
Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Uppsala toppar
nyföretagandet
i Sverige
NYFÖRETAGANDE Entreprenörskap är
på frammarsch i Uppsala län. Enligt
rapporten Ett företagsamt Sverige?
Regional GEM-rapport 2021, från
Entreprenörsskapsforum, rankas
Uppsala län högst i Sverige i andel av
befolkningen som håller på att starta
företag. Uppsala toppar även andelen
kvinnor som startar företag. 
Studien bygger på data från Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). 
Läs mer om rapporten här

Pia Renaudin, vd för Senzime, träffade
kommunledningen i juni. Hon tycker att

dialogen var konstruktiv:
– Vi diskuterade de utmaningar som vi står

inför och jag fick också flera tips på hur vi
kan lösa dem med hjälp av de insatser som
kommunen gör, säger hon. Klicka på bilden

för att läsa intervjun med Pia. 
Foto: Alex Giacomioni

Gör din röst
hörd om
företagsklimatet
UPPSALA MÖTS Vår ambition är att
Uppsala ska vara bland Sveriges bästa
kommuner att driva företag i. Vi vill att
du som företagare ska lyckas.
För att få djupare inblick i hur det är att
driva företag i Uppsala och hur vi som
kommun kan underlätta för dig vill vi
gärna träffa dig för dialog. Hör av dig till
oss på naringsliv@uppsala.se för att
boka in en tid.
 
Är du medlem i Svenskt Näringsliv och
har fått enkät om företagsklimatet i
Uppsala? Kom ihåg att svara – dina
åsikter är viktiga! Sista svarsdag är
torsdag 31 mars. Enkäten har både
skickats ut via mejl och post.

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
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Dekaler att sätta upp i  entrédörren, finns
att hämta ut i Kontaktcenter i Stadshuset.

Håll avstånd
med
klistermärken
CORONAPANDEMIN Du som driver
handel eller restaurang i Uppsala kan
sedan tidigare fritt hämta ut golvdekaler
i Kontaktcenter i Stadshuset för att 
uppmana kunder att hålla avstånd. Nu
har vi även tagit fram mindre dekaler att
sätta exempelvis i entrédörr eller i vid
kassan.

Foto: Johnér

 

Ny utbildning stöttar
cykelbranschen
KOMPETENSFÖRSÖRJNING Uppsala är Sveriges främsta
cykelstad och har många cykelhandlare och verkstäder. Men i
takt med att marknaden växer och cyklarna blir allt mer
avancerade och elektrifierade har det blivit en allt större brist

på cykelmekaniker och cykeltekniker. Därför planerar nu kommunen att starta en
vuxenutbildning för cykelmekaniker/tekniker till hösten 2022.
– Branschföreträdare har lyft upp behovet med oss och att det egentligen inte finns
några utbildningar idag. De anställer och utbildar sina egna mekaniker, vilket blir dyrt
och ohållbart i längden för företagen, säger Ayse Mutlu-Güler, näringslivsutvecklare.
– Det är svårt att uppskatta exakta behovet, men 100–200 utbildade behövs varje år,
enligt branschen. En utbildning i Uppsala skulle gynna hela regionen.
Utbildningen kommer att bli varierande med teoretiska delar som varvas med praktik
hos företagen.
– Vi gör den i dialog med företagen. Utbildningarna vi driver måste vara relevanta för
näringslivet, företagen ska vilja anställa eleverna efter utbildningen, säger Ayse.

 

Klicka på bilden för att ta del av Handelskammarens rapport om life science-branschen i
Stockholm-Uppsala. 

 

Fråga Hubben
KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekryterar du internationella
talanger? Då är Uppsala International Hub platsen för dem att
börja för att etablera sig i Uppsala. Utöver tjänsten ”Ask the
Hub”, där man kan fråga och få svar på det mesta, har vi
många event för den som vill komma in i samhället. Bland annat 2 februari ett
webinarium “Who will win the Swedish elections? (and how can you influence)” för
att informera om det kommande valet och det parlamentariska arbetet.
Den 16 februari gör vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan om höstens
fullbokade workshop ”Swedish Workplace Culture and Norms” och 10 mars har vi ett

https://stockholmshandelskammare.se/rapporter/livsviktig-stockholm-sa-skapar-life-science-liv-i-hela-huvudstaden


Fri parkering
på söndagar
CITYHANDELN På söndagar och
helgdagar är det fritt att parkera 11–18 i
parkeringshus i Uppsala stadskärna om
man har kupong som delas ut i
cityhandelns butiker. Hör av dig till
Uppsala Citysamverkan för mer
information.

seminarium om att köpa bostad, tillsammans med två fastighetsmäklare.
Läs mer på Uppsala International Hub och i kalendern nedan.

 

 

Stöd för minskade utsläpp
HÅLLBARHET Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få statligt stöd
genom Klimatklivet med upp till 70 procent av investeringskostnaden.
Exempel på åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet:
• Ersätta oljepanna med bergvärme, pellets, flis eller halm
• Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
• Åtgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas
• Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas
• Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
• Installation av laddstationer för elfordon på publika platser
Stödet kan sökas av alla förutom privatpersoner. De åtgärder som ger den största
varaktiga minskningen av växthusgaser per investerad krona prioriteras.
Årets första ansökningsomgång är 10–28 februari.
Läs mer om Klimatklivet eller delta i workshop om stöd till jordbruket, se
kalenderariet nedan.

 

Kommande evenemang

JAN

25

Uppsala International Business Week
Vad: Veckan bjuder på webbinarier med omvärldsbevakning
kring ekonomi, internationell handel, IP, avtal och betallösningar,
affärer i USA inom life science, samt möjligheter som öppnas
genom hållbar omställning inklusive grön finansiering.
Arrangör: Almi
När: 25–28 januari, invigning 25 januari 10.00–12.00
Var: digitalt
Hur: Läs mer och anmäl dig här för att ta del av hela veckans
program. Du får inlogg utskickat till samtliga webinarier under
veckan, samt får ta del av material som delas från webbinarierna.

mailto:info@uppsalacity.se
https://internationalhub.uppsala.se/about-uppsala-international-hub/events/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
https://www.almi.se/uppsala/uibw/


JAN

31

UIC Startup Bootcamp
Vad: Testa din affärsidé på UIC Startup Bootcamp. Under en
eftermiddag arbetar du, eller ditt team, med er affärsidé –
affärsutvecklare från UIC finns med och coachar. Lättsamt,
inspirerande och kostnadsfritt. På Bootcamp är fokuset att
identifiera värdet för kunder. Vad har du för unikt att erbjuda dem
och hur kan du nå dina första kunder? Dessutom arbetar du med
att definiera möjliga intäktsmodeller. Vill du gå vidare inom UIC
och söka till ett affärsutvecklingsprogram kan du använda ditt
resultat från Bootcampen i din ansökan.
Arrangör: Uppsala Innovation Centre, UIC
När: Kommande tillfällen 31 januari, (engelska), 7 februari,
(svenska), 14 februari, (engelska), 13.00–17.00
Var: Digitalt, i Zoom
Hur: Mer information och anmälan

FEB

2

Who will win the Swedish elections? (and how
can you influence)
 Vad: Visste du att om du är från EU eller har bott i Sverige i minst
tre år så får du rösta i de svenska kommunal- och regionvalen? I
detta webbinarium välkomnar vi Cecilia Linder, en regional
deltidspolitiker i Uppsala, som kommer att ge en översikt över
hur det svenska politiska systemet fungerar för att förbereda dig
inför valet i höst:
• Valsystem på nationell, regional och kommunal nivå
• Politiska partier och ledare (och hur man hittar mer information
om dem)
• Hur röstprocessen kommer att fungera inför det kommande
valet senare i år
Efter presentationen öppnar vi upp för en diskussion om några av
de centrala politiska frågorna med publiken.
Arrangör: Uppsala International Hub
När: 2 februari, 16.00–17.30
Var: Digitalt i Teams, möteslänk skickas vid anmälan
Hur: Webbinariet hålls på engelska. Mer information och
anmälan 

FEB

9

Stöd till energikonverteringar, elektrifiering och
automatisering i jordbruket
Vad: Webbinarium om Klimatklivet med tema stöd till
energikonverteringar, elektrifiering och automatisering i
jordbruket.
Arrangör: Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och
Södermanland
När: 9 februari 13.00–14.00
Var: Digitalt, i Skype
Hur: Kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 6 februari
Mer information och anmälningsformulär 

FEB

15

Frukost med besöksnäringen
Vad: Destination Uppsala bjuder tillsammans med Uppsala
Citysamverkan in till gemensamma frukostmöten en gång i
månaden för dig som arbetar i besöksnäringen. Vi nätverkar och
lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt, evenemang och
händelser att hålla koll på. 
Arrangör: Destination Uppsala och Uppsala Citysamverkan
När: 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj
Var:  Mer detaljer kommer med inbjudan, beroende på
smittläget.
Hur: Du som tidigare anmält intresse får inbjudan via e-post. Är
du verksam inom och/eller vill verka för just Uppsalas

https://uic.se/bootcamp
https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBA4Kva8x20dLOKRGuv8VjkpDTwXxyQOUU1HXwYe5VvDbIS8f-0KY_oKDY6Omeu5Kk1MVijY&ln=eng
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-01-11-webbinarium-om-klimatklivet.html


besöksnäring, handel, möten, evenemang med mera och vill ha
en inbjudan? Hör av dig till uppsalacvb@uppsala.se så får du en
inbjudan. 

FEB

16

Workshop "Swedish workplace culture"  
Vad: Ledarstil, kommunikation och arbetssätt kan vara en
djungel för den som inte känner till de hemliga koder och regler
som följer med svensk arbetsplatskultur. Studieförbundet
Vuxenskolan och Uppsala International Hub arrangerar
tillsammans ett kostnadsfritt webbinarium där vi ger dig verktyg
och insikter i hur du blir så framgångsrik som möjligt på den
svenska arbetsplatsen, inklusive varför du aldrig ska missa
eftermiddagsfikat på jobbet!
Arrangör: Uppsala International Hub och Studieförbundet
Vuxenskolan
När: 16 februari, 17.30–19.30
Var: Studieförbundet Vuxenskolan (i Uppsala centrum)
Hur: Workshopen hålls på engelska. Mer information och
anmälan 

MAR

3

Uppsalafrukost
Vad: Virtuell frukost i högt tempo om aktuella frågor som berör
Uppsalas näringsliv.
Arrangör: Handelskammaren
Var: Digitalt
När: 3 mars, 8.00–9.00
Hur: Anmälan och mer information 

MAJ

11

Connectdagen
Vad: Connectdagen är den dag vi får chans att bjuda in och hylla
hela Connects nätverk, partnerföretag, investerare,
entreprenörer, mentorer, innovationssystemskollegor, och
politiker som stöttar Connects arbete.
Arrangör: Connect
Var: Flustret, Uppsala
När: 11 maj, 15.00 (årsstämma, öppet mingel  från 16.30)
Hur: Mer information och anmälan  

Har du ett kommande evenemang som stöttar Uppsalas näringsliv? Skicka ett mejl till
naringsliv@uppsala.se
 
Tipsa någon om detta nyhetsbrev! Här går det att prenumerera och läsa det senaste
brevet. 

 

Kontakta oss
Kommunens näringslivsutvecklare är till för att hjälpa dig som företagare i Uppsala.
Varmt välkommen att kontakta oss! Skicka ett mejl till naringsliv@uppsala.se, eller
ring kommunens kontaktcenter 018-727 00 00 vardagar mellan 8.00 och 17.00. 
Här kan du se våra kontaktuppgifter
Charlotte Skott, näringslivsdirektör
Telefon: 018-727 13 12
E-post: charlotte.skott@uppsala.se
www.uppsala.se/naringsliv
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