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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Stefan Hanna (-) om 
en investerarpolicy  
Stefan Hanna (-) ställer ett antal frågor om möjligheter för investerare att etablera sig i 
Uppsala. 

Anser du att det är viktigt att kommunen enkelt beskriver för intressenter hur kommunen 
kan hjälpa ett företag eller annan verksamhet att etablera en verksamhet i Uppsala 
kommun? 

Självklart är det viktigt att kommunen beskriver sina processer på ett enkelt sätt så att 
alla kan få snabb service, och i detta fall företag och verksamheter kan etablera sig i 
Uppsala kommun. Ingen etableringsprocess är den andra lik och behoven av stöd 
varierar och är till viss del individuella. På kommunens hemsida finns idag processen 
lättillgänglig och beskriven i stora drag på ett övergripande sätt, även kontaktuppgifter 
till kompetenser som kan ge fördjupad och mer information och kunskap snabbt. 
 
Av största betydelse är att så snart som möjligt komma till en dialog med 
intressenten/verksamheten för att på så sätt identifiera kritiska nyckelfrågor där 
Uppsala kommun kan bidra eller koordinera insatser och kontakter för möjligheten till 
etablering. Uppsala kommuns etableringsservice ger direkta möjligheter att säkra 
snabb dialog med intressent och erbjuda möjligheter efter analys, såsom kommunalt 
markbestånd eller förmedla kontakt med privata aktörer, till att koordinera relevanta 
myndighetsprocesser inom det kommunala ansvarsområdet och därtill att informera 
om etableringsförutsättningar. 

Den som söker lokal eller mark för etablering av sitt företag hänvisas att vända till 
enheten för Näringsliv, etablering på Uppsala kommun för individuellt råd och stöd. 
Alternativt själv söka lämpliga lokaler på i länkade lokaldatabaser eller kontakta de 
olika företagsparker och fastighetsbolag som finns i kommunen. 

När det gäller kommunalägd mark för verksamheter så säljs den på marknadsmässiga 
villkor i enlighet med beslutade processer- efter anbudsförfarande eller fastpris mot 
extern värdering i enlighet med gällande regelverk. Så länge som efterfrågan är större 
än utbudet görs en prioritering av aktörer som anmält intresse. 

Anser du att det är viktigt att tydligt redogöra för eventuella undantag där vi inte till 
exempel önskar vissa investerare i Uppsala kommun?  
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Det kan finnas skäl att undvika vissa investerare, som exempel vid misstanke/belägg 
för brottslig verksamhet, eller om det kan finnas säkerhetsskydds- eller 
totalförsvarsskäl att undvika någon aktör, och då följa rekommendationer från ex 
Regeringen eller relevant myndighet gällande vissa länder eller investerare.  

Ansvariga tjänstepersoner för etableringsarbetet rådgör löpande tillsammans med 
andra kompetenser såsom juridik, upphandling eller säkerhet internt inom Uppsala 
kommun om eventuella frågor uppstår. Tydliga svar ska självklart eftersträvas.  

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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