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Interpellation av Jonas Petersson (C) om Uppsala 
kommuns arbete med näringslivsutveckling 
Kommunfullmäktige antog i januari 2017 ett nytt näringslivsprogram. I samband med 
detta aktiverades även kommunstyrelsens Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-
2018. Programmet och handlingsplanen ska vara vägledande för Uppsala kommuns 
arbete med näringslivsutveckling och har som övergripande målsättning att främja 
etableringen av 70 000 nya arbetstillfällen i Uppsala till 2050. 

Vi lever i en snabbföränderlig värld. Trots att det bara är knappt fyra år sedan 
näringslivsprogrammet antogs har förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete 
förändrats i grunden. För att nämna några exempel så finns idag ett avtal med staten 
och Region Uppsala om att anlägga fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, detta fanns 
inte när program och handlingsplan antogs i januari 2017. Idag drabbas delar av 
Uppsalas näringsliv av en omfattande gängbrottslighet, detta var inte fallet i januari 
2017. Idag har Uppsala en ny fotbollsstadion, ett dam- och ett herrfotbollslag i högsta 
serien, en lokal världsrekordhållare i friidrott samt en ny isarena under uppbyggnad 
vilket stärkt Uppsala som idrotts- och besöksdestination, inget av detta fanns i januari 
2017. 

Jag förutsätter att tanken med att anta en tvåårig handlingsplan för att konkretisera de 
mål och syften som anges i näringslivsprogrammet var att med jämna och förhållandevis 
täta mellanrum anta nya handlingsplaner som är uppdaterade utifrån rådande 
omständigheter. Någon ny handlingsplan har emellertid inte antagits sedan 2017. 
Näringslivsenheten uppger att de fortfarande arbetar efter den plan som ursprungligen 
inte var tänkt att användas längre än till sista december 2018. Detta trots att behovet av 
en uppdaterad handlingsplan för näringslivsutveckling pekades ut i kommunens 
uppföljning av program och planer både 2018 och 2019. 

Av näringslivsprogrammet framgår att det ”revideras vid behov”. Någon revidering har 
ännu aldrig gjorts. I handlingsplanen står att ”kommunstyrelsen följer upp 
handlingsplanen årligen per augusti”, någon augustiuppföljning av handlingsplanen har 
emellertid inte stått på kommunstyrelsens dagordning vare sig 2017, 2018, 2019 eller 
hittills under 2020. 

Den samlade bild som framträder av kommunens arbete med näringsliv och företagande 
är att det inte är politiskt prioriterat utan förpassats ned till tjänstepersonsnivå. Jag har 
stort förtroende för tjänstepersonerna på näringslivsenheten, men ska vi lyckas med att 
lyfta kommunens företagsklimat och etablera 70 000 nya arbetstillfällen till 2050 tror jag 
det krävs att alla delar av kommunorganisationen hjälps åt och att det finns ett politiskt 
engagemang och ledarskap. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

• Är näringslivs- och företagandefrågorna prioriterade av dig som 
kommunstyrelsens ordförande? 

• Varför har ingen ny handlingsplan för näringslivsutvecklingen antagits sedan 
2017? 

• När räknar du med att kommunstyrelsen kan få ett förslag på reviderad 
handlingsplan för näringslivsutveckling för antagande? 
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• Varför har kommunstyrelsen inte fått ta del av någon uppföljning av 
näringslivsarbetet sedan du tillträdde som kommunstyrelsens ordförande? 

 

 

 

__________________________ 

Jonas Petersson (C) 


