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Kommunikation, bostadsbyggande och service till företagen. Det är de tre  viktigaste 
 frågorna för Uppsalas näringsliv enligt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens 
 ordförande. I en intervju med Arena Uppsala beskriver hon hur den nya majoriteten  
ska utveckla förutsättningarna för Uppsalas näringsliv. 

HÖSTAS fick Uppsala kommun en ny 
 politisk majoritet. Det rödgröna  styret 
 består av Socialdemokraterna (S), 

 Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). 
Partierna har tillsammans majoritet med  
42 av de 81 mandaten i kommunfullmäktige. 
Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens 
ordförande och ansvarig för frågor som  
rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning  
i Uppsala kommun.

Vilka utmaningar står Uppsala inför 
när det gäller näringslivet?

– Jag ser det som att utmaningarna består 
av både yttre och inre faktorer. De yttre  

faktorerna handlar framför allt om att för
bättra kommunikationen, infrastrukturen  
och pendlingsmöjligheterna. Det finns även 
ett stort behov av fler bostäder och kommer
siella lokaler, och därför behöver vi satsa 
på att bygga mer för att utvecklas. Detta är 
särskilt viktigt för att nya företag ska kunna 
etablera sig, och för att fler människor ska 
kunna flytta till Uppsala. 

– De inre faktorerna innebär en utmaning 
med att vässa den kommunala organisatio
nen. Där gäller det i synnerhet att förbättra 
servicen till de 19 000 företag som finns  
i Uppsala, och se hur vi bättre kan möta 
deras behov och få dem att må bra. 

I

Tar positionen som Sveriges fjärde 
största stad på allvar

MARLENE BURWICK OM UPPSALA

Hur ska ni arbeta för att lösa dessa 
utmaningar?

– För att stärka näringslivet måste vi på 
 allvar ta positionen som Sveriges fjärde  
största stad. Det gör vi genom att visa en 
stark politisk vilja, och genom att arbeta 
med bred samverkan kring innovationer, 
arbetsmarknads politik och näringslivspolitik. 
På Distinget i februari lyfte  Handelskammaren 
vikten av kommunikation, och då särskilt en  
framtida satsning på utbyggnaden av fyra järn
vägsspår längs hela sträckan mellan  Uppsala 
och Stockholm. Vi vill trycka på  regeringen  
i frågan om fyrspår, eftersom det är en väldigt 
viktig fråga för Uppsalas näringsliv. 
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– När vi nu positionerar oss som Sveri
ges fjärde största stad och vill locka till nya 
etableringar i Uppsala är goda kommunika
tioner oerhört viktigt, och något vi i kom  
munen jobbar aktivt med. Den frågan går 
hand i hand med bostadsfrågan. Vi vill 
bygga 3 000 nya bostäder per år. En bra pla
nering vad gäller mark och lokaler för nya 
etableringar krävs. Det tar vi med oss när vi 
går in i arbetet med översiktsplanen. 

Hur ska företagen få ännu bättre 
service från kommunen?

– Det har tidigare funnits en del syn  
 pun  k    ter på servicen, bland annat på för 
långa handläggningstider. Just nu  arbetar  
vi konkret med att se över sättet vi ger ser
vice på till Uppsalaföretagen. Vi ut veck lar 
pro ces serna, ser hur vi kan opti mera vårt 
arbete och möta de krav som ställs på oss  
i kommunen. En konkret åt gärd vi har vid
tagit är utbildningen Förenkla helt enkelt. 
Den startade innan jul för chefer, tjänstemän 
och förtroende valda som möter företag  

Frukostmötet Vakna Uppsala är en mötesplats för näringslivet. Här intervjuas stadsbyggnadsdirektör Mats 
Norrbom och näringslivsdirektör Yvonne Näsström.

i det dagliga arbetet. Jag tror att mycket kan 
lösas genom systematiskt arbete,  utbildning 
och diskussioner. Vi måste också göra det 
enkelt och tydligt vart man vänder sig med 
sina frågor och när man kan förvänta sig ett 
svar, både vid nyetableringar och vid mindre 
ärenden. Förtroende byggs genom ett bra 
bemötande och att man förstår hur kommu
nen hanterar ärenden.

Hur ser samarbetet ut med andra 
aktörer här i Uppsala?

– Vi samverkar med många olika aktörer. 
Vi ser ett behov av att kommunen blir en bra 
samarbetspartner för att stötta och hjälpa, 
både de företag som redan finns här, och de 
som vill starta eller eta blera sig här i Upp
sala. Konkreta exempel på sam  verkan sker 
framför allt inom regionens fokus branscher: 
life science, ICT (information och kommu
nikationsteknologi) och clean tech (energi 
och miljöteknik). Här jobbar vi tillsammans 
med innovationsaktörer som till exempel 
Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre 
och STUNS Energi och arrangerar tillsam
mans evenemang som Health Summit, 
Uppstart och Clean Tech Challenge. 

Hur ser ni på företagandet på lands-
bygden och hur det kan utvecklas?

– Många nya jobb skapas i små och 
medel stora företag på landsbygden. Där
för vill vi utveckla möjligheterna att stödja 
utbyggnaden av grundläggande service så 
som matbutiker och bredband. Vi vill också 
främja innovationer, köpa in mat från ett 
ambitiöst ekologiskt jordbruk och förenkla 
för företag att expandera. Med tydliga kon
taktpersoner i kommunen kan dialogen med 
företag på landsbygden också förenklas. n

För att stärka närings
livet måste vi på  allvar ta 
positionen som  Sveriges 
fjärde största stad. Det gör 
vi genom att visa en stark 
politisk vilja, och genom 
att  arbeta med bred sam
verkan kring innovationer, 
arbetsmarknadspolitik 
och näringslivspolitik. 

www.verksamt.se är en webbplats skapad 
för att göra det enklare att starta, driva, 
utveckla och avveckla företag. Webb
platsen innehåller information, guider 
och etjänster som stödjer företagare  
och drivs av Tillväxtverket, Skattever
ket och Bolagsverket. Fokus ligger på de 
 områden som dessa myndigheter an svarar 
för samt ett översiktligt information för 
kommunala processer. 

Under våren görs en förstudie för att se 
om kommunens tillståndsprocesser kan 
ingå i www.verksamt.se. Ett mål är att 
göra en gemensam databas där företagens 
grunddata finns, så de bara be höver fylla  
i de uppgifterna vid ett tillfälle. 

Uppsala kommun vill förenkla för    före  
tagen och deltar därför i förstudien kring  
hur informationen och etjänsterna ska  
utformas. Resultatet presenteras under 
april och det fortsatta arbetet  beräknas 
starta i juni. För mer infor mation,  kon 
 takta kom munens  företagslots  
AnnCharlotte Berger,  
telefon 018727 88 80

FÖRENKLA HELT ENKELT
Kommunens medarbetare som möter 
företag i sitt arbete har gått utbildningen 
”Förenkla helt enkelt”. Det är Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som står 
bakom utbildningen med syfte att skapa 
bättre och effektivare kontakter mellan 
kommun och företag.

Efter utbildningen ska en handlings 
plan tas fram med ett antal förbättrings
förslag som kommer att genomföras 
under 2015.

Uppsala kommuns mål är att vara en 
ledande näringslivskommun. Kontakter 
med företagen ska präglas av god service, 
korta handläggningstider, tillgänglighet, 
och ett rättssäkert agerande.

www.verksamt.se 
– för enklare 
företagande


