Nytt från Näringsliv Uppsala
Nyhetsbrev januari 2017

Klicka här för att läsa
brevet i din webbläsare

Planera din
bygglovsansökan i god tid
Här får du tips på vad du ska göra för
att skicka in en fullständig ansökan
och korta ner handläggningstiden. På
så sätt går ansökningen snabbare för
dig och ditt företag.
Starta din planering med ett besök
hos vår bygglovsrådgivning på
Stationsgatan 12. Ta med dina idéer
och ritningar och diskutera med
handläggarna på plats.

– De två vanligaste orsakerna till förseningar är att man skickar in en
bygglovsansökan som inte är fullständig och att man missar att skicka med en
kontrollplan. Hos bygglovsrådgivningen kan du få hjälp med vilka handlingar
som ska lämnas in och hur de ska se ut, säger Uppsala kommuns bygglovschef
Christian Blomberg.
– Det är viktigt att förtydliga att vi på kommunen har 10 veckor på oss att fatta
beslut i ditt ärende, men de veckorna startar inte automatiskt när du har skickat in
din ansökan. De veckorna startar när vi har fått in en komplett ansökan. Och det
kan vi hjälpa dig med!
Ett sätt att spara både din egen och handläggarnas tid är att kontrollera att din
ansökan är komplett innan du skickar in den. Det gör du enkelt med kommunens
checklistor och exempelkontrollplaner som finns på Uppsala kommuns webbplats.
Listorna är desamma som handläggarna själva använder. Där hittar du bland
annat checklistor på nybyggnation, fasadändringar och tillbyggnader. Du hittar
också information om vilka handlingar och ritningar du behöver skicka med och
information om olika ritningar och handlingar.
Boka ett möte med Bygglovsinformation i god tid innan ansökan om bygglov ska
lämnas in. På så sätt kan vi bidra till en smidig handläggning och du undviker
fallgropar i processen. Du kan antingen kontakta oss genom vår
bygglovsinformation eller genom att maila bygglovschefen. Du hittar checklistor,
exempelkontrollplaner och all information du behöver på
www.uppsala.se/bygglov
Besök Bygglovsinformation
Plats: Stationsgatan 12, plan 4
Öppettider: varje dag 9.00–12.00, torsdag kväll öppet hus 15.00–19.00
E-post: bygglovsinfo@uppsala.se

Faktaruta
• Sedan 2014 har Uppsala kommuns bygglovsenhet genomfört en
organisationsförändring för att effektivisera sitt arbete.
• Genomsnittlig handläggningstid per ärende har minskat från 5,1 veckor 2015
till 3,2 veckor 2016. De allra flesta får ett beslut inom 6 veckor.
• Uppsala kommun har mellan 2014 till 2016 ökat sin bemanning på
bygglovsenheten från 30 till 65 anställda.
• Uppsala kommun har minskat handläggningstiden från att 66 procent fick ett
beslut inom handläggningstiden år 2013 till att 94 procent får det 2016.

BASE10 – plats för Uppsalas

tech-talanger
Den 26 januari invigdes BASE10. Det
är det senaste stället för
Uppsalaföretag inom tech-branschen
att samlas på. Uppsala kommun är en
av de partners som gör det möjligt.
– Det känns fantastiskt att vi är igång
och att så många från Uppsalas
tech-community kom hit. Det visar att
BASE10 fyller ett behov, säger
grundaren Jason Dainter.
På BASE10 finns det 1 000
kvadratmeter där mellan 100 och 200
tech-talanger kan arbeta, nätverka,
inspireras och delta i evenemang året
runt.

Redan i dag har BASE10 runt 50 personer som hyr en plats och en lång
väntelista på personer som vill in.
– Uppsala är den snabbast växande staden i Sverige. Här finns massor av
passionerade tech-företagare som bör tas om hand och uppmuntras att stanna
kvar. Även när de når samma miljardhöjder som Skype, Klarna och MySQL som
alla har startats av personer med Uppsalaanknytning, säger Jason Dainter, en av
två grundare till BASE10.
Uppsala kommun är en av flera partners som har gjort det möjligt att starta
BASE10. Att uppmuntra nya företagssatsningar är ett av kommunens strategiska
mål i näringslivsprogrammet.
– Det händer spännande saker när det offentliga stöttar passionerade
entreprenörer. Och Uppsala kommuns stöd sträcker sig mycket längre än det
ekonomiska. Vi har ett mycket nära och gott samarbete där vi får hjälp med
kontakter att öppna dörrar, säger Jason.
– Jag är väldigt glad att vi har lyckats få till Uppsalas första riktiga co-working
space för tech-entreprenörer. Det är helt avgörande för att bidra till att talanger
inom tech-sektorn stannar kvar i Uppsala och startar företag eller bidrar till att
andra företag kan möta digitaliseringens utmaningar, säger Yvonne Näsström,
näringslivsdirektör i Uppsala kommun.
Läs mer om BASE10 på www.facebook.com/base10uppsala

Digitala tjänster förenklar
för företagare
I det nationella projektet Serverat samlas myndigheter, kommuner och
leverantörer för att göra det så enkelt som möjligt för blivande
restaurangföretagare att starta sin verksamhet.
Uppsala kommun deltar aktivt i projektet som har till syfte att förenkla för
företagare och effektivisera kommunernas arbete genom att leverera smarta och
moderna digitala tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med Tillväxtverket och
Bolagsverket som står bakom webbplatsen verksamt.se.
På webbplatsen finns en guide där
restaurangföretagare kan skapa en
checklista utifrån sina specifika
förutsättningar och se vilka statliga
och kommunala tillstånd som gäller
när de ska starta restaurang.
Arbetet inleds med restaurangbranschen som målgrupp, men
ambitionen är att projektet framöver
även ska omfatta andra branscher.
Ta reda på mer genom att titta på
filmen: https://skl.se/serverat

Näringsliv Uppsala
gratulerar
Grattis alla företagare som vunnit eller varit nominerade till olika företagarpriser!

Tipsa oss gärna! E-posta naringsliv@uppsala.se
- Fertsoft och CheckProof, två UIC-bolag som den 18 januari tilldelades Nordeas
resestipendium.
- Alla som är nominerade till Guldkajan. Vinnarna presenteras i UNT under
februari.
Årets nykomling 2016 :
Hava
Frenchi
Sherlock’s The Black Brook
Årets krog 2016
La Parrilla
Villa Anna
Jay Fu’s
Årets uteservering 2016 :
Frenchi
Stationen
La Parrilla
Årets kafé 2016 :
Güntherska hovkonditori & schweizeri
Cajsa’s café på Slottet
Kafé Kardemumma
Årets lunchställe 2016 :
Frenchi
Dylan's grill.
Hava
Årets bar 2016 :
Stationen
Shotluckan
La Parrilla
- Uppsala Konsert & Kongress som fyller 10 år.
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