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Inledning 

Centerpartiet vill att Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. 

Och vi i Centerpartiet i Uppsala vill givetvis se att Uppsala kommun ska vara Sveriges 

bästa kommun att starta och driva företag i!  

 

Att människor startar och driver företag är avgörande för vårt välstånd. Det är företag 

som betalar de anställdas löner som i sin tur genererar de skatter som finansierar den 

gemensamma välfärden. Små och medelstora företag anställer ungefär 40 respektive 20 

procent av alla anställda i Sverige. För att ha en välfärd med hög kvalitet i en växande 

kommun likt Uppsala är det viktigt att nya företag skapas, utvecklas  och växer. Det är 

företag och entreprenörer som skapar jobb som leder till Sveriges välstånd och som 

möjliggör den offentliga välfärden. Utan företagare i Uppsala - ingen skola, äldreomsorg 

eller nyasfalterade vägar i Uppsala. Företagen i Uppsala och deras 57 000 anställda 

bidrar tillsammans med 15,7 miljarder i skatt varje år.1 För Centerpartiet i Uppsala är 

självfinansierade skattesänkningar en angelägen prioritering för jobb och utveckling i 

kommunen, likväl som det ökar människors makt över sina egna liv.  

 

Centerpartiet vill ha ett företagsklimat som skapar goda förutsättningar för företag av 

alla storlekar, som beaktar olika förutsättningar, både i staden och på landsbygden - och 

med den individuella företagaren i centrum. Uppsalas unika tillgång till värdefull 

kunskap, kompetens och forskning skapar goda förutsättningar för att skapa nya 

innovativa produkter och tjänster.  Centerpartiet anser att Uppsala utifrån sina goda 

förutsättningarna ska vara ett kraftcentrum och inta en topprankning för utveckling,  

innovationer och företagsklimat. 

 

Det finns en rad utmaningar vad gäller företagandet i Uppsala, som hittills inte fått 

tillräckligt med uppmärksamhet av politiken. Ett exempel på en  sådan utmaning är de 

ökande svårigheterna med lönsamhet som riskerar att leda till att  näringsverksamhet 

lägger ner, något som kan drabba city tydligast (det som ibland kallas centrumdöd). 

 

Uppsala Kommun antog efter flera år av fallande resultat i Svenskt Näringslivs ranking 

av företagsklimat år 2016 en näringslivsstrategi. På punkt efter punkt i strategin har 

 
1 Företagsklimat 2020, Svenskt näringsliv, s 13 
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kommunen inte uppfyllt målen.2 3 Att kommunen misslyckats med att förbättra sitt 

företagsklimat märks i rankingen där Uppsala 2019 rankades på plats 195 av 290 

kommuner (SN 2019).4 Det är givetvis ett stort underbetyg för en kommun med så 

gynnsamma förutsättningar som Uppsala har: med två universitet i världsklass, närhet 

till huvudstaden och Arlanda, en i huvudsak välutbildad befolkning och en varierad och 

stor landsbygd. 

 

Företagsklimat, enligt Svenskt Näringsliv, definieras som “summan av de attityder, 

regler, institutioner och kunskaper som möter företagen i vardagen”. Uppsala anses 

prestera särskilt dåligt vad gäller flera områden som påverkas av bristande dialog, 

samråd och samverkan mellan kommunens förvaltningar och näringslivet. För att lyfta 

Uppsalas företagsklimat är det uppenbart att det behövs konkreta åtgärder för att 

förbättra samverkan och dialog. Centerpartiet i Uppsala verkar för att kommunens 

attityd gentemot företagarna ska vara ”Välkommen hit! Vad kan vi hjälpa till med?”.  

 

1. Samverkan och dialog 

Centerpartiet anser att det är av stor vikt att ha en välfungerande samverkan och dialog 
med näringslivet. Om kommunen ska nå sina målsättningar med 80 000 fler 
arbetsplatser till 2050 ska inte näringslivet känna sig motarbetat eller utelämnat från 
planeringsprocesser. Det är tyvärr ett genomgående och bestående problem i Uppsala 
kommun enligt alla mätningar att dialogen lämnar mycket att önska. Svenskt 
Näringslivs mätningar visar genomgående att Uppsalas företagare anser de får ett dåligt 
bemötande och att de har ett lågt förtroende för den offentliga förvaltningen. 

 

Här ser vi gärna från Centerpartiet att kommunstyrelsen har kontinuerliga möten med 
företagarorganisationer varje år. Löpande diskussioner förs av näringslivsfunktionen. 
Likaså bör politiska nämnder (som exempelvis Arbetsmarknadsnämnden, 
Utbildningsnämnden, Plan- och byggnadsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden 
och Miljö- och hälsoskyddsnämnden) ha möten med det lokala näringslivet.  Det finns 
ett stort behov av en förändrad attityd gentemot företagsamhet genom hela Uppsala 
kommuns organisation och det måste börja med samförstånd och dialog. 

 
2 Uppsala kommuns näringslivsprogram, antaget 2016: 

https://www.uppsala.se/contentassets/a241e0bf147c40daa7c4ce5e85165981/naringslivspro
gram_2018.pdf 
3 Kommunens handlingsplan 2017-2018: 
https://www.uppsala.se/contentassets/1a4e511e3a224617aa19779b7c528ef9/handlingsplan-for-
naringslivsutveckling-2017-2018.pdf 
4 Svenskt Näringslivs studie om företagsklimat:  

https://www.foretagsklimat.se/files/rankings/uppsala.pdf 

https://www.uppsala.se/contentassets/a241e0bf147c40daa7c4ce5e85165981/naringslivsprogram_2018.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a241e0bf147c40daa7c4ce5e85165981/naringslivsprogram_2018.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/1a4e511e3a224617aa19779b7c528ef9/handlingsplan-for-naringslivsutveckling-2017-2018.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/1a4e511e3a224617aa19779b7c528ef9/handlingsplan-for-naringslivsutveckling-2017-2018.pdf
https://www.foretagsklimat.se/files/rankings/uppsala.pdf
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För att vidare underlätta för en förbättrad dialog bör kommunen sätta upp en särskild 
kommunsajt inriktad på att hjälpa företagare och hantera den dialog som kan ske 
digitalt. 

 

Många kommuner i Sverige har istället för att lägga fokus på en bättre samverkan lagt 
resurser på dyra prestigeprojekt för att de har ett högt symbolvärde. Det vänder vi oss 
emot. Kommunen bör undvika att konkurrera med näringslivet eller konkurrera ut 
välfungerande föreningsverksamhet och istället lägga ett rejält fokus på att samverka 
med näringslivet och civilsamhället så vi får en stad med goda förutsättningar för 
tillväxt. 

 

2. Bemötande och organisation 

Ett bra bemötande gentemot näringsidkare behöver genomsyra hela kommunen. Därför 
vill vi i Centerpartiet att frågan ska lyftas till högsta instans inom kommunen och följas 
upp där, det vill säga inom  kommunstyrelsen. En princip som bör gälla alla delar av 
kommunens förvaltningar är att ett nej-beslut måste meddelas över telefon, medan man 
kan skicka ett ja-beslut per e-post. 

 

En ökad samverkan måste ske mellan kommunens förvaltningar. Därför förordar 
Centerpartiet att frågor om arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling samt 
näringslivsutveckling faller under ett och samma tak. Det ska vara en person inom 
kommunen som är ytterst ansvarig för dessa frågor. För att öka samverkan mellan 
förvaltningar behöver kommunen även sätta upp en särskild gemensam kommunsajt, 
som inriktar sig på att hjälpa företagare och vara vägen in för att hantera dialog med 
kommunens förvaltning. 

 

Kommunen behöver också skapa mötesplatser för matchning mellan entreprenörer och 
arbetslösa.  Detta kan till exempel handla om möten mellan företagare i Gottsunda och 
de arbetslösa som bor där. Parterna bör ges tillfälle att träffas snabbt och enkelt under 
avspända former – ”rakt över disk” och utan mellanhänder. Vi vill att kommunen tar 
ansvar för att kontinuerligt möjliggöra för initiativ av den här typen av ”jobbdejting”, 
och med fördel i samverkan med näringslivet. 

 

De studier som kommunen gör i utredande underlag samt de IT-system som förvaltas 
eller upphandlas inom kommunens verksamhet ska vara öppna för offentligheten. Så 
kallade öppna API:er ska vara norm för kommunens IT-plattformar. Exempelvis skulle 
informationen från marknadsundersökningar som kommunen genomför kunna 
användas av kommunens företagare. 
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3. Förenkla kommunala tillståndsprocesser 

Vi i Centerpartiet i Uppsala vill se att kraftiga regelförenklingar genomförs. Regler ska 
behållas eller införas enbart när de går att motivera utifrån att de är lagstadgade eller 
fyller en viktig funktion. Företag och företagare ska inte behöva ödsla dyrbar tid på 
pappersarbete, att försöka få kontakt med rätt kommunal tjänsteman och vänta på 
besked alldeles för länge. Det ska vara enkelt och roligt att driva företag i Uppsala, och 
det måste vara lätt att göra rätt för sig. 

 

Centerpartiet i Uppsala vill permanenta den förenkling av tillståndsprocessen som 
gjorts på grund av coronapandemin. Att kommunen har möjliggjort förenklingar att få 
tillfälligt tillstånd för försäljning i anslutning till verksamheters lokaler samt enklare att 
nyttja en större yta utanför restauranger och butiker, för till exempel en större 
uteservering, är bra. En enklare och snabbare tillståndsprocess är viktig för många 
företag, och gör staden mer levande. 

 

Utöver att permanenta de förenklingar som gjorts av tillståndsprocesser vill vi att 
kommunen utreder vilka krav i alla olika tillstånd som kommunen ger företagare som 
kommer av lagstiftning, och vilka som kommer av kommunala beslut. På det sättet kan 
vi skaffa oss en bra bild av vilka fler lättnader som kan göras i olika tillståndsprocesser.  

 

I dag tvingas företagare att kontakta olika delar av kommunen. Rör det sig om tillstånd 
för torghandel är det miljöförvaltningen som ska kontaktas. Handlar det om 
installationsanmälan av  fettavskiljare ska företagaren vända sig till 
stadsbyggnadsförvaltningen, medan det är tillståndsenheten som handlägger 
serveringstillstånd. Denna oklarhet i vem som handlägger vad, och vilka tillstånd man 
som företagare behöver ha tar en massa tid från företaget, tid som egentligen skulle 
kunna ha lagts på att utveckla företaget. För att råda bot på detta vill vi i Centerpartiet i 
Uppsala se en “en väg in”-lösning. Det innebär att företagare bara ska behöva ringa till 
ett nummer eller maila till adress, för alla sina frågor, i stället för att behöva höra av sig 
till flera olika tjänstepersoner. 

 

4. Satsningar för en levande stadsmiljö 

En levande stad och levande centrum är viktiga delar för en storstadskommun som 
Uppsala i att skapa en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat. I dag ser vi 
dessvärre hur delar av Uppsala stads centrum upplevs som otrygga, eller dör en sakta 
död. För att staden fortsatt ska vara levande behöver Uppsala kommun satsa mer på 
trygghet i det offentliga rummet genom att tidigt lyfta in det i stadsbyggnadsprocessen. 
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Under sommaren 2020 gjordes Östra Ågatan om till en populär sommargata, men 
blommor och fler sittplatser. Det var ett uppskattat koncept som gjorde gatan och hela 
gatan mer livfull än annars. Centerpartiet vill att Uppsala kommun jobbar mer aktivt för 
en levande stadsmiljö genom att skapa levande mat- och evenemangsstråk i centrum. 

 

För att det ska bli möjligt med en levande stadsmiljö behöver förutsättningarna för 
kollektivtrafik och cykel förbättras. Det behöver bli lättare att ställa bilen utanför det 
direkta centrumet och ta buss in till centrum, och det behövs fler säkra cykelstråk samt 
cykelparkeringar i staden. 

 

5. En företagarvänlig kommun 

Över 99 procent av samtliga bolag i privata sektorn i Sverige är små (mindre än 50 
anställda). Det är i de små och medelstora företagen som jobben och framtida tillväxten 
finns. Det är fler som är sysselsatta i små företag än i stora bolag eller i offentlig sektor. 
Alla vinner på framgångsrika och företagsamma entreprenörer som kämpar, satsar, tar 
risker, skapar jobben och som bidrar till den gemensamma utvecklingen.  

 

I de små företagen finns den optimism, drivkraft och potential som Uppsala behöver. 
Många företag vill gärna själva ta initiativ till att införa lärlingstjänster och 
praktikplatser så att människor i utanförskap t.ex. nyanlända och flyktingar kan komma 
in på arbetsmarknaden och ta sitt ansvar så snart som möjligt. På så sätt så får vi ett väl 
fungerande kommun med arbetskraften som vi definitivt behöver i stället för 
bidragsberoende och utanförskap.  

 

I Uppsala ska det finnas möjligheter för alla att arbeta, oavsett utbildningsnivå och 
tidigare erfarenhet. Uppsala behöver därför ett större utbud av såväl kvalificerade som 
enklare arbeten. De praktiska gymnasie- och vuxenutbildningarna behöver bli bättre 
och få en tydligare koppling till arbetsmarknaden. För dem som kommer hit från andra 
länder måste kommunen tillhandahålla en effektiv undervisning i svenska.  

 

Kan vi försäkra oss om att vår kommun är en möjliggörande kommun för de företagare 
vi har idag kan vi också bereda plats för de företag som vill flytta hit. Kommunens 
arbetsmarknadspolitik behöver bli mer aktiv, till exempel skulle 
arbetsmarknadsnämnden på ett mer proaktivt sätt kunna samarbeta med näringslivet 
och företagare för att locka hit verksamheter som skapar många jobb. Vi vill att en 
etableringslots ska inrättas för företag som vill etablera sig i kommunen. Företag som 
erbjuder enkla jobb ska välkomnas särskilt i kommunen.  

 

Med två universitet i kommunen borde rimligtvis inflyttade företag finna relevant 
kompetens att nyanställa. Hur behåller vi då den kompetensen? 
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“Företagen vill se en blandad stad där kontor, bostäder, nöjen och restauranger ligger i 
samma områden så att staden lever dygnet runt och inte dör på kvällen när de anställda 
ska gå hem från jobbet. Flera av företagen nämner att det är ett problem att anställda 
känner sig otrygga när de arbetar kvar sent på kvällen. Andra faktorer som framhålls 
som viktiga är tillgång till billiga och flexibla kontorslokaler samt fysisk tillgänglighet 
med kollektivtrafik och bil”.5 

 

Vi måste bygga för att bevara kompetensen för företagarna som vill etablera sig här. Vi 
behöver god infrastruktur, bra kommunikationer mellan företagens lokaler och de 
anställdas bostäder samt  transportmöjligheter som tar företaget ut i världen - såväl på 
räls, i luften som i den digitala världen. 

 

För att bli attraktiv kommun för företag, behövs möjligheter för invånarna till 
meningsfull fritid. Ett stort kulturellt utbud och möjlighet till sport och friluftsliv skapar 
förutsättningar för företag att locka och behålla viktig kompetens. 

 

Centerpartiet i Uppsala ser positivt på företagande i hela kommunen och vill verka för 
att företagande i kommunens kransorter och på landsbygden främjas. Det är viktigt att 
det finns goda förutsättningar för företagande på landsbygden. Centerpartiet vill som 
ett led i detta inrätta närkontor i flera av kommunens kransorter. Närkontoren skulle 
bland annat kunna erbjuda företag att hyra kontorsplatser och fungera som 
företagshotell.  

 

Det är också viktigt att stimulera samarbete mellan landsbygdsföretag och skola samt 
att skapa möjligheter och mötesplatser för generationsväxling. Centerpartiet vill också 
möjliggöra byggande av företagslokaler och företagsbyar i kommunens kransorter. 
Även bygdegårdar och andra lokaler som ska kunna användas som 
företagshotell/arbetsplats.  

 

Centerpartiet i Uppsala vill också säkerställa samhällsservice och annan service i 
bygderna runt om i Uppsala kommun för att bidra med arbetstillfällen och skapa den 
miljö för invånare som innebär att företagen har tillgång till arbetskraft med hög 
kompetens. 

 

Kommunen ska också bidra till näringslivets utveckling genom att konkurrensutsätta 
sin verksamhet med kvalitet för medborgarna i fokus. Uppsala kommun ska inte i 
onödan bedriva verksamhet som kan utföras av privata, konkurrerande aktörer. En av 

 
5 Utveckla svenska städer, Tillväxtverket, 2015 s 10 
https://tillvaxtverket.se/download/18.41e101fd16561d403e5a6328/1535698709545/Utveckla%20sve
nska%20sta%CC%88der.pdf 

https://tillvaxtverket.se/download/18.41e101fd16561d403e5a6328/1535698709545/Utveckla%2520svenska%2520sta%25CC%2588der.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.41e101fd16561d403e5a6328/1535698709545/Utveckla%2520svenska%2520sta%25CC%2588der.pdf
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samhällets absoluta huvuduppgifter är att alla människor, efter egen förmåga, ska ges 
möjlighet att arbeta och försörja sig själva. Ett företagsklimat som ger fler och växande 
företag och därmed fler jobb och med en arbetsmarknad som är öppen för alla, ökar 
förutsättningarna för att människor ska kunna påverka och förbättra sina egna och sina 
barns livsvillkor. 

 

6. Upphandlingar  

Centerpartiet i Uppsala verkar för utvecklingen av ett digitalt upphandlingsförfarande 
som kallas dynamiskt inköpssystem.                

 

Uppsala kommun använder, i ett pilotprojekt, dynamiskt inköpssystem för upphandling 
av arbetsbefrämjande insatser. Dynamiskt inköpssystem innebär att leverantörer 
ansöker om att få vara med i ett system för att kunna lämna anbud vid en upphandling. 
Leverantörer kvalificerar sig till systemet genom att uppfylla de krav som kommunen 
formulerat. Anmälan till det dynamiska inköpssystemet sker via det digitala 
upphandlingssystemet Kommers. När ett behov sedan uppstår skickar kommunen 
anbudsförfrågan till alla kvalificerade leverantörer. Systemet är öppet för ansökningar 
under hela giltighetstiden och det finns inte någon begränsning på antalet leverantörer 
som kan godkännas till systemet. 

 

Med utgångspunkt i pilotprojektet arbetar Centerpartiet för att 
upphandlingsförfarandet ska tillämpas på fler områden där detta anses lämpligt. 
Eftersom upphandlingsförfarandet delas upp i fler anbudsförfaranden, utifrån samma 
grundläggande krav, blir processen effektiv för småföretagen. Dessutom kan mindre 
aktörer konkurrera i anbudsförfarandet inom de områden som de besitter en särskild 
kompetens. Dynamiskt inköpssystem kan därför bidra till ett bättre företagsklimat på 
upphandlingsmarknaden samt bättre kvalitet på levererade tjänster. Centerpartiet i 
Uppsala ser stor utvecklingspotential på området och kommer att arbeta för 
kontinuerlig uppföljning av förfarandet samt att nya användningsområden identifieras. 

 

Genom innovationsupphandlingar kan kommunen både förbättra kvaliteten i sin 
verksamhet och bidra till att nya innovativa idéer och smarta tjänster sprids. 
Forskningen på SLU och Uppsala universitet ger också goda förutsättningar för 
upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap inom vår kommun. Förfarandet har 
dock bara använts ett fåtal tillfällen i Uppsala kommun. Bakgrunden till detta är 
svårigheten att hitta relevanta områden för just innovationspartnerskap.  

Centerpartiet ska verka för att innovativa resurser ska komma Uppsala till nytta genom 
att identifiera användningsområden och lämpliga aktörer samt att sprida information 
om innovationspartnerskap. 
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Centerpartiet i Uppsala ska fortsatt arbeta för ökad transparens i kommunikationen 
mot leverantörerna under hela upphandlingsförfarandet. Viktiga faktorer är bättre 
formulerade frågeformulär som leder till rimliga kravställningar samt effektiv 
uppföljning av ramavtal. För att uppnå målet måste frågeformulären till sitt innehåll 
vara meningsfulla att besvara för de mindre företagarna. I längden kommer detta leda 
till att kraven är bättre anpassade till den rådande situationen på marknaden. Vad gäller 
uppföljningen av ramavtalen måste det avsättas resurser för att se till att ramavtalen 
följs. I nuläget finns inte någon sådan funktion och det bedömer vi i Centerpartiet i 
Uppsala som oacceptabelt.  

 

Centerpartiet i Uppsala vill också att kommunen i mycket större utsträckning ska 
använda sig av RFI:er och externa remisser i arbetet med framtagning av 
förfrågningsunderlag i offentliga upphandlingar. Detta leder både till en bättre 
fungerande konkurrens då fler företag sannolikt väljer att delta i upphandlingar, 
dessutom blir andelen överprövningar sannolikt lägre. 

 

Sammanställda åtgärder 

För att förbättra företagsklimatet i Uppsala vill Centerpartiet att konkreta åtgärder 
kommer till inom en rad områden: 

1. Samverkan och dialog  

Centerpartiet vill att: 

● Kommunstyrelsen ska ha kontinuerliga möten och bjuda in 
företagarorganisationer varje år. 

● Kommunförvaltningen regelbundet ska besöka företag och 
företagsorganisationer och representanter i näringslivet för att inhämta 
synpunkter om deras utmaningar. 

● Kommunen skapar ett nätverk för företag och näringslivet som får lyfta 
kravställningar och synpunkter i de offentliga upphandlingsprocesserna. 

● Kommunen skapar en särskild kommunsajt inriktad på att hjälpa företagare och 
vara vägen in för att hantera dialog eller ärenden med kommunens förvaltning. 

● Kommunförvaltningen inte ska konkurrera med näringslivsverksamhet utan 
fokusera på samverkan och service till företagarna. 
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2. Bemötande och organisation 

Centerpartiet vill att: 

● Kommunen tar fram och genomför utbildning för både kommunens anställda 
och förtroendevalda för att öka förståelsen för näringslivsfrågor. 

● En attitydförändring ska ske inom hela den kommunala förvaltningen. 

● Näringslivspolitiska frågor av betydelse lyfts till högsta instans: 
kommunstyrelsen. 

● Nej-beslut från kommunal förvaltning enligt policy bara ska tas över telefon, 
medan ett ja kan ske över e-post. 

● Frågor om arbetsmarknad, utbildning, kompetensutveckling och 
näringslivspolitik har en gemensam funktion som är ytterst ansvarig.  

● Uppsala kommun ska ta ansvar för att kontinuerligt möjliggöra mötesplatser för 
matchning mellan företagare och arbetslösa, så kallad “jobbdejting”. 

● Studier och utredningar som genomförs av kommunen bör vara öppna för 
offentligheten. 

● Kommunens IT-plattformar ska fungera under principen för öppna API:er. 

 

 

3. Förenkla kommunala tillståndsprocesser 

Centerpartiet vill att: 

● Kraftiga regelförenklingar genomförs. Regler ska behållas endast när de går att 
motivera utifrån att de är lagstadgade eller fyller en viktig funktion. 

● Förenklingarna i tillståndsprocesser som har genomförts i och med 
coronapandemin permanentas. 

● Ännu fler förenklingar i tillståndsprocesser möjliggörs genom att utreda vilka av 
de krav som ställs i kommunala tillstånd som kommer av lagstiftning och vilka 
som är kommunalt beslutade. 

● Det införs en princip om “en väg in” för företagare, så att de inte behöver ringa 
runt till flera tjänstepersoner för att få svar på sina frågor. 

 

4. satsningar för en levande stadsmiljö 

Centerpartiet vill att: 
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● Kommunen fortsätter arbeta med innerstadsstrategin med att utveckla stadens 
torg och gaturum med fler vistelseytor, mer torghandel och kultur. 

● Parkeringsplatserna på Fyristorg möbleras om så att torgytan ökar med 
bibehållet antal parkeringar. 

● Parkeringsplatser centralt görs avgiftsfria i 30 minuter för att gynna 
affärsverksamhet och take-away restauranger. 

● Kollektivtrafik och cykelstråk anpassas till en levande stadsmiljö. 

● Uppsala kommun tidigt i stadsbyggnadsprocesser involverar invånarna och 
stärker deras möjlighet till påverkan för att stärka att offentliga platser upplevs 
som trygga.  

● Uppsala kommun anställer fler ordningsvakter för att skapa trygghet i centrum 
tills en högre polisiär närvaro är säkrad på regionnivå. 

● Uppsala kommun lyfter näringslivsperspektivet i stadsplaneringen genom att 
bidra till att skapa BID-samarbeten (Business Improvement Districts). Det är en 
internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor 
där hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala företag arbetar 
tillsammans för att förebygga brott och skapa ett tryggare och mångfacetterat 
stadsrum. 

 

5. En företagarvänlig kommun 

Centerpartiet vill att: 

● Kommunen ska bidra till näringslivets utveckling genom att konkurrensutsätta 
sin verksamhet med kvalitet för medborgarna i fokus. 

● En kommunal utredning tillsätts för undersöka vad som skulle attrahera stora 
företag till kommunen. 

● Kommunen regelbundet följer upp med dess företagare hur relationen mellan 
kommun och företagare fungerar. 

● Stadsdelar utvecklas för att kompetens ska välja att bosätta sig i Uppsala och bo 
kvar. 

● Två strategier tas fram av kommunen: en för att attrahera nya företag och en för 
att främja befintliga företag. 

● Invånarnas möjligheter till meningsfull fritid avseende kultur, sport och 
friluftsliv tillgodoses. 

● Kommunen inrättar närkontor i flera av kommunens kransorter för att bland 
annat erbjuda företag att hyra kontorsplatser och fungera som företagshotell. 
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● Samarbete mellan landsbygdsföretag och skolor stimuleras. 

● Byggande av företagslokaler och företagsbyar i kommunens kransorter 
möjliggörs. 

● Distansarbete i bygder möjliggörs genom att bygdegårdar och andra lokaler 
används som företagshotell/arbetsplats. 

● Samhällsservice och annan service säkerställs på Uppsalas landsbygd för att 
skapa lokala arbetstillfällen och en miljö för invånare som innebär att företagen 
har tillgång till arbetskraft med hög kompetens. 

● De praktiska gymnasie- och vuxenutbildningarna får en tydligare koppling till 
arbetsmarknaden och att kommunen säkerställer en effektiv undervisning i 
svenska för de som behöver. 

 

6. Upphandlingar 

Centerpartiet vill att: 

● Kommunen ska jobba för innovationsupphandlingar och innovativa lösningar 
genom partnerskap. 

● Upphandlingar görs under transparent kommunikation. 

● Upphandlingar delas upp i flera anbudsförfaranden för att göra det enklare att 
lägga anbud (det som kallas dynamiskt inköpssystem). 

● Kvalitet ska värderas högt i utvärderingsmodeller av anbud i upphandlingar. 

● Kommunen i mycket större utsträckning ska använda sig av RFI:er och externa 
remisser i arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag i offentliga 
upphandlingar. 


