
Företag med upp till fem anställda är de
som är mest positiva till kommunens
service och företagsklimatet i Uppsala.
De ger betyget 76 av 100 möjliga. 
Läs mer om Öppna jämförelser
företagsklimat
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Högt betyg på företagsklimatet
FÖRETAGSKLIMATFöretagens betyg på kommunens service och företagsklimatet i
Uppsala har stigit stadigt de senaste tio åren. Så även 2021. Det största lyftet det
senaste året har skett inom myndighetsområdena upphandling och markupplåtelse.
Det visar Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 från Sveriges kommuner och
regioner, SKR.
Kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimatet mäts löpande av
SKR. Under 2021 ökar företagens helhetsbetyg på Uppsala kommun, från 72 till 73 av
100 möjliga. Snittet i Sverige är 74.

 

Grundarna av Karavan landskapsarkitekter, Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg och Kristina
Ehrstedt, vill se nya promenadstråk i Uppsala för att skapa en trygg, attraktiv och hållbar stad.

Foto: Alex Giacomini

Tryggare stad med fler
promenadstråk
UPPSALA MÖTS Uppsala har kommit en bra bit på väg för att skapa en trygg, attraktiv
och hållbar stad. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det säger Kristina
Ehrstedt på Karavan landskapsarkitekter i ett möte med kommunen där hon föreslår
fler promenadstråk både i och utanför centrala Uppsala. Och att kommunen ställer
högre miljökrav på byggbranschen.
Läs hela intervjun med Kristina Ehrstedt
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Vill du också ha en dialog med kommunen om att driva företag i Uppsala? 
Skriv till naringsliv@uppsala.se

 

Rekrytera till tech
och life science
KOMPETENSFÖRSÖRJNING Enligt många företag är brist på
kompetens det största hindret för fortsatt expansion. Det
gäller inte minst behovet av nyckelkompetenser hos de kunskapsintensiva företagen
inom life science- och techsektorn. 
Efter att ha lyssnat in näringslivets behov startar kommunen ett projekt kring
kompetensförsörjning. Det inleds med en gemensam digital rekryteringsmässa –
Uppsala Talent Fair – 5 maj.
På mässan är både du som söker jobb och du som företagare välkommen.
Mässan genomförs av Uppsala kommun, Handelskammaren, Stuns, Region Uppsala,
Uppsala universitet och Arbetsförmedlingen tillsammans med Base10 och ska visa på
arbetstillfällen i Uppsala för både lokala och internationella talanger. 
Läs mer om Uppsala Talent Fair

 

Nu kan du ge din syn på Översiktsplan för Uppsala kommun. Foto:Johnér

Påverka utvecklingen av Uppsala
ÖVERSIKTSPLAN Vad behövs för ett välfungerande Uppsala i framtiden? Hur ser den
bästa blandningen ut av företagande, samhällsservice, bostäder och grönområden ut
för dem som besöker, verkar och lever i kommunen? Vilka krav ställer ett växande
näringsliv på exempelvis infrastruktur och lokaler?
Nu vänder vi oss till dig som driver företag i Uppsala kommun med frågor om vad du
anser som viktiga förutsättningar för platsen där ditt företag verkar. Både för att trivas
och för att kunna utvecklas. Dina svar ger oss värdefulla inspel om framtidens
arbetsliv och näringsliv till kommunens pågående arbete med Översiktsplan för
Uppsala kommun.
Dela dina behov som företagare
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 Frida Leijon och Susanna Johansson tar emot priset för Årets småföretag från
kommunalrådet Mohammad Hassan (L) och Cemil Alparslan, Företagarna. Foto: Liisa Eelsoo

Grattis alla vinnare på
Företagargalan! 
En digital produktutvecklare och en influerarplattform, ett kafé, ett städbolag och två
medicinteknikföretag … Både bredden och spetsen i Uppsalas näringsliv blev tydlig
när årets företagare hyllades på Uppsala slott på onsdagskvällen.
”Äntligen kan vi lyfta och hylla Uppsalas framgångsrika företagare på en riktig gala.
Efter gott juryarbete under några månader har över hundra nominerade företag blivit
till sex spännande vinnare”, säger Cecilia Linder, näringslivsutvecklare och
jurymedlem i Företagargalan.
Uppsala kommun sponsrar Företagargalan. Läs om alla vinnarna

 

Kommande evenemang

APRIL

27

International Afterwork
Vad: En avslappnad afterwork och mingel för Uppsalas
internationella talanger. Uppsala kommun driver initiativet
Uppsala International Hub.
Arrangör: Uppsala International Hub 
När: 27 april, 17.00–20.00, cirka, kom och gå som du önskar.
Var: United Spaces, Rådhuset, Vaksalagatan 2
Hur: Mer information och anmälan

MAJ

3

Uppsala:2030 Nuläget och vårt fotavtryck
Vad: Vilka problem har vi som måste lösas? Hur ser företagets
sociala, ekologiska och ekonomiska fotavtryck ut? Vi undersöker
hela er värdekedja och lär oss mer om detta genom gamification.
Frukost från Cajsa´s Kök.
Utöver alla andra gäster kommer du att träffa företagen i
Uppsala:2030 som är: Q-linea, Agenda advokatbyrå, Phosworks,
Folkesson, Länsförsäkringar, Inagården, Ekeby Städ, Iscar,
Uppsala universitets uppdragsutbildningar, Team Sportia och
Barnombudet i Uppsala.
Uppsala kommun driver Uppsala:2030 tillsammans med andra
aktörer.
Arrangör: Uppsala2030
När: 7.30–10.00
Var: Vasasalen på Uppsala Slott 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/stor-bredd-pa-arets-foretag/
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Hur: 619 kronor, inklusive frukost. Mer information och anmälan

MAJ
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Uppsala Talent Fair 2022
Vad: Enligt många företag är brist på kompetens det största
hindret för fortsatt expansion. Det gäller inte minst behovet av
nyckelkompetens hos de snabbväxande kunskapsintensiva
företagen inom life science- och techsektorn. Uppsala Talent Fair
är en ny rekryteringsmässa för branscherna life science och tech.
Mässan genomförs digitalt och ska visa på arbetstillfällen för
talanger både nationellt och internationellt. Uppsalas företag är
välkomna att rekrytera på mässan.
Arrangör: Uppsala kommun, i samarbete med Stuns, Region
Uppsala, Uppsala universitet, Handelskammaren,
Arbetsförmedlingen och Base10
När: 5 maj, 9.00–19.00
Var: digitalt
Hur: Mer information och anmälan

MAJ
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Distinget 2022
Vad: Hur länge klarar sig näringslivet och Uppsala län utan
vatten, el och bredband? Ett dygn? En vecka? Vad krävs för att
bygga ett robust samhälle, som håller ihop när utmaningarna
hopar sig? Välkommen till Uppsalas viktigaste mötesplats mellan
näringsliv, politik och akademi sedan 1968. Här möter du över
200 av länets viktigaste företagare och beslutsfattare. 
Programmet uppdateras löpande.
Arrangör: Handelskammaren
När: 10 maj, 13.30–18.30 
Var: Uppsala slott
Hur: Anmälan och mer information

MAJ
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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. Uppsala kommun stöttar
Connect.
Arrangör: Connect
Var: Flustret, Uppsala
När: 11 maj, 15.00 (årsstämma, öppet mingel  från 16.30)
Hur: Mer information och anmälan  

MAJ
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Drivhuset Uppsalas årsdag
Vad: Drivhuset bjuder på tilltugg, entreprenörskap, mingel och
inspiration kring Uppsalas och studenters nystartade
företag, presenterar höjdpunkter som hänt under perioden
2021–2022, tackar vänner och partners och presenterar de som
stöttat företagandet i Uppsala. Passa även på att träffa
entreprenörerer och nya företag som kommer bilda en "startup
corner" under eventet. Uppsala kommun stöttar Drivhuset.
Arrangör: Drivhuset Uppsala
När: 11 maj, 14.00–16.00 
Var: Base10, Stationsgatan 23.
Hur: Anmälan och mer information

MAJ

16

Temadagsvecka inom teknik och naturvetenskap
Vad: Uppsala universitet in till en multidisciplinär
temadagsvecka inom teknik och naturvetenskap. Under veckan
presenteras aktuell forskning inom AI/Data-driven life science,
universum och matematisk fysik, material, energi, samt
klimatförändringar. Lyssna till ledande internationella och

https://simplesignup.se/event/191789?v_id=MjQ5MFU0MTBTMTQ0NTE=&upls=VVBNLjU0MDgx
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nationella forskare och delta i diskussioner kring de stora
forsknings- och samhällsfrågorna.
Arrangör: Uppsala universitet
Var: Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet
När: 16-20 maj 
Hur: Programmen är öppna för anmälan för alla intresserade.
Föreläsningar och presentationer ges på engelska. Anmälda
deltagare bjuds på lunch. Mer information om program och
anmälningsformulär.
 

MAJ
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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:  17 maj och 16 juni, 8.00–9.30 
Var:  Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32
Hur: Du som tidigare anmält intresse får inbjudan via e-post. Är
du verksam inom och/eller vill verka för just Uppsalas
besöksnäring, handel, möten, evenemang med mera och vill ha
en inbjudan? Hör av dig till uppsalacvb@uppsala.se.

MAJ

25

Stories Take-off
Vad: En halvdagskonferens inom Stuns Stories-koncept där
näringsliv, den offentliga sektorn och universiteten samlas för att
lösa dagens hållbarhetsutmaningar. Under åtta år har Stories-
konceptet möjliggjort för över 600 studenter att anta och reda i
över 200 hållbarhetsutmaningar i Uppsala län. Idag är
hållbarhetsutmaningarna inom allt från trygghetsfrågor och
social hållbarhet till energi och miljöfrågor. Undergrenarna inom
Stories är Energy stories, Life science stories och Sustainable
stories.
Arrangör: Stuns
När: 25 maj, 13.15–17.00
Var: VIP-lokalen, Studenternas, Sjukhusvägen 12H
Hur: Gratis. Mer information och anmälan

JUNI

9

UIC Demo Day – träffa nästa generations
superentreprenörer
Vad: UIC Demo Day är din chans att träffa nästa generations
superentreprenörer på öppet hus på Hubben, Uppsala Science
Park. På plats träffar du deltagare från
affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC
Business Build som ställer ut och demonstrerar sina affärsidéer.
Uppsala kommun är en av grundarna av UIC.
Arrangör: UIC (Uppsala Innovation Centre AB)
När: 9 juni 16.00–19.00
Var: Hubben, Uppsala Science Park
Hur: Läs mer om årets deltagande bolag och mer information

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
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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

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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