
och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden 
för kommunens samverkan med externa parter genom att uttrycka en målbild för vad det 
innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat. 
 
Programmet har målet att det ska skapas 70 000 nya jobb i kommunen till 2050 vilket innebär 
2 000 nya jobb per år. Tillväxt i befintliga företag, att nya företag startas och att företag flyttar 
hit är tre vägar för att uppnå detta. En viktig kommunal uppgift är att erbjuda en god service 
till företag som är intresserade av att etablera sig Uppsala.  
 
I arbetet med näringslivsfrågor ligger en kontinuerlig omvärldsbevakning för att agera när 
intresse visas för Uppsala. Händelser som Brexit, nya handelsavtal och annat påverkar 
företags agerande. Kommunens arbete måste vara brett. Ett naturligt fokus är kommunens 
starka forsknings- och kunskapsområden som life science, tech/ICT, cleantech och 
avancerade material.  
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Uppsalas arbete med omvärldsbevakning och investeringsfrämjande arbete sker till stor del i 
samverkan inom det långsiktiga partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA). 
Partnerskapet syftar till att främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholmsregionen, 
genom att locka hit nya verksamheter, attrahera kapital för återinvestering och utveckling av 
befintliga verksamheter samt på olika sätt stödja befintliga verksamheter så att de stannar kvar 
i regionen. 
 
Stockholm har i ett internationellt sammanhang en position som samtliga parter inom SBA 
kan dra stor nytta av samtidigt som huvudstaden är beroende av regionens styrkor för att vara 
internationellt konkurrenskraftig. Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de 
branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant och som också 
sammanfaller med Uppsalas styrkeområden. Vid ett årligt möte med kommunstyrelsens 
ordförande i ingående kommuner beslutas om SBAs verksamhetsplan, prioriterade branscher, 
marknader och strategiska satsningar för bästa möjliga utfall på satsade resurser.  
 
Näringslivsarbetet måste utgå från en god kunskap om den kommunala organisationen och 
om Uppsalas förutsättningar att möta marknadens intresse för Uppsala som etableringsort 
med ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det måste vara långsiktigt och kontinuerligt med en 
beredskap att agera snabbt när så krävs. 
 
Det är Uppsalas möjligheter att stärka befintliga kluster genom kompletterade investeringar, 
oavsett från vilken marknad de kommer, som långsiktigt ökar vår internationella 
konkurrenskraft och näringslivets framgång som måste vara utgångspunkten. Det ska också 
noteras att kommunallagen sätter en gräns för kommuners möjligheter att agera mot vissa 
länder.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till Uppsala, 
undan Trumps protektionistiska politik  

Situationen i USA med Donald Trump som ny president bekymrar med rätta många världen 
över. Ur ett perspektiv kan dock valresultatet trots allt innebära en möjlighet för Uppsala. Den 
nya presidenten har aviserat restrektioner för de bolag som har sitt huvudsäte, men inte 
produktionen i USA. De uppmanas, via en indirekt varning, att avveckla produktionen utanför 
landets gränser och flytta den till USA. De signaler som idag ges från USA gör snarare att en del 
bolag på allvar börjar undersöka möjligheten att flytta företagets huvudsäte utomlands i stället 
för att flytta hem produktionen.  

Uppsala kommun bör därför vara beredd att arbeta för att få företagen att etablera sig i vår 
kommun. Uppsala har mycket bra förutsättningar för att vara ett seriöst alternativ. Men det går 
inte att passivt hänvisa till de två universiteten vi har, närheten till Arlanda, hur stora vi är inom 
biotech och ICT industri, att vi har bra infrastruktur med mera. Vi som kommun måste aktivt 
uppvakta de bolag som funderar på en eventuell flytt.  

Liberalerna vill se samma kraftsamling som nu görs för att få den Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) att flytta hit från England efter Brexit. Här tävlar Uppsala och 
Stockholm mot bland andra Danmark, Holland och Irland. En svår match, men oavsett resultat 
är det en bra erfarenhet för oss i kommunen att mobilisera och verka i för internationella 
företags- och myndighetsetableringar. Liberalerna vill utveckla och jobba vidare med det aktiva 
arbetet för att locka hit internationella myndigheter och företag, speciellt när protektionistiska 
strömmar härjar på andra sidan atlanten. I en sådan situation ska vi visa Uppsala som en öppen 
kommun som erbjuder företag och individer utvecklinsmöjligheter.   

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bevaka och uppvakta USA-
baserade bolag i syfte att locka dessa att etablera sig i Uppsala. 

 

 

Mohamad Hassan (L)     
Kommunalråd 
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