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Kommunfullmäktige

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus
i Uppsala
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A.
I avgörandet deltagande
Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa
Mothata (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP),
Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Mohamad
Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD)
Uppsala 5 april 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson

Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
30 maj 2016, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett
näringslivshus i Uppsala kommun i enlighet med föredragningen.
Motionen återges som bilaga.
Föredragning
Kommunfullmäktige har den 30 vid januari 2017 antagit Näringslivsprogram för Uppsala
kommun – tillsammans mot 70 000 nya jobb. Huvudmålet för kommunens näringslivspolitik
är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen; 70 000 nya jobb till 2050 kräver 2 000 jobb
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per år. Detta för att möta befolkningsökningen där Uppsala beräknas att vara 350 000 invånare år 2050 och samtidigt behålla balansen mellan dag- och nattbefolkning. Uppsala ska vara
en attraktiv kommun att bo och verka i för människor och företag. För att skapa nya jobb och
vara en betydande plats i en attraktiv region krävs att kommunens verksamhet utvecklas och
kommunens samarbete med andra aktörer stärks.
Samverkan mellan organisationer som arbetar för att förbättra företagsklimatet i Uppsala och
erbjuder stöd till företag i uppstart- eller utvecklingsfas är viktig. I näringslivsprogrammet
framhålls samverkan som en av de viktigaste faktorerna för att vi ska nå de mål som är
uppsatta i programmet.
En samverkan mellan företagsfrämjande aktörer förutsätter dock inte en fysisk samlokalisering. I stället för att centralisera och samla alla organisationer som arbetar med innovationsstödjande- och företagsfrämjande åtgärder är det tvärt om viktigt att de befinner sig nära sin
målgrupp. Drivhuset behöver till exempel synas och vara tillgängligt för studenter på olika
campus. Många företag startas i och kring Uppsala Science park och här flyttar många
innovationsstödjande organisationer in i nya lokaler i Hubben som Vasakronan bygger. Som
framgår av ovan kan det vara en styrka att ha företagsfrämjande organisationer på flera ställen
i Uppsala istället för att samla alla under ett tak. Att dessa istället är lokaliserade på olika
platser i Uppsala ökar närheten och tillgängligheten till olika företagsfrämjande organisationer för deras olika målgrupper.
Fram till år 2014 drev Uppsala kommun en företagslots. En tanke var att utgöra ”en väg in”
funktion för de som ville starta eller utveckla sitt företag genom att samla de organisationer
som en entreprenör behöver komma i kontakt under ett tak. Så skedde också i särskilda
lokaler där företagsfrämjande organisationer som Almi, Nyföretagarcentrum och Coompanion
fanns vissa tider. Dessa behöll dock sina huvudkontor på andra platser.
Verksamheten utvärderades och en av slutsatserna var att nya företag och entreprenörer inte
efterfrågar en fysisk plats som samlar många olika funktioner och företagsfrämjande
organisationer. Istället efterfrågas en enkel och snabb information och kommunikation i
digital form. Som en följd av denna utredning har kommunen tillsammans med andra
relevanta aktörer arbetat aktivt med att utveckla de digitala kommunikationskanalerna mot
näringslivet. Ett exempel är verksamt.se som är en portal för företagare att göra flera typer av
sina ärenden på samma ställe
Det är viktigt att de som arbetar med kommunens näringslivsfrågor har närhet till och täta
kontakter med övriga förvaltningsorganisationen. Inte minst gäller det stadsbyggnadsförvaltningen med planering, exploateringsfrågor och bygglov. Men också att det finns en närhet till
den politiska ledningen och kommunledningskontorets ledning. En viktig roll är att vara
dörröppnare för företagare som söker information eller kontakt med Uppsala kommun. Att,
som motionären skriver, flytta ut avdelningen för näringsliv och omvärld till ett
Näringslivshus skulle försvåra det arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Bilaga A

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala
Särskilt yttrande
Centerpartiet
Motionen lyfter vikten av att kommunen arbetar för att stärka Uppsalas näringsliv. Centerpartiet står
helt bakom den intentionen, men menar att det konkreta förslag som lyfts går orimligt långt och ligger
utanför det kommunala ansvaret.
Kommunen kan informera och vägleda näringslivsaktörer om vilka alternativ och möjligheter som
finns för att samordna det privata näringslivsfrämjandet i Uppsala. Det slutgiltiga ansvaret för att lösa
den samordningen ligger emellertid på näringslivet självt, och är inget som Uppsala kommun bör ta på
sig.

Stefan Hanna (C)
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Liberalerna

Jag tror att alla, oavsett parti, kan hålla med om att näringslivets betydelse för vår
samhällsutveckling och tillväxt är stor. Utan företag och entreprenörer blir resurserna till
skola, vård och omsorg obefintliga. Det är företagen som får hjulen att snurra och ger
samhället möjlighet att utvecklas. Förståelsen för de enskilda företagarnas situation måste
finnas med i varje politikers och varje tjänstemans förslag och arbete. Det är en skör tråd
mellan konkurs och framgång, mellan att en lysande affårsi& förvekligas eller går om intet.
Många företagare kan vittna om hur svårt det var att starta sitt företag, hur svårt det var och
fortfarande kan vara att få finansiering eller hitta de rätta kontakterna. Uppsala kommun kan
göra mycket för att ännu fler företag startas och drivs med framgång.
I Uppsala kommun pågår ett fruktsamt arbete med näringslivsfrågor, där kommunen är
partner i en del, medan annat görs av andra aktörer. Det finns alltså ett antal instanser som
direkt eller indirekt jobbar med frågor kring entreprenörskap och företagande, var för sig eller
ihop med en eller flera aktörer. Varje aktör har förvisso sin specialisering, det kan handla om
Ung Företagsamhet som utbildar lärare och ungdomar i eget företagandet, Drivhuset som
hjälper studenter att bli entreprenörer eller Nyföretagarcentrum som hjälper och stöttar
företagare i sin roll. För att nämna ytterligare några som sysslar med liknande frågor: Stuns,
Uppsala Bio, Uppsala Innovation Center, Almi, Connect Uppsala, Innovation Akademiska,
Forskarpatent i Uppsala, UUAB Holding, UU Innovation, SLU Holding mm.

Det som saknas i Uppsala är en samordning eller fysisk ingång till företagandet oavsett
storlek eller komplexitet. En del kommuner jobbar med så kallade näringslivshus. Malmö är
ett exempel. Uppsala skulle med tanke på allt som redan görs kunna bli betydligt bättre i
frågor kring entreprenörskap och företagande om en medveten inventering av allt som redan
görs genomförs i syfte att samordna och förtydliga och sedan skapa ett hus där idéerna kan
frodas, omhändertas och utvecklas. Mycket av det som görs är inte direkt kopplat till Uppsala
kommun som ett politiskt organ, utan många aktörer arbetar som självständiga enheter, som
Almi och Connect. Men kommunen kan vara ledaren i ett arbete som samlar alla goda krafter
för ETT näringsliv i Uppsala.
För att underlätta ovanstående bör Uppsala kommun därför skapa ett näringslivshus i Uppsala.
Det bör ligga centralt och vara stort nog för att företag eller organisationer som idag är
uppbundna av andra avtal ska kunna ansluta när tillfålle ges. Att placera kommunens
näringslivsenhet i samma lokaler borgar för tätt samarbete och goda möjligheter för bättre
förutsättningar för näringslivet i Uppsala kommun. Enligt Liberalerna ska Uppsala ha en
ingång för alla som vill starta och driva företag, oavsett om det handlar om en
snickeriverkstad, utveckla ny medicin eller speldesign.
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunstyrelsen ges uppdrag att utreda möjligheterna att
skapa ett näringslivshus i Uppsala kommun i enlighet med föredragningen.

ohamad Hassan (L)
Kommunalråd

