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Nytt stödpaket till Uppsalas företag
Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra
effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet.
Bland annat införs distansvärdar under julhandeln och avgiftsfri
korttidsparkering i centrala Uppsala. 
De lokala restriktionerna för att minska spridningen av corona har drabbat delar av
Uppsalas näringsliv hårt. Kommunen har därför tagit beslut om ett nytt stödpaket.
Beslutet omfattar en rad åtgärder, bland annat: 

Cityvärdar – för att minska trängseln i centrala Uppsala under julhandeln, 
Korttidsparkering – zoner med avgiftsfri parkering i 20 minuter vid S:t Eriks torg
och på övriga platser där det är lämpligt i centrala Uppsala, 
Parkeringsavgift sänkt till 1 krona första timman – för de parkeringar som
kommunen förfogar över i centrala Uppsala när du betalar med mobil (app
eller sms). 
Ekonomiskt stöd – till Uppsala Citysamverkan och Uppsala Convention Bureau
för inkomstbortfall. 
Återstart Uppsala – plan för återstart av det lokala näringslivet. 
Underlätta för näringslivet –  kommunens handläggare anstränger sig för att
ytterligare underlätta för näringslivet.

Åtgärderna är framtagna efter dialog med lokalt näringsliv och Uppsala
Citysamverkan.

Läs mer om stödpaketet
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Hur kan vi stötta dig?
FÖRETAGSAKUTEN Har du idéer eller synpunkter på hur kommunen kan underlätta
för dig som företagare eller behöver du råd och stöd för att klara ditt företag genom
krisen? Hör av dig till oss! 
Den extra service som vi lanserade som Företagsakuten under våren fortsätter vi
med via Uppsala Innovation Centre, UIC. Passa på att ta hjälp av ett brett nätverk av
experter inom olika områden för tips om hur du kan klara företagets ekonomi. 
Skriv ett mejl till naringsliv@uppsala.se eller ring kommunens kontaktcenter 018-727
00 00, vardagar mellan 8.00 och 17.00. Läs mer om företagsakuten.
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Sedan 20 november är julbelysningen tänd.

Mer belysning i centrum 
TRYGGHET Nu när det är som mörkast
blir det mer belysning för ökad trygghet
och trivsel i stadskärnan. Pengar som
var tänkta till ljusfestivalen Allt ljus på
Uppsala och Valborgsfirandet ska
istället användas för installation av ny
belysning på Klostergatan, mellan
Svartbäcksgatan och
Dragarbrunnsgatan, samt till en
förstudie kring trygghetsbelysning i
Stadsträdgården.  
Sedan 20 november har vi också
julbelysningen tänd. Uppsala
citysamverkan har tillsammans med
fastighetsägare satt upp extra belysning
utmed södra gågatan, som en
förstärkning till den traditionella
julbelysningen.   
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Unibap har teknik som tar ner satellitdata i
realtid och bland annat Nasa som en kund.
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Unibap siktar högt  
FÖRETAGSSTÖD Resan började bland
stjärnorna, men det är när
rymdtekniken appliceras i industrin
nere på jorden som  Uppsalaföretaget
Unibap får ordentlig fart. Med stöd
genom bland annat Uppsala Innovation
Centre har Unibap etablerat sig snabbt
och fått internationella kunder. 
– Tänk stort, rekommenderar Lena W
Jansson, Unibaps chef för
kommunikation och talang, andra som
vill ta steget från start-up till scale-up.
Läs hela intervjun med Lena W Jansson.

 

 

Första effektflex-affären  
Med vinterns första köldknäpp kom det
första avropet på den nya lokala marknaden
för effektflexibilitet, Coordinet, i Uppsala.
Den 19 november avropades 146 MWh.  
HÅLLBARHET Totalt deltar elva flexibilitetsleverantörer i
Uppsala län med en gemensam maxeffekt på 182,5 MW.
Det är en väldigt stor bredd på deltagarna med allt från
tillverkningsindustrier, energibolag, vattenkraft, fastighetsbolag och villakunder.  
Flexibilitetsmarknaden är en del av lösningen på den kapacitetsbrist som finns i
Uppsalas elnät. Genom att minska sin elanvändning eller öka sin elproduktion kan
flexibilitetsleverantörerna hjälpa till under de timmar då det är brist i elnätet.  
Effektfrågan är viktig för Uppsala kommun och inom CoordiNet arbetar kommunen
aktivt med rekryteringen in till den lokala marknaden.  
– Att lösa kapacitetsbristen i elnätet är avgörande för Uppsalas framtid och det här är
ett viktigt initiativ för att avlasta elnätet. Därför är det väldigt positivt att fler aktörer
nu deltar och bidrar med sin flexibilitet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens
ordförande. 
Läs mer om Coordinet.
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Besökarnas mobiler visar hur de rör sig i
lokalen.

Första kunden:
stadsbiblioteket 
INNOVATION Hur, var och när rör sig
besökarna egentligen på Uppsala
stadsbibliotek? För att kunna styra
verksamheten och lokalen baserat på
fakta blev kommunen det nya företaget
Bumblebee labs första kund, genom en
matchmaking med Ignite Public.
Lösningen: att mäta flödena i lokalen
via besökarnas egna mobiler. Tekniken
har sedan använts för att se flöden i
många olika miljöer. 
Läs hela artikeln om projektet 

 

Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan får ny växtlighet, bänkar
och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Färdigschaktat på gågatan
RENOVERING Lagom till julhandeln och enligt plan är det mesta av arbetena klara på
gågatan – delar av Svartbäcksgatan. Tre arbetslag har jobbat med schakt- och
ledningsarbeten och fyllt marken med nytt fyllnadsmaterial samt lagt markvärmen.
Ny belysning är uppsatt både längs södra gågatan och i gränderna. Nu återstår att
lägga marksten, sätta fram nya möbler och plantera träd. 
Tacka alla för ert tålamod och visad förståelse för stöket under renoveringen!  
Ta del av utvecklingen av gågatan
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Hjälp oss att bli
bättre 
KONTAKT Har du som företagare varit i
kontakt med miljöförvaltningen i
Uppsala kommun de senaste två åren?
Då är du välkommen att delta på en
workshop om hur förvaltningen ska
arbeta i framtiden. Ta chansen att
påverka i  en digital workshop!  
Onsdag 25 november 14.00–16.00.  
Läs mer och anmäl dig här

 

Kommande evenemang

Välkommen till framtiden!
Vad: Vad ska vi äta, hur kommer vi att bo, hur tar vi tillvara på vår största naturtillgång
skogen och när kommer vaccinet? 
Dessa är stora frågor som kommer att diskuteras när SLU Holding bjuder in till
webinarium för att firar sitt 25-årsjubileum. 
De digitala portarna öppnas för fyra aktuella framtidsspaningar av experter från SLU
och näringslivet. 
Arrangör: SLU Holding och Green Innovation Park
Var: Digitalt i Zoom
Hur: Öppet för alla, kostnadsfritt. 
När? 25 november, 15.00–16.30 
Information och anmälan
 
Ägarskifte 
Vad: Står du inför ett generationsskifte, förbereder du dig för att sälja ditt bolag,
planerar du att köpa ett företag. På Almis seminarium om ägarskifte får du bland
annat lära dig om risker, möjligheter, skatte- och avgiftsfrågor som normalt
aktualiseras vid ett generationsskifte eller vid en överlåtelse av verksamheten till
anställda.
När: 26 november, 13.00–15.00 
Arrangör: Almi Företagspartner Uppsala med PWC 
Var: Digitalt
Information och anmälan
 
Green Investment Digital 
Vad: Ett digitalt pitchevent med fokus på gröna bolag. 
När: 2 december, 13.30-17.00
Arrangör: Connect, UIC, Stuns 
Var: Digitalt via Zoom 
Läs mer om pitchande bolag och anmäl dig senast 25 november
 
Den stora framtidsdagen
Vad: Lyssna på den senaste forskningen i hållbar utveckling från Uppsala Universitet
samt goda exempel från näringslivet för att sedan dela den nya kunskapen i
rundabords-samtal på tvärs genom olika branscher. 
Arrangör: Uppsala2030 
När: 2 december, 7.30–13.00
Var: Rikssalen, Uppsala slott
Mer information
 
Hållbarhet kopplat till individ och organisation – i en snabb digital omställning  
Vad: Webbinarium. För många av oss har pandemin bidragit till en ultrasnabb
förändring och en digital vardag hemma är nu normen för många. Omställningen
påverkar våra beteenden, strukturer och vad det innebär att leda sig själv och sina
medarbetare hållbart.  
* Hur ser våra fysiska och psykiska förutsättningar och behov ut? 

https://www.greeninnovationpark.se/event/2020/07/02/slu-holding-25-ar/
http://www.almi.se/kalendarium
https://connectsverige.se/kalendarium/green-investment-digital/
https://www.uppsala2030.com/oppna-naetverket


* Hur når vi vår fulla potential och vad kan vi göra som bidrar till att vi får mer
engagemang, energi och flow i livet? 
* Hur kan vi ta tillvara på den samlade kompentensen där alla bidrar med inre
hållbarhet för att leverera extraordinära resultat?  
Arrangör: Stuns Life Science
När: 2 december, 10.00–11.00 
Var: Länk till webbinariet skickas till alla anmälda dagen innan.
Hur: Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs för deltagande. 
Anmäl dig här  
 
Enkel ekonomi för nyföretagare
Vad: Föreläsning om grundläggande företagsekonomi för dig som funderar på att
starta eller nyligen har startat en enskild näringsidkare (enskild firma) eller
aktiebolag. Vi går igenom bland annat: 

Hur och varför använder vi budgetar 
Organisationsformer 
Skatt och moms 
Vad som händer ekonomiskt under dina första verksamhetsår 
Hur tolkar vi en balans- och resultaträkning och hur relaterar de till varandra 
Risker/utmaningar, lönsamhet och likviditet 
Kunna förstå och använda rätt nyckeltal 

När: 3 december, torsdag, 15:00–17:00 
Arrangör: Almi företagspartner
Hur: Gratis föreläsning. Registrera dig för att få länken. 
Var: Online via Zoom. Länk skickas till din mail dagen innan eventet. 
Anmäl dig här
 
Stockholm Business Arena
Vad: Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Ta del av etableringsmöjligheter och
visioner för Uppsala kommun och övriga Stockholmsregionen. Möt Uppsala kommun
i vår virtuella mässmonter!
När: 8–9 december
Var: Stockholm Waterfront och digtalt
Arrangör: Fastighetsnytt
Mer information och anmälan
 
Att leda och lyckas i en komplex värld - psykologisk trygghet som verktyg
Vad: Greenspiration hour med Göran Hedrén, senior consultant på Iero
ledarutveckling. Framtidsforskare menar att förändringstakten kommer vara 1000
gånger större under detta århundrandet än det förra. AI, digitalisering,
klimatomställning, ökad konkurrens och andra faktorer bidrar till en värld i ständig
förändring där det blir allt svårare att förutse utvecklingen. För att framgångsrikt möta
framtidens utmaningar ställs nya krav på företag och inte minst på styrningen av
företag. 
Att fokusera på beteenden och på att skapa psykologisk trygghet - känslan av att våga
uttrycka sig, komma med nya idéer och ta risker - har visat sig vara en stor
framgångsfaktor i att bygga innovationsstarka team som är bra på att hantera
omvärldens höga krav och snabba förändringstakt. Studier visar att psykologisk
trygghet bidrar både till att medarbetare gör ett bättre jobb och att team blir
framgångsrika. 
Arrangör: Green Innovation Park
När: 10 december, 12.00–13.30  
Hur: Digitalt, gratis, begränsat antal platser
Anmäl dig här
 
Hylla företagen i uppsala   
vad: Är det någon företagare i Uppsala som du tycker förtjänar att hyllas lite extra?
Nominera ditt förslag till Årets företagare. Under Företagargalan 2021 kommer en
mängd priser att delas ut till några av vår stads fantastiska företagare. Uppsala
kommun stöttar Företagargalan. 
Arrangör: Företagarna
När: Nominera senast 11 december

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464A5844784241504371424259/43445F4A7040445143734742584371
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Nominera här
 
UIC Demo week
Vad: Här får du möta höstens deltagare från affärsutvecklingsprogrammen UIC
Business Startup och UIC Business Build, när de demonstrerar sina affärsidéer – och
du kan rösta på bästa pitch! 
Arrangör: UIC
När: Från 14/12 
Var: Digitalt 
Mer information
 
UICs årliga julgransplundring 
UIC startar som alltid igång det nya året med gott sällskap och presenterar ett urval av
nyheter och framgångssagor. Framför allt utses två UIC-bolag som får ta emot
Nordeas stipendium och Länsförsäkringars Hållbarhetspris.
Arrangör: UIC
När: 14 januari, 16.00–18.30
Hur: Save the date, mer information kommer
 
Har du ett kommande evenemang som stöttar Uppsalas näringsliv? Skicka ett mejl till
naringsliv@uppsala.se! 
 
Vet du någon som borde få detta nyhetsbrev? Här kan man prenumerera och läsa det
senaste brevet.

 

Kontakt
Kommunens näringslivsutvecklare är till för att hjälpa dig som företagare i Uppsala.
Varmt välkommen att kontakta oss om du behöver kontakt och vägledning med
anledning av coronaspridningen eller om du har ett helt vanligt ärende. Skicka ett
mejl till naringsliv@uppsala.se, eller ring kommunens kontaktcenter 018-727 00 00
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

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.foretagarna.se/nyheter/malardalen/2019/november/nominera-din-favorit-i-uppsala/
https://uic.se/uicdemoday/
mailto:naringsliv@uppsala.se
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-naringsliv/nyhetsbrev-och-informationsmaterial/
mailto:naringsliv@uppsala.se
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-naringsliv/kontakter-naringsliv/kontakta-oss/
mailto:charlotte.skott@uppsala.se
http://www.uppsala.se/naringsliv
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
https://twitter.com/uppsalakommun
http://www.youtube.com/user/uppsalakommun
https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1317&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

