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Interpellation om Näringslivsstöd från Uppsala kommun 

 

Det är viktigt att Uppsala kommun aktivt bidrar till att främja näringslivsklimatet i Uppsala. De 
insatser som Uppsala kommun gör, utöver bland annat engagemanget i bland annat UIC och 
Destination Uppsala, bör vara långsiktiga och tillgängliga för alla företag som kan utvecklas bättre 
med hjälp av kommunens insatser. Tidigare stöttade kommunen några särskilda branscher med 
särskilda möjligheter att driva alla andra branscher med sig om de utvecklades ännu mer 
framgångsrikt. Det branschstödet var i form av nätverksledare som assisterade dessa 
kompetenskluster bestående av företagare och relevanta kompetensenheter inom våra universitet. 
Tyvärr förstod inte den nya majoriteten som tog över efter valet 2014 kraften i detta och 
nätverksstödet upphörde. En bestående vinning med satsningen är att UIC under samma tid 
beslutade sig för att satsa på samma branschkluster.  

I samband med Coronakrisen har Uppsala kommun vidtagit ett antal insatser för att försöka lindra de 
stora problem som många företagare hamnat i. Det är viktigt att vi utvärderar dessa insatser då de 
representerar mycket skattepengar och kommunen ständigt behöver förbättra förmågan att 
genomföra insatser som ger största möjliga positiva utfall. En av de satsningar som kommunen 
beslutade om under våren var att ge alla kommunanställda en presentcheck på 500 kronor med 
huvudsyftet att stötta mindre företagare aktiva i Uppsalas handel. Satsningen representerar en 
kostnad på runt 8 miljoner kronor. 

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling; 

 

- Hur mycket av de presentcheckar som hittills utnyttjats av kommunens personal har gått till 
aktörer som ICA, COOP, Hemköp, IKEA och andra stora handelsföretag? 

- Hur mycket av dessa presentcheckar som hittills utnyttjats av kommunens personal har gått 
till bolag med mindre omsättning än 10 miljoner kronor? 

- Är det viktigt att kommunen använder sina invånares pengar på sätt som har en långsiktigt 
positiv effekt? 

- Hade de cirka 8 miljoner kronor som kommunen satsade på presentcheckar kunnat användas 
på ett bättre sätt för att ge en längre positiv effekt för mindre företagare? Har du några idéer 
om vad mer långsiktiga investeringar skulle kunna vara som med en satsning på 8 miljoner 
kronor skulle kunna innebära? 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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