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Nr 208. Interpellation av Stefan 
Lundkvist (-) om  ekonomiska ny-
startzoner 
KSN-2013-10 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I kommunstyrelsens IVE för 2014-2017 finns 
under kapitel fem, Policy för hållbar utveckling 
(s. 29), ett inriktningsmål som lyder: ”Uppsala-
borna har arbete och utanförskapet minskar 
genom främjande av tillväxt och ekonomiska 
nystartszoner.” 
 
Det förefaller som att Uppsala är en kommun där 
systemet med ekonomiska nystartszoner tilläm-
pas framgångsrikt. Intressant nog, eftersom fi-
nansdepartementet den 19 april 2013 sände ut en 
lagrådsremiss i ärendet, med avsikt att presentera 
ett förslag om införande av nystartszoner genom 
regeringens budgetproposition inför 2014 (såvida 
det ekonomiska utrymmet tillåter).1 Det är alltså 
ett system som ännu inte har införts i riket, vilket 
dock inte hindrade kommunstyrelsen från att 
skriva in samma mening redan i fjolårets IVE. 
Där fanns även en skrivning om syftet med för-
slaget, nämligen att ”förbättra integration, öka 
sysselsättningen, främja tillväxt och minska 
utanförskapet”. 
 
För den oinvigde kan berättas att införandet av 
nystartszoner innebär kraftigt reducerade kostna-
der i form av skattelättnader och avdrag för so-
ciala avgifter, för företagare som har förmånen 
att befinna sig i en sådan utpekad zon. Således är 
det någonting väldigt positivt för det företag som 
får åtnjuta förmånen, men däremot eventuellt kan 
bli förödande för den firma som råkar ligga på fel 
sida zongränsen. Alla företag är nämligen inte 
mobila, och en tänkt effekt av kostnadsbidragen 
är att arbetet ska utföras på plats och därmed 
”lyfta” zonen. 
 
Det är fullt möjligt att detta blir en klang- och 
jubelföreställning (i vart fall sannolikt att rege-
ringen nästkommande år skriver in det i bud-
getpropositionen), men då kommunstyrelsen i  

                                                 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/16887/a/215094 

 
2014 års IVE till synes lakoniskt konstaterar att 
nystartszonerna är på plats känner undertecknad 
sig nödgad att ställa ett antal frågor. 
 
Om de två statsmakterna inför ekonomiska 
nystartszoner till 2014 - hur kommer då kom-
munstyrelsen att agera, mer än att uppmuntra 
detta? 
 
Finns det några beräkningar på hur ett införande 
av nystartszoner kommer påverka Uppsalas olika 
stads-/kommundelar? 
 
Varför har kommunstyrelsen förbundit sig att 
”uppmuntra” nystartszoner i Uppsala när det inte 
ännu finns ett färdigt förslag att ta ställning till? 
 
Vad händer med inriktningsmålet om regeringen 
inte lägger fram förslaget i sin budget-
proposition? 
 
Uppsala den 21 augusti 2013 
 
Stefan Lundkvist 
 
Svar: 
 
Om de två statsmakterna inför ekonomiska ny-
startszoner till 2014 - hur kommer då kom-
munstyrelsen att agera, mer än att uppmuntra 
detta? 
 
Om regering och riksdag beslutar att införa 
ekonomiska nystartzoner i Uppsala kommer vi att 
samverka med berörda aktörer för att zonen får 
bästa möjliga utveckling. Idag finns inga planer 
på att förlägga en sådan zon i Uppsala. 
 
Finns det några beräkningar på hur ett införande 
av nystartszoner kommer påverka Uppsalas olika 
stads-/kommundelar? 
 
Nej det finns inga sådana beräkningar. 
 
Varför har kommunstyrelsen förbundit sig att 
”uppmuntra” nystartszoner i Uppsala när det 
inte ännu finns ett färdigt förslag att ta ställning 
till? 
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Om regering och riksdag bedömer att nystart-
zoner är ett effektivt sätt att ytterligare stärka 
arbetslinjen bejakar vi det. Vi tycker att alla jobb 
behövs för att minska utanförskapet. 
 
Vad händer med inriktningsmålet om regeringen 
inte lägger fram förslaget i sin budgetproposi-
tion? 
 
Då tar vi bort inriktningsmålet. 
 
Uppsala den 2 oktober 2013 
 
Fredrik Ahlstedt (M)  
Kommunstyrelsens ordförande 
 


