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Svar på interpellation om 
näringslivsutveckling 
 

Jonas Petersson (C) har ställt ett antal frågor om kommunens arbete med 
näringslivsutvecklingen i Uppsala kommun. 

Jag har under min tid som KSO prioriterat näringslivs- och företagandefrågorna. Ett 
exempel är att jag tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad 
Hassan haft löpande månadsavstämningar med näringslivsdirektör. Fokus vid dessa 
avstämningar har varit att följa och stämma av kommunens näringslivsarbete med 
fokus på förflyttning och framförallt handling i praktiken för att få effekt på vårt 
näringslivsarbete. Vi har fått detaljerade redogörelser av det löpande arbetet med 
fokus på långsiktigt systematiskt arbete för förbättringar för näringslivet och 
företagande.  

Under 2019 påbörjade kommunledningskontorets näringslivsavdelning arbetet med 
att ta fram en ny handlingsplan för näringslivsutveckling. Planen var att 
handlingsplanen skulle tas upp till kommunstyrelsen för beslut under första halvåret 
2020. På grund av pandemin fick vi ställa däremot ställa om våra resurser under 2020 
och istället för att landa arbetet med den nya handlingsplanen har resurserna använts 
till olika stödåtgärder för näringslivet under den pågående pandemin. Något jag anser 
var en klok prioritering. Nu har vi utrymme att göra de sista justeringarna av 
handlingsplanen och nya planen kommer tas upp till KS för beslut inom kort, då också 
den tidigare handlingsplanen följs upp i sin helhet.  

Flera åtgärder i handlingsplan för näringslivsutveckling återrapporteras och följs upp 
två gånger per år via Uppsala kommun ordinarie rapportering. Indikatorer och 
nyckeltal kopplade till åtgärderna i handlingsplanen följs kontinuerligt upp av 
kommunledningskontoret, och så även i den årliga augustiuppföljningen av program 
och handlingsplaner. Delar har redovisats dels direkt till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och dels i årsredovisningen.  
Men allt kan bli bättre och jag kan dock hålla med om att det finns 
förbättringspotential inom detta område i redovisning på helhet. Därför kommer jag se 
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till att kommunstyrelsen får en särskild uppföljning i augusti varje år i helhet av 
handlingsplanen för näringslivsutveckling såsom beskrivs i handlingsplanen.  

Avslutningsvis konstaterar jag att Uppsala kommun klättrat i Svensk näringslivs 
ranking av företagsklimatet i svenska kommuner under de senaste två åren, och även 
det totala nöjd kund index värdet (NKI) har förbättrats. Vi är även i takt med målet om 
2000 arbetstillfällen per år, vilket har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Detta visar att vi är på rätt väg med Uppsala kommuns näringslivsarbete. Vi är dock 
långt ifrån nöjda utan kommer fortsätta arbeta hårt för att förbättra förutsättningarna 
för företagande och näringslivsklimatet i Uppsala. Det är ett arbete som även fortsatt 
kräver stort engagemang bland Uppsalas förtroendevalda, tjänstepersoner, 
förvaltningar och bolag.  
 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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