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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Inrättande av Näringslivsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 1. att inrätta Näringslivsrådet och anta föreskrifter för rådet enligt ärendets 
bilaga 1,

2. att utse ledamöter till Näringslivsrådet att tas till protokollet,
3. att utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för 

Näringslivsrådet att tas till protokollet, samt
4. att avveckla Upphandlingsrådet. 

Ärendet 
Ett fokusmål för det nya styret är att Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och 
skapa fler jobb. Samtliga nämnder och bolag berörs av uppdraget att förenkla 
företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker 
företagsservice med hög kvalitet, med god förståelse för företagandets villkor. 

Uppsala ska vara en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att 
starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar 
för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och 
företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv 
handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner 
och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka. 

Uppsala kommuns näringslivsprogram beskriver Uppsala kommuns långsiktiga 
näringslivsarbete. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens 
arbete med näringslivsutveckling. Till näringslivsprogrammet har kommunstyrelsen 
beslutat om en handlingsplan för åren 2021–2023 som ska aktualiseras under 2023. 
Styrdokumenten lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter 
genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart näringsliv med ett 
gott företagsklimat.  

Kommunstyrelsens ordförande Datum: Diarienummer: 
2022-11-16 KSN-2022-03152 
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Kommunens höga ambitioner och näringslivsarbetets stora betydelse för kommunen 
ställer krav på samtliga nämnder och bolag men också på en aktiv ledning som har väl 
utvecklade forum för dialog med företagen. Näringslivsrådet förväntas genom en 
stärkt dialog och mätbart förbättringsarbete ytterligare utveckla kommunens 
näringslivsarbete.  

I det förslag till föreskrifter som tagits fram ska Näringslivsrådet vara ett rådgivande 
organ avseende Uppsala kommuns näringslivsarbete. Det omfattar dels det interna 
arbetet med att utveckla kommunens service gentemot företagen men även att 
säkerställa att arbetet stödjer näringslivstillväxt i linje med Näringslivsprogrammets 
målbild om 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen årligen. Ambitionen är också att 
Uppsala företagsklimat ska rankas mycket konkurrenskraftigt. 

Näringslivsrådet ska bland annat 

• verka pådrivande för att nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag 
arbetar med ett näringslivsperspektiv och i enlighet med 
Näringslivsprogrammet 

• följa kommunens näringslivsarbete, planera och genomföra dialoger och 
förbättringsarbete med näringslivet och leverantörsmarknad, följa upp 
resultat av NKI-mätningar, andra rankingar och mätningar

• följa tillväxten i det lokala näringslivet, exempelvis via Näringslivsanalysen
• stödja och utveckla arbetet med prioriterade branschkluster 
• verka för att förbättra och utveckla kommunen som affärspartner, 

samverkans- och servicepartner
• delta i arbetet med att aktualisera handlingsplan för Uppsala kommuns 

näringslivsprogram och andra styrdokument på området. 

Näringslivsrådet föreslås utgöras av en ledamot vardera från de partier som 
representeras i kommunfullmäktige. Ledamöterna bör vara kommunalråd eller 
gruppledare för partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser en ordförande, 
1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för rådet bland ledamöterna. 

Näringslivsrådet kan inbjuda företrädare för skilda kommunala nämnder, 
förvaltningar, kommunala bolag och andra organisationer liksom experter i övrigt att 
delta i rådets sammanträden. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en 
period. 

Bland ledamöterna eller som adjungerade bör ordförande för mark- och 
exploateringsutskottet, plan- och byggnadsnämnden samt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ingå.  

Näringslivsrådet utser även som flest 12 ledamöter från näringslivet i Uppsala för att 
delta i rådets överläggningar om högst 1 år i taget. Företrädare lokalt för 
organisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala 
deltar i Näringslivsrådet med 1 ledamot per organisation under rådets tidsperiod. 

Näringslivsdirektören deltar i rådets sammanträden, är föredragande och ska i övrigt 
stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. 

Näringslivsrådet uppgifter överlappar delvis det befintliga Upphandlingsrådets som 
därmed föreslås avvecklas.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Sammanträdesarvode utgår till förtroendevalda och övriga ledamöter i 
Näringslivsrådet enligt Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 eller regelverk som ersätter detta.  

Arvodet för ordförandeskapet i Näringslivsrådet bereds i ett parallellt ärende till 
kommunfullmäktige, där uppdraget föreslås månadsarvorderas med 25 procent av 
månadsarvode för riksdagsledamot. 

Om vice ordförande i Näringslivsrådet inte är kommunalråd får dessa en ersättning 
som motsvarar vice ordförande i utskottet för kommungemensam service enligt Regler 
för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2023–2026. 

Kostnaderna belastar kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

• Missiv daterat 16 november 2022 
• Bilaga 1, föreskrifter för näringslivsrådet

Kommunstyrelsen 

Erik Pelling 
Ordförande 



 

 

Föreskrifter för 
Näringslivsrådet 
  

 Datum: Diarienummer: 

Organiserande styrdokument 2022-11-15 NNN-20##-#### 

 
Beslutsfattare:  

Kommunstyrelsen  

 
Dokumentansvarig:  

Näringslivsdirektör  
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Syfte 
Syftet med Näringslivsrådet är att genom stärkt dialog kontinuerligt förbättra och 
utveckla kommunens näringslivsarbete. Uppsala kommun har en hög målsättning 
inom näringslivsutveckling. Uppsala kommun ska uppfattas som en självklar och 
attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan 

uppnås och utifrån kommunens ansvar bidra till näringslivets tillväxt. 

Tidsperiod 
Näringslivsrådet inrättas i november 2022 och verkar fram till att annat beslutas. 

Uppgifter 
Näringslivsrådet är ett rådgivande organ avseende Uppsala kommun 

näringslivsarbete. 

Näringslivsrådet ska bland annat 

• verka pådrivande för att nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag 

arbetar med ett näringslivsperspektiv och aktivt i enlighet med 

Näringslivsprogrammet 

• följa kommunens näringslivsarbete, planera och genomföra dialoger och 
förbättringsarbete med näringslivet och leverantörsmarknad, följa upp 

resultat av NKI-mätningar, rankingar och andra mätningar 

• följa tillväxten i det lokala näringslivet, exempelvis via Näringslivsanalysen 

• stödja och utveckla arbetet inom prioriterade branschkluster 

• verka för att förbättra och utveckla kommunen som affärspartner, 
samverkans- och servicepartner 

• delta i arbetet med att aktualisera handlingsplan för Uppsala kommuns 
näringslivsprogram och andra styrdokument på området. 

Sammansättning 
Näringslivsrådet ledamöter ska utgöras av en representant vardera från de partier som 

representeras i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna ska det finnas en ordförande, 
samt en 1:e och 2:e vice ordförande.  

Näringslivsrådet utser som flest 12 ledamöter från näringslivet i Uppsala för att delta i 

rådets överläggningar för en tidsperiod om högst 1 år i taget. Företrädare lokalt för 
organisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala 

deltar i Näringslivsrådet med 1 ledamot per organisation under rådets tidsperiod. 

Näringslivsrådet kan inbjuda/adjungera företrädare för skilda kommunala 
nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, övriga 

myndigheter/organisationer/föreningar, liksom experter i övrigt att delta i rådets 

sammanträden. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en period. 
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Organisation och arbetsformer 
Rådet sammanträder som mest 8 gånger per år och sammankallas av ordföranden. Vid 
rådets sammanträden ska anteckningar föras. Återrapportering från Näringslivsrådet 
till kommunstyrelsen ska göras skriftligen en gång per kvartal, och däremellan vid 
behov. Ordförande i Näringslivsrådet ansvarar för att återrapportering sker. 

Förtroendevalda ledamöter förväntas delta vid rådets sammanträden och föra vidare 
synpunkter och förslag som lyfts i Näringslivsrådet till berörda nämnder och bolag och 

sina partier. Ledamöterna förväntas också, när det är aktuellt, lyfta förslag i andra 
lämpliga instanser. 

Näringslivsdirektören deltar i rådets sammanträden, är föredragande och ska i övrigt 

stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. Kommunledningskontoret svarar 
för rådets administration. Administrationen omfattar uppgifter som anteckningar, 
mötesbokningar, arvoden, fika och liknande. 

Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd för Näringslivsrådet är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer 
ledamöter i rådet, fastställer rådets föreskrifter och beslutar om förändringar av dessa. 

Val av ledamöter 
Näringslivsrådet består av en ledamot vardera från de partier som representeras i 
kommunfullmäktige. Ledmöterna bör vara kommunalråd eller gruppledare för partier i 

kommunfullmäktige. Bland ledamöterna eller som adjungerade bör ordförande för 
mark- och exploateringsutskottet, plan- och byggnadsnämnden samt miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ingå.  

Ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna. Samtliga ledamöter väljs för 

en mandatperiod. 

Ekonomi och arvoden 
Ordförande i Näringslivsrådet arvoderas med ett månadsarvode enligt särskilt beslut i 
kommunfullmäktige. 

Om vice ordförande i Näringslivsrådet inte är kommunalråd får dessa en ersättning 
som motsvarar vice ordförande i utskottet för kommungemensam service enligt Regler 

för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 

2023–2026. 

Sammanträdesarvode utgår till förtroendevalda och övriga ledamöter i 
Näringslivsrådet enligt Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 eller regelverk som ersätter detta.  
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Relaterade dokument 
Uppsala kommuns näringslivsprogram 

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 

mandatperioden 2023–2026 

Dokumenthistorik 
 

Beslutat/reviderat av Datum Paragraf Diarienummer 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 § xxx KSN-XXXX-XXXXX 
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