KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om svensk näringslivs rankning av
företagsklimatet
Cecilia Forss har i en interpellation ställt en fråga avseende Uppsala kommuns placering i
svensk näringslivs rankning av företagsklimatet i kommunerna och hänvisar bland annat till
en likalydande interpellationsdebatt föregående år.
Den konkreta frågan lyder:
Anser kommunstyrelsen att åtgärderna förra året har fungerat tillfredställande eller finns
någon ytterligare plan?
Kommunen arbetar långsiktigt med att förbättra villkoren för företagen i Uppsala. Företagare
ska bemötas med förståelse från Uppsala kommun och våra insatser ska på ett konkret sätt
underlätta för nya och befintliga företag. Under mandatperioden har vi förbättrat servicen för
bygglov. Vi har också startat upp med dialogmöten inför upphandlingar samt genomfört en
etableringssatsning för att lösa bristen på mark och lokaler. Vi arbetar med olika
utbildningssatsningar för att råda bot på kompetensbristen inom vissa yrken. Ett exempel på
det är att Uppsala står som värd för Yrkes-SM i april 2018.
Genomförda åtgärder och satsningar har börjat ge resultat men jag är självklar inte nöjd. Jag
kommer därför fortsätta arbeta för att Uppsala ska ligga högt bland nyföretagande och för att
förbättra villkoren för våra befintliga företag. Lokalt i kommunen handlar det om att
ytterligare förbättra servicen vad gäller bygglov, att se till att det finns mark och lokaler för
företag att växa i och en fortsatt satsning på utbildning så att det är lätt att rekrytera
arbetskraft. Vi ska också fortsätta jobba hårt för att bygga bostäder och se till att vi har en
tillgänglig barnomsorg vilket är en viktig faktor för att rekrytera arbetskraft.
Kommunens förtroendevalda och medarbetare har genom sitt bemötande och arbetssätt en
viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet. Myndighetsutövning,
tillhandahållande av service, infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och
effektivitet. En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring
regelverket i stort.
Jag tror att det finns få platser i Sverige där det finns så goda förutsättningar att driva
framgångrika företag som i Uppsala. Några indikationer på detta är att nyföretagandet i
Uppsala just nu är högt (plats 34/290 enligt Nyföretagarbarometern), att Uppsalas företag, sett
till antalet anställda, växer ovanligt mycket (enligt rapporten Tillväxtallsvenskan) och att det
är ovanligt få företag som vill flytta härifrån enligt en enkät från Svenskt näringsliv 2017 (i
riket har 19% övervägt att flytta från sin kommun, i Uppsala är siffran 13%).
Jag anser slutligen att en av de viktigaste framtidsfrågorna för Uppsala kommun är att
näringslivet mår bra, kan växa och vara lönsamma.
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