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Den starka life sciencesektorn i Uppsala är motorn i näringslivets tillväxt. Foto: Sciar

Stark återhämtning för Uppsala
KONJUNKTUREN Återhämtningen sedan pandemin har varit stark i Uppsala under
det första kvartalet 2022. Förutom nyföretagandet pekar nu alla
konjunkturindikatorer åt rätt håll. Det framgår av den senaste konjunkturrapporten
från Stockholm Business Alliance som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt,
företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar i
54 kommuner. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån,
Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.
– Det finns dock en påtaglig risk för avmattning till följd av stigande inflation och
ränta. Även störningar i de globala värdekedjorna påverkar både större företag inom
exportindustrin och uppstartsbolag, säger Per Lundeqvist, enhetschef näringsliv
etablering i Uppsala kommun.
Konjunkturinstitutets nationella konjunkturbarometer har backat sedan toppen i
augusti 2021 och är nu nere på neutral nivå.
– Energimarknaden har en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av den
makroekonomiska konjunkturen. Det som talar för Uppsalas näringsliv kan klara sig
relativt väl även vid en svagare makroekonomisk utveckling är att vår exportindustri,
som är en viktig motor för övriga delar av näringslivet, har varit relativt
konjunkturokänslig under tidigare kriser .
Läs samtliga konjunkturrapporter som tas fram inom ramen för partnerskapet
Stockholm Business Alliance

Bygglov på väg
LANDSBYGDSUTVECKLING "Bygglov på väg" besöker olika
orter i Uppsala kommun för att ge tips och råd för dig som
behöver hjälp med bygglovsansökan, anmälan eller annan
ansökan för byggprojekt.
Vi kommer besöka följande orter under hösten 2022:
• Björklinge, Björklingedagen 28 augusti, hela dagen
• Almunge, Almunge skola, 8 september, 16.00–19.00
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• Ramstalund, Ramsta skola, 22 september, 16.00–19.00
• Storvreta, Storvretaskolan, 6 oktober, 16.00–19.00
När du möter oss på dessa orter kan du både få en personlig kortare rådgivning och
ställa allmänna frågor.

BESÖKSNÄRINGEN Totalt registrerades
271 911 gästnätter i Uppsala första
halvåret 2022.
• Det är 108 procent högre än under
samma period 2021.
• 8 procent högre än samma period
2019 (före covidpandemin).
• Svenska besökare dominerar kraftigt,
87 procent.
• Tyskland står för drygt en femtedel
(7 230) av alla utländska gästnätter på
hotell , följt av besökare.
från Storbritannien (4 608) och USA
(3 708).

Vad behövs för dialog och upphandling att få utrymme för innovation och hållbarhet och hur
lär vi oss tillsammans av de bästa exemplen? Det var några av de ämnen som berördes när
Skanska träffade delar av kommunledningen före midsommar.

Skanska – en av kommunledningens
viktiga dialoger
UPPSALA MÖTS Hundra organiserade besök med företag under året, utöver den
vardagliga dialogen. Det är kommunens mål som ett av verktygen för att skapa ett
bättre företagsklimat i Uppsala. Dagen före midsommarafton träffades Skanska och
Uppsala kommun och diskuterade bland annat fastigheter, marktillgång och
detaljplaner men även samhällsbyggnad, boskola och det som finns mellan
husen. Skanska har idag hundra anställda i Uppsala och en ambition att växa.
Under hösten kommer kommunledningen löpande att träffa fler företag för att höra
om hur det går just nu men också om framtidsplaner och vilka utmaningar som finns
för tillväxten. Ett gott företagsklimat kommer ur en gemensam positiv inställning till
att lösningar och utveckling är möjligt, den skapas genom goda relationer. Vill du
bjuda in företrädare för kommunen till dialog?
Boka ett möte med kommunens näringslivsutvecklare

Bättre förutsättningar för Uppsalas

småföretagare
SMÅFÖRETAGARINDEX Förutsättningarna för små företag
i Uppsala har förbättrats, enligt kartläggningen
Småföretagarindex 2022 från Småföretagarnas
Riksförbund. Uppsala rankas som #58 av Sveriges 290
kommuner, fem placeringar bättre än förra året.
– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala
ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade
Småföretagarindex 2022
produkter och tjänster på den lokala marknaden.
Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut
mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger
förbundsordförande Peter Thörn.
Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att
betygsätta kommunens verksamhet.
Läs hela rapporten

Lyssna och inspireras
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LIFE SCIENCE Vill du veta mer om olika
framgångsrika Uppsalabolag? Är du nyfiken på hur
jämställdhetsarbete kan påverka tillväxten? Detta
och mycket annat hittar du i podcastserien Speed
of Life från Stuns Life Science. Företagsledare,
forskare, marknadsförare, ekonomer,
affärsutvecklare och andra experter beskriver
tillsammans den miljö deras företag verkar i, vad
som driver dem och vilka utmaningar de står inför.
Lyssna, inspireras, lär och ta insikterna till ditt
företag!

Fakta om Uppsalas företag
NÄRINGSLIVSANALYSEN Vill du ha fakta om näringslivet i Uppsala? På vår webbplats
uppsala.se/naringsliv har vi samlat fakta, mål- och styrdokument för kommunens
näringslivsverksamhet samt vår Näringslivsanalys. Här kan du också ta del av
intervjuer med olika företagare om hur det är att driva verksamhet i Uppsala.

Se så arbetar vi med näringsliv

Kommunen samarbetar
med uppstartsbolag
INNOVATIONSPILOT Uppsala kommun utvecklar och
innoverar tillsammans med näringslivet och externa
samarbetspartner i olika pilotprojekt. Skalan och omfattning
varierar men det som förenar är att det finns ett behov av
utveckling i kommunkoncernen och lösningen finns eller
utvecklas av näringslivet eller andra organisationer. Ett färskt exempel
utbildningsförvaltningens behov av att nå och engagera medarbetare ”ute i fältet”,
som oftast har mycket begränsad tid vid dator eller telefon. Jan Aili, chef för de
kommunala förskolorna, testar i en pilot Uppsalaföretaget Corporadios
poddplattform med möjligheten att skapa dialog och engagemang genom
röstmeddelanden. Formatet är anpassat till en vardag då fem minuter i väntan på
bussen kan användas för dialog. Testet följer engagemang med inbyggda
analysverktyg, krav för integration, tillgänglighetssanpassning och uppskalning av
dialogformen om testet faller väl ut.
Vill du veta mer och/eller driva en innovationspilot tillsammans med Uppsala
kommun? Hör av dig via innovation@uppsala.se

Sök stöd för klimatinvesteringar
HÅLLBARHET Företag kan söka stöd från Klimatklivet för fysiska investeringar som
minskar utsläppen av växthusgaser, till exempel cykelgarage, fossilfria
spannmålstorkar, återvinning och cirkulära flöden, fossilfri uppvärmning eller
energieffektiviseringsåtgärder.
Den sista ansökningsperioden i år är öppen från 23 augusti till 8 september.
Mer information om Klimatklivet

Kommande evenemang
AUG

Näringslivets valdebatt i Uppsala

26

Vad: Företagen är beroende av fungerande samhällsservice – och
samhället är beroende av ett fungerande näringsliv. Hur vill
Uppsalas politiker skapa gott företagsklimat? Hur säkras
tryggheten i samhället också för företag? Hur vill partierna
utveckla bostäder, infrastruktur och service? Hur ska näringsliv
och samhälle samspela för att möta klimatmålen? Här är arenan
där företagare och näringslivets företrädare får svar av Uppsalas
ledande politiker.

Medverkande:
Erik Pelling, Socialdemokraterna
Therez Almerfors, Moderaterna
Tobias Smedberg, Vänsterpartiet
Ehsan Nasari, Centerpartiet
Jennie Claesson, Liberalerna
Kent Kumpula, Sverigedemokraterna
Jonas Segersam, Kristdemokraterna
Linda Eskilsson, Miljöpartiet
Moderatorer:
Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen
Monica Hedberg, Företagarna Uppsala
Håkan Tribell, Stockholms Handelskammare i Uppsala län
Arrangör: Stockholms Handelskammare i Uppsala län
När: 26 augusti, 11.00–13.00
Var: Bjerking, Kungsgatan 36A, Uppsala
Hur: Lättare förtäring serveras från 11.00. Mer information.
SEPT

Kulturnatten

10

Vad: Uppsalas största kulturmanifestation, Kulturnatten, är ett
årligt återkommande evenemang arrangerat av Uppsalas
kulturarbetare, kultur- och föreningsliv, kulturinstitutioner,
företag och andra eldsjälar. Kulturnatten Uppsala är också
Sveriges största kulturnatt.
Alla är välkomna att delta med ett kulturevenemang.
Arrangör: Destination Uppsala
När: 10 september
Var: Olika platser i Uppsala
Hur: Program och mer information

AUG

Frukost med besöksnäringen

30

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 och var: 8.00–9.30 , 30 augusti på Villa Anna, 20
september på Radisson Blu Hotel Uppsala, 12 oktober på
Botanika Beds & Bars, 17 november (eftermiddag,
Uppsaladagen) på Studenternas
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.

SEPT

Life pub

20

Vad: Life pub (tidigare Bio pub) är en mötesplats för life sciencebranschen. Här kan du ta del av intressanta presentationer,
mingla och nätverka i en avslappnad miljö.
Höstens första Life bar fokueras på UX design - design som
förbättrar upplevelsen av en tjänst eller produkt.
När: 20 september 16.30–20.00
Arrangör: Stuns och Connect
Var: Uppsala Business Park
Hur: Transport med buss 16.00 från SLU, Uppsala Science
Park och Resecenter/Uppsala C Mer information och anmälan

SEPT

Business Arena Stockholm 2022

21

Vad: Uppsala är en viktig del av huvudstadsregionens utveckling.
Därför deltar kommunen och Region Uppsala på Business Arena
Stockholm. I fokus står omvärldsläget, politik, ekonomi och de

viktigaste utvecklingslinjerna i fastighetsbranschen. Programmet
kommer även lyfta klimatfrågan och hur den digitala tekniken
driver utvecklingen inom förvaltning. Vi bekantar oss med det
senaste inom proptech och hela våning två är dedikerat för
innovativa framtidsbolag som har möjlighet att nätverka med
potentiella samarbetspartners och kunder. I år blir det inget
lokalt Business Arena Uppsala.
Arrangör: Bonnier Events
När: 21–22 september
Var: Stockholm Waterfront
Hur: Mer information och anmälan
SEPT

Uppsala Fashion weekend

22

Vad: För tolfte året arrangeras Uppsala Fashion weekend.
Modevisning i cykelgaraget, designertips, erbjudanden - Uppsala
City bjuder in till en helg med stil! Vill du själv delta med din
verksamhet? Hör av dig till Uppsala Citysamverkan senast 5
september.
Arrangör: Uppsala Citysamverkan
När: 22–25 september
Var: Olika platser i Uppsalas stadskärna
Hur: Mer information och biljetter

SEPT

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala

29

Vad: Fastighetsmarknadsdagen Uppsala är ett seminarium om
fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens
Uppsala. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella
ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden
(stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad
mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.
Uppsala kommun deltar i Fastighetsmarknadsdagen.
Arrangör: Fastighetssverige och lokalnytt.se.
När: 29 september 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel
från 08.15).
Var: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6
Hur: Mer information och anmälan eventet

OKT

Lokalekonomidagarna 2022: Att bygda smart!

6

Vad: Lokalekonomidagarna är en arena för kunskap kring hur vi
kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och
forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal
utveckling kan organiseras och finansieras.
Arrangör: Coompanion mfl
När: 6 oktober 12.00–7 oktober 13.00
Var: Wiks slott Uppsala
Hur: Anmälan är öppen med begränsat antal platser. Mer
information och anmälan

OKT

Uppsala Life 2022 – Save the date

12

Vad: Det årliga eventet Uppsala Life samlar Uppsalas life scienceindustri till inspiration och nätverkande.
Arrangör: Stuns
När: 12 oktober, 9.00–13.00
Var: Rikssalen, Uppsala slott
Hur: Mer information kommer. Anmäl dig redan nu

OKT

Venture Cup Sverigefinal 2022

12

Vad: Venture Cup är en ideell förening som årligen arrangerar två
tävlingar för tidiga affärsidéer och startups. Venture Cups syfte är
att stimulera skapandet av nya företag. Under Sverigefinalen
kommer vinnarna av Startup 2022, innovation och

entreprenörskap koras. Uppsala har varje år haft många starka
tävlande i finalen och nu ges de chans att tävla på hemmaplan.
Arrangör: Venture Cup med Uppsala kommun som en av flera
partner
När: 12 oktober, 17.00–22.00
Var: Hyllan i Saluhallen
Hur: Läs mer och anmäl dig
OKT

Transition Lab Forum 10 – Save the date

13

Vad: Hur säkrar vi en klimatsmart, hållbar energiförsörjning i en
allt mer elektrifierad värld? Energibesparing, effektiv
elektrifiering och snabbare införande av förnybar energi är några
av ämnena på Transition Lab Forum 10. Du får bland annat höra
om arbetet med att skapa en energipositiv stadsdel i Uppsala.
Arrangör: Uppsala kommun och Viable Cities
När: 13 oktober, 10.00–16.00
Var: Centrala Uppsala och digitalt
Hur: Mer information kommer, håll dig uppdaterad här

OKT

Uppsala Innovation Day – Save the date

25

Vad: Ett event där innovativa affärsidéer lyfts fram, upplevs,
utmanas och skapas. Uppsala Innovation Day sätter fokus på
Uppsala som en stad med spännande och innovativa
entreprenörer, startups och tillväxtföretag som bidrar till ett mer
hållbart samhälle.
Arrangör: UIC och Relation
När: 25 oktober
Var: Mötesplats Studenternas
Hur: Mer information kommer.

NOV

Uppstart 2022

4

DEC

1

Vad: Uppstart är en årlig internationell konferens där IT- och
techbranschen möter investerare. Över hundra talare från hela
världen deltar i ett fullspäckat program hela dagen och kvällen,
med föreläsningar, workshops, pitch-tävlingar, matchmaking och
event. Dessutom en virtuell mässa där du kan träffa
entreprenörer, investerare och likasinnade i branschen.
Arrangör: Uppstart (Infinity & Beyond), med Uppsala kommun
som en av flera partner
När: 4 november
Var: Digitalt, fysiskt i vissa partnerstäder
Hur: Mer information, biljetter och ansök om plats på eventet

Ignite Sweden Days 2022
Vad: Ignite Sweden har valt att ha sin årliga konferens i Uppsala
2022. Ignite Sweden är en del av Sveriges Inkubatorer och
Science Parks och är ett icke vinstdrivande initiativ vars syfte är
att uppmuntra och driva innovation genom att koppla samman
startups med storbolag och offentlig sektor. Konferensen den 1
december kommer innehålla bland annat talare,
rundabordsdiskussioner, workshops samt möjlighet att reflektera
kring nya sätt att mäta och värdera olika typer av samarbeten. 2
december kommer ett flertal studiebesök för att visa upp
Uppsalas innovationskraft anordnas.
Arrangör: Ignite Sweden med Uppsala kommun som partner
När: 1–2 december
Var: Uppsala konsert och kongress
Hur: Konferensen är ett exklusivt evenemang för Ignites
medlemmar och speciellt inbjudna.

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. Vi har öppet måndag–onsdag och
fredag 8.00–17.00, samt torsdag 8.00–18.00.
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?

