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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2018-02-12

1 (1)
Ärendenr
2018/244-3.5.0.3

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2018/244-3.5.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om bl.a. yrkeshögskoleutbildningar.
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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2018-02-20

1 (1)
Ärendenr
2018/291-1.3.2.3

Information om revisorernas granskning av behörigheter
och loggkontroller inom socialnämnden
Ärendenr 2018/291-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen informerar den granskning revisorerna gjort kopplat till
behörigheter och loggkontroller inom socialnämnden.
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

2018-01-09

1 (1)
2018/37-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-02-26
Ärendenr 2018/37-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Sveriges kommuner
och landsting
2018-02-09

Ämne
KLF hidnr. 2018.1571
Inbjudan till CEMR:s konferens Equality, Diversity
and Inclusion i Bilbao, 11-13 juni 2018

Sveriges kommuner
och landsting
2018-02-09

KLF hidnr. 2018.1583
Seminarium för förtroendevald – Medborgardialog I
komplexa samhällsfrågor kring inkludering och
integration

Kommunförbundet
Norrbotten
2018-02-14

KLF hid.nr 2018.1671
Inbjudan till konferensen Nya
dataskyddsförordningen ur ett kommunperspektiv
18 april 2018 i Luleå

Pajala kommun
2018-02-14

KLF hid.nr 2018.1631
Inbjudan till nätverksträff för politiker i kommuner
inom meänkieli förvaltningsområde
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Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Inköpskontoret
Daniel Granlund

2018-02-08

Avrop från HBVs ramavtal gällande byggmaterial
Ärendenr 2018/227

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avropa från HBVs
ramavtal gällande byggmaterial
2. Avtalstiden är från 2018-03-01 t.o.m 2020-02-29, med möjlighet till en
eller flera förlängningar. Den sammanlagda ramavtalstiden inklusive
förlängningar kan maximalt bli till 2022-02-29.

Sammanfattning av ärendet
Husbyggnadsvaror HBV Förening tecknar ramavtal där medlemmar har rätt
att avropa. Luleå kommun är medlem och har rätt att avropa från deras
ramavtal. HBV har en uppförandekod som ska följas av leverantörerna där
krav ställs på bland annat arbetsmiljö, fackliga rättigheter och
miljölagstiftning. HBV följer också om leverantörerna följer upp att
uppförandekoden genom att granska dokumentation samt i vissa fall även
genom att göra revisioner.
HBV har tecknat Ramavtal 18-123 Byggmaterial
HBV har utsett tre leverantörer för Norrbottens Län enligt nedan rangordning
1. Beijer Byggmaterial AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. Woody Bygghandel AB
Ramavtalet är ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för Luleå kommun och är
upphandlat i stor konkurrens och lokal anpassning.
Mellan HBV, entreprenören och Luleå kommun kan det bli aktuellt att teckna
ett trepartsavtal som upprättas när entreprenören skall köpa material på
HBV:s ramavtal. Vem som har rätt att teckna tredjepartsavtal framgår av
kommunstyrelsens delegationsordning.

Daniel Granlund
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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Ärendenr
2018/227

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Hanna Westergaard

2018-02-09

1 (2)
Ärendenr
2018/236-1.2.1.2

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse
2017
Ärendenr 2018/236-1.2.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
verksamhetsberättelse för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ansvar för samordning och effektivisering
av kommun- och koncernövergripande administrativa processer liksom för
genomförande av kommunens arbetsgivarpolitik och ekonomistyrning.
Kommunledningsförvaltningen genomgår en betydande förändringsprocess.
Under året har ett antal aktiviteter genomförts:
Förvaltningen har lett arbetet med att se över kommunens administrativa
funktioner som inneburit ett flertal förändringar. Bland annat kan nämnas:
o

servicekontoret bildades under hösten och innehåller
lönecenter, ekonomicenter och kundcenter.

o

kansliprocesserna har varit föremål för utredning och beslut
om att samordna nämndsekreterarena under kansliet har
fattats.

Digitaliseringen har haft ett stort fokus med många olika
utvecklingsaktiviteter.
Budgetavvikelsen för kommunledningsförvaltningen uppgår totalt sett till
+15,5 mkr. Den största budgetavvikelsen (5,2 mkr) är kvarvarande
projektmedel för det fleråriga projektet om den administrativa översynen,
Dessa medel ska ombudgeteras till 2018 och planeras att förbrukas i
kommande projektarbete.
Verksamhetsberättelsen innehåller även uppföljning av interkontroll 2017.

Beslutsunderlag


Verksamhetsberättelse inkl. internkontroll 2017
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Hanna Westergaard

2018-02-09

Hanna Westergaard
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Samtliga kontor inom kommunledningsförvaltningen, kvalitet &
samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2018/236-1.2.1.2

Verksamhetsberättelse 2017
KS-Kommunledningsförvaltning

9
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1 Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen har ansvar för samordning och effektivisering av kommun- och
koncernövergripande administrativa processer liksom för genomförande av kommunens
arbetsgivarpolitik och ekonomistyrning.
Kommunledningsförvaltningen ska med ett helhetsperspektiv arbeta möjliggörande för lösningar som
skapar effektivitet och ökad kund- och medborganytta. Förvaltningen ska genom att stödja andra
förvaltningar och bolag i deras uppdrag åstadkomma förbättrade resultat för slutkunden. Förvaltningen
ska i sitt uppdrag vara utvecklingsorienterad och framåtsyftande och anlägga ett utvärderande
perspektiv på verksamheterna. Vidare ska förvaltningen vara ett stöd till politiken oavsett del i
koncernen. Förvaltningens kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna kunder vilka i sin tur
ger service till medborgare och externa kunder. Det är därför centralt att förvaltningen i sitt arbete ser
dessa slutkunders behov.
Kommunen har höga ambitioner som kommunledningsförvaltningen ska svara upp mot. Förvaltningen
ska vara en Nationell förebild!

2 Året som gått
Kommunledningsförvaltningen genomgår en betydande förändringsprocess. Under året har ett antal
aktiviteter genomförts:


Förvaltningen har lett arbetet med att se över kommunens administrativa funktioner vilket
inneburit ett flertal förändringar. Bland annat kan nämnas:
o

servicekontoret bildades under hösten och innehåller lönecenter, ekonomicenter och
kundcenter.

o

kansliprocesserna har varit föremål för utredning och beslut om att samordna
nämndsekreterarena under kansliet har fattats.



Intranät och extern webbplats genomgår ett förbättringsarbete som beräknas vara klart under
2018.



Förvaltningen har under året arbetat med utredningar kring bolagsutdelningar och
finansieringsmodeller.



Ett seminarium med över 300 besökare och föreläsare från hela landet genomfördes i april med
inriktning mot tillväxt och ökad befolkning.



Kommunledningens pressaktiviteter har resulterat i över 700 nyheter, mer än en fördubbling
sedan 2011.



Digitaliseringen har tagit sig uttryck genom ett betydande antal utvecklingsarbeten under 2017:
o

de viktigaste är påbörjat genomförande av NextGen 2.0 (uppgradering av datorplattform
med bl a Office 365)

o

upphandling av datorarbetsplatser

o

stöd till skolans digitalisering

o

införande av kommungemensam samverkansorganisation för digitalisering

o

fortsatt utveckling av e-tjänster

KS-Kommunledningsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2017
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o

planering av kompetensinsatser för att realisera nyttor genom Office 365 som
samarbetsplattform

o

fortsatt arbete med ny dokumenthanteringslösning

o

arbete med informationssäkerhet samt förberedelser inför GDPR

o

utvecklingsprojekt avseende dokumenthantering och e-arkiv



Den nya modellen för lönebildning är implementerad i alla förvaltningar.



Inom rekryterings och marknadsinsatser har en ny arbetsgrupp skapats med syfte att öka
attraktionen för våra arbeten med en särskild inriktning mot yngre ungdomar.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

108 566
-250 670

Kapitalkostnader
Nettokostnader

Antal månadsanställda per 31 december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

7 209

Visstidsanställda

-20 170
-162 274

Kommunbidrag
Resultat

177 772

Årsbudget

30 100

15 498

Avvikelse

22 891

Budgetavvikelsen för kommunledningsförvaltningen uppgår totalt sett till +15,5 mkr. Den största
budgetavvikelsen (5,2 mkr) är kvarvarande projektmedel för det fleråriga projektet om den
administrativa översynen, Dessa medel ska ombudgeteras till 2018 och planeras att förbrukas i
kommande projektarbete.
Övriga överskott kommer huvudsakligen från kommunövergripande anslag såsom:


projektfinansiering för Business Intelligens (0,6 mkr)



överskott för office 365 licenser (1,7 mkr)



anslag för digital utveckling 3,8 mkr



bosättningsuppdraget (1,4 mkr)

Underskott för kommunövergripande anslag redovisas för:


försäkringar med (0,5 mkr)



avgifter till kommunförbundet med (0,3 mkr)



facklig tid (0,7 mkr)

Överskott med 0,9 mkr redovisas för anslagen för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och ett antal
råd/kommittéer. Kontorens verksamheter genererar överskott med cirka 3,0 mkr kopplat till bl.a
vakanser, projektmedel och systemdrift.
Investeringsbudgeten innehåller huvudsakligen inköp av datorer för åldersutbyte, såväl administrativa
personaldatorer som skoldatorer. Den kraftiga avvikelsen i utfallet för investeringsverksamheten beror
på att skolförvaltningen valt att inte fullfölja sin utbytesplan avseende skoldatorer, vilket kraftigt
minskat investeringsbehovet av skoldatorer under innevarande år. Utbytet av personaldatorer har som
tidigare nämnts senarelagts något p g a införandet av Office 365 och sammantaget innebär detta att hela
årets investeringsbudget inte har tagits i anspråk.
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3 Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

4 Analys
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Ökat byggande för fler Luleåbor

Förvaltningen ansvarar för det samlade arbetet kring
platsvarumärket och att stötta arbetet riktat mot 10 000 nya
Luleåbor. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att synliggöra
kommunens expansion, bland annat arrangerade vi ett nationellt
seminarium i Luleå den 28 april med över 200 deltagare.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Förvaltningen genomför integrationsutbildning på arbetsplaserna
riktad till medarbetare med behov att utveckla sin förmåga i svenska
språket både muntligt och skriftligt samt få förståelse för hur
svenska arbetsplatser fungerar. Medborgarkontoret i Råneå har
startat ett samarbete med AMF för att få fler att bosätta sig i Luleå.
Där tillhandhålls information, vägleding och och stöd för
asylsökande.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Tillsammans med Fritidsförvaltningen har möjligheterna analyserats
att göra en webbversion av den skärgårdsbok som Luleå kommun
har tagit fram. Genomförandet är pausat eftersom det är förenat med
kostnader som inte är budgeterade.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Förvaltningen utveckla arbetet med hållbara inköp med fokus på
bland annat växthusgaser. Insatserna består i kontinuerlig
kompetensutveckling, samarbete internt och miljökrav i
upphandlingar. Under året startar ett projekt i syfte att formulera
skarpa och tydliga uppföljningsbara mål för hållbara inköp med
särskild hänsyn till ekologisk hållbarhet.
I övrigt görs en reseöversyn i syfte att minska bidraget till koldioxid
i atmosfären. Det kan bland annat handla om att minska
transporterna genom att ersätta fysiska möten med videomöten.

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Målområdet omhändertogs med avseende på att tillväxtkontoret
ingick i förvaltningen. Efter omorganisationen vid årsskiftet är det
inte längre fallet, varvid målområdet inte är aktuellt.

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Förvaltningen har fokus på ökad tillgänglighet via telefon och e-post
samt att tydliggöra resultataspekten. Utvecklingsarbetet bedrivs via
ständiga förbättringar med hjälp av förbättringstavlor, enkätutskick
som följs upp och ärendesystem. Ett koncept för samlad kundtjänst
är under framtagande. Digitalt först är ett ledord för den framtida
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys
utvecklingen.

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering

Genomförda och planerade insatser (handlingsplan, utbildning och
könsuppdelad statistik) inom området finns. Arbete pågår med att
implementera ett nytt systemstöd för arbetsvärdering och
lönekartläggning som från och med 2017 ska ske årligen. Arbetet
med en jämställdhetsintegrerad budget är inlett.

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Utpekade förbättringsområden i kommunkompassen i form av
resultatfokus och förbättrad styrning har omhändertagits och ett
nytt styrsystem har arbetats fram vilket ligger till grund för
kommande års arbete med att utveckla styrmodellen där
förvaltningen är involverad. En populärversion av årsredovisningen
har tagits fram.

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Olika slags aktiviteter pågår inom samtliga kontor: nytt IT-stöd för
att få bättre överblick och planeringsunderlag, återkommande
samverkansmöten, kompetensutvecklingsplan, tydliggöra gränsoch samarbetsytor.

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Samtliga kontor arbetar med att synliggöra och möjliggöra
medskapande som en naturlig del i ett ständigt förbättringsarbete.
Förvaltningen står inför förändringar där bland annat ett nytt kontor
tillkommit och då är tidig information en nyckelfaktor som skapar
förutsättningar för delaktighet och samverkan.
Sjuk- och frisknärvaron följs upp löpande och analyseras kontorsvis.
För helåret märks en viss ökning beträffande sjuktalen och
minskning beträffande frisktalen jämfört med 2016. Detta ligger
inom normala fluktuationer beroende på opåverkbara faktorer
såsom influensa.
Sjukfrånvaro: 4,0 % (3,7 %)
Frisknärvaro: 75,7 % (78,3 %)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Kommunledningsförvaltningens bedriver verksamheten inom
angivet kommunbidrag.

Effektivisering av verksamheten

Arbete pågår inom ramen för den administrativa översynen. Förslag
för effektivisering av ekonomiadministrationen har levererats och
ska implementeras. Fortsatt arbete med att nyttja IT-stöden på ett
effektivare sätt.

KS-Kommunledningsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2017
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5 Uppföljning internkontroll
Status

Kontrollmoment

Lokalt Ansvarig

Säkerställa att det
finns kommunicerad
rutin för beställning
och attestering som
följs

Senaste analys
Resultat och
noterade avvikelser:

Riskvärde 2017
12

E-handel 29% på
årsbasis jämfört med
15% 2016
Åtgärder:
Inköpssamordnaren
har dialog med
samtliga behöriga
beställare för att
förbättra processen.

Säkerställa att
fakturor betalas på
förfallodagen

Resultat och
noterade avvikelser:

12

2015 12,6%
2016 8,5%
2017 8,3%
Åtgärder:
Fortsatt bevakning.
Kompetensutveckling
där behov finns.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Birgitta Nilsson

2018-02-07

Yttrande om granskning av kommunens
personalförsörjning och rekrytering av ledande
befattningar
2017/1209

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
svar som sitt yttrande.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kommunrevisionen har KPMG genomfört en granskning av
kommunens personalförsörjning och rekrytering av ledande befattningar.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har en
tillfredsställande styrning och uppföljning av personalförsörjningen med
särskilt fokus på chefer och nyckelfunktioner.
KPMG:s sammanfattande bedömning är att det finns en samlad bild av hur
personalbehoven ser ut både på kort och lång sikt men efterlyser samtidigt ett
mer systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning
Personalkontoret bekräftar det mesta i granskningen och ställer sig bakom
principerna i revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen. Däremot
ser personalkontoret ett stort behov av ”timing” då en rad pågående
förändringsprocesser direkt eller indirekt påverkar
kompetensförsörjningsområdet.
Dessa processer rör exempelvis kommunövergripande styrning av plan- och
budgetarbetet, utveckling av ledarskapsmodell, kartläggning och förbättring
av total HR-funktion, inrättande av sammanhållen rekryteringsenhet mm.
Det är inte kompetensförsörjningsområdet som är katalysatorn för dessa
arbeten men det kommer att påverkas.
Kommunledningsförvaltningen/personalkontoret har för avsikt att se över
följande områden:
 Kompetensförsörjning som en del av den avrapportering som
personalkontoret gör till kommunstyrelsen i samband med
delårsuppföljningar 2018.
 Samtliga nämnders årliga kompetensförsörjningsplaner.
 Kompetensförsörjningsplanerna som ett av nämndernas underlag till
budgetarbetet.
 Kommungemensam mall för kompetensförsörjningsplan.
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Årlig analys av nämndernas planer utifrån behov av
kommunövergripande insatser.

Beskrivning av ärendet
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens
rutiner rörande kommunens personalförsö1jning och rekrytering av ledande
befattningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och uppföljning av
personalförsörjningen med särskilt fokus på chefer och nyckelfunktioner.
Revisorerna ser positivt på det arbete som sker inom området men har också
identifierat utvecklingsområden och rekommenderar kommunstyrelsen:
• att fastslå tydliga mål, uppdrag och direktiv avseende kompetensförsörjning
samt följa upp dessa årligen
• att säkerställa att strategier och handlingsplaner tas fram samt att ytterligare
åtgärder genomförs för att säkerställa kompetensförsörjning inom respektive
område på lång och kort sikt
• att fatta beslut om att årlig kompetensförsörjningsplan tas fram för alla
nämnder samt att uppföljning av planen görs av nämnderna minst en gång
per år. I denna kompetensförsörjningsplan bör chefs- och
ledarskapsförsörjningen finnas med som en egen del
• att tydliggöra sambandet mellan kompetensförsörjning och kommunens
attraktivitet som arbetsgivare
• att se över styrande och stödjande dokumenten med bäring mot
kompetensförsörjning
• att säkerställa att strategier och handlingsplaner tas fram samt att ytterligare
åtgärder genomförs för att säkerställa chefsförsörjning på lång och kort sikt
• att uppdatera Kommunstyrelsens reglemente då det endast var giltigt t o m
31/12 2016

Personalkontorets svar på granskningen
Personalkontoret håller med om det mesta i granskningen och ställer sig
bakom principerna i revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen.
Däremot ser personalkontoret ett stort behov av ”timing” då en rad pågående
processer direkt eller indirekt påverkar kompetensförsörjningsområdet.
Dessa processer rör exempelvis kommunövergripande styrning av plan- och
budgetarbetet, utveckling av ledarskapsmodell, kartläggning och förbättring
av total HR-funktion, inrättande av sammanhållen rekryteringsenhet etc.
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Det är inte kompetensförsörjningsområdet som är katalysatorn för dessa
arbeten men det kommer att påverkas.
Ny organisering av HR-funktioner?
Det pågår ett projekt med en eventuell etablering av sammanhållen
rekryteringenhet för hela kommunen (ev. koncernen). Beslut i frågan
förväntas hösten 2018. En sådan enhet kan ge en tydligare bild av kommunen
som arbetsgivare och därmed stärka arbetsgivarvarumärket. Vidare
underlättas uppföljning av kompetensförsörjningssituationen.
En analys av framtida utveckling av kommunen HR-funktionerna startar i
början av 2018 för beslut om eventuella ändringar sommaren 2018.
Förväntansbilden handlar om att tydliggöra övergripande styr- och
stödprocesser för att säkerställa att Luleå kommun agerar som en
arbetsgivare. Förändringar som nämndstrukturer, centralisering av
administrativa resurser, organisering av kommunövergripande arbete etc.
måste mötas av en förändring av den totala HR-funktionen. Det kan innebära
centrering av vissa resurser men också funktionskrav på förvaltningar. Idag
finns nätverk för attraktionsskapande insatser och rekryteringsarbete. Dessa
strukturer kan komma att förändras.
Kompetensförsörjning är en av de viktigaste ledningsfrågorna och starkt
kopplad till arbetsgivarvarumärke
Granskningsrapporten pekar på mängden styrande dokument och frånvaron
av konkreta mål. Rapporten visar att förvaltningarnas arbete haltar avseende
strategier och handlingsplaner för kompetensförsörjning trots direktiv att ta
fram sådana. Den pekar också på en frånvaro av röd tråd i arbetet.
Personalkontoret har initierat att övergripande budgetprocess, löneprocess
och kompetensförsörjningsanalys måste harmoniseras. Processanalys är
inplanerad. Målbilden är att både tydliggöra kraven till
nämnder/förvaltningar och få ett effektivare arbete genom att synliggöra
synergierna.
I ett pågående utvecklingsarbete kring ledningssystem och ledningsfilosofi
blir det tydligt att kompetensförsörjning behöver lyftas som en av de allra
viktigaste ledningsuppgifterna och också kopplas till arbetsgivarvarumärket.
Syftet med pågående arbete med ledningsfilosofi är att lyfta fram betydelsen
av medarbetares och ledares engagemang, ansvarstagande och kompetens för
förväntningarna på resultat, kvalitetsutveckling och kunden i centrum. Här
behöver kommunen tydligare uttrycka förväntan på kommungemensamt
värdegrundsbaserat ledningsbeteende.
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Det finns ingen bättre marknadsföring av de kommunala jobben än våra
medarbetare och de medborgare som möter oss i de olika verksamheterna.
Kommunens uppdrag att vara samhällsaktör, demokratiaktör och
välfärdsaktör skapar unika möjligheter att erbjuda värdeskapande, intressanta
och samhällsförändrande arbeten.
Kompetensförsörjning är mycket mer än rekrytering
Kompetensförsörjning är inte bara att rekrytera personal utan också att ta
tillvara tillgänglig kompetens. Det kan vara att bättre ta tillvara redan
anställdas kompetenser och att utveckla dessa. Det handlar också om att
anpassa arbeten utifrån möjlig/tillgänglig arbetskraft. Nya yrkeskategorier kan
bli aktuella inom alla områden men kanske framför allt vård, omsorg och
skola. Sådant arbete pågår i viss utsträckning.
Kompetensförsörjning har självklara mål men området måste följas och
ständigt utvecklas
Att sätta konkreta mål för kompetensförsörjning är utmanande. En
självklarhet är att verksamheterna behöver bemannas för att få arbetet utfört.
Att bemanningen sker med rätt kompetens är lika självklart. Verkligheten
innehåller brist på kompetenser både specifikt och generellt, förändrade krav
över tid, anställningstrygghetskrav, ekonomiska förutsättningar mm.
Det är viktigt att följa utvecklingen men också att ständigt utveckla arbetet. Vi
kan konstatera att det totala arbetsmarknadsläget idag präglas av underskott
inom många områden vilket leder till en ökad rörlighet. Vi följer antal
sökande till tjänsterna, vi analyserar behov inom olika yrkeskategorier, följer
personalomsättning och prognostiserar pensionsavgångar. Vi förbättrar
ständigt vårt sätt att marknadsföra våra jobb både med olika samarbetsformer
men också med kanalstrategier. Vi motverkar stereotyper och bemöter
förutfattade meningar om exempelvis lönebilder med fakta. Detta arbete
fortgår.
Kommunstyrelsens reglemente
Granskningen finner att kommunstyrelsens reglemente är i behov av
uppdatering. Kommundirektören har redan fått ett sådant uppdrag utifrån
kommunfullmäktiges översyn av nämndstrukturen. Reglementets
giltighetstid har förlängts i avvaktan på resultat av översynen.

Beslutsunderlag


Kommunrevisionens slutdokument gällande Granskning av
kommunens personalförsörjning och rekrytering av ledande
befattningar, 2017-12-07.
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Bidrag till Unga örnars projekt En demokratisk fritid
Ärendenr 2018/92-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 400 000 kronor/år till
föreningen Unga örnar under 2018-2020.
2. För 2018 anvisas medel från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.
3. För 2019-2020 beaktas finansiering i samband med strategisk plan och
budget.

Sammanfattning av ärendet
Unga örnar ansöker om 400 000 kr per år i tre år, totalt 1 200 000 kronor för
projektet En demokratisk fritid. Projektet delfinansieras av Rikshem,
Heimstaden, Lulebo och HSB med 75 000 kronor vardera.
Unga örnar är en organisation som driver barn- och ungdomsfrågor utifrån
FN:s barnkonvention och verkar för att skapa en rolig fritid som är
kostnadsfri. Organisationen består främst av barn och unga 6-25 år där
majoriteten engagerar sig ideellt.
Unga örnar anger att det är många barn i Luleå som saknar en aktivitet att gå
till efter skolan. Unga örnar vill genom projektet En demokratisk fritid skapa
aktiviteter för och med barn och unga främst i socioekonomiskt svagare
områden och därigenom främja integration.
Projektet riktar sig till Porsön, Hertsön, Örnäset, Råneå och Björkskatan. I det
första skedet kommer det att vara ett fokus på läxläsning. I det andra skedet
kommer Unga örnar tillsammans med deltagarna från läxläsningen att utreda
vilken typ av verksamhet de skulle vilja se i sitt bostadsområde. Det kan vara
mat & bak-grupper, dansklasser, fotboll, friluftsliv/utflykter, lekkvällar,
skapande verksamhet. Utgångspunkt är en demokratifostran som anpassas
utifrån deltagarnas ålder.
Under projektet kommer årliga ledarutbildningar att ordnas för intresserade
för fortsatt verksamhet på ideell basis. Dessutom en möjlighet för den enskilde
att utveckla sina ledarkunskaper inför framtida arbetsliv. Målgrupp är barn
och unga 6-18 år för demokratiskola och 6-13 är för läxläsning.
Mål
 Veckovis (en gång per vecka per område inledningsvis) verksamhet i
fem bostadsområden
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Två läger per år
Anordna minst en ledarutbildning per år
Ha verksamhet för 600 barn per år
Skapa trygga mötesplatser för barn och unga via vår verksamhet

Kvalitet & samhällsutveckling anser att det är viktigt att alla barn och unga
har en meningsfull fritid. Projektet kan därför utgöra ett komplement till det
som redan sker i kommunal och i annan regi. Men kvalitet & samhällsutveckling poängterar vikten av att samverkan sker med andra. Barn och unga
som ingår i projektet kan även utgöra fokusgrupper i kommunens
demokratiarbete exempelvis vid framtagande av utvecklingsplaner.
Projektets styrka är den demokratifostran som avses och att det efter
projekttid finns möjligheter till fortsättning genom de ledarutbildningar som
sker.
Styrgrupp och årliga delrapporter säkerställer att projektet når målgrupperna
och uppsatta målsättningar.
Ansökan har varit på remiss till fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag


Projektbeskrivning En demokratisk fritid

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kvalitet &
samhällsutveckling
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”En demokratisk fritid” - Projektansökan för treårigt projekt
Bakgrund:
Unga Örnar startades 7 november 1931 och är sedan 1933 en partipolitiskt obunden barn- och
ungdomsorganisation. I dag driver vi våra barnpolitiska frågor utifrån FN:s barnkonvention. Artikel 31
ligger oss särskilt varmt om hjärtat: "Alla barns rätt till en rolig och meningsfull fritid!"
I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så
sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som är kostnadsfri. Vi kämpar
också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor
utifrån FN:s barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn,
ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.
Barnen är vår framtid och framförallt är de vår nutid. I Luleå idag är det många barn som saknar en
aktivitet att gå till efter skolan. Alla barn har rätt till en värdefull fritid och därför vill Unga Örnar starta ett
projekt som syftar till att skapa aktiviteter för och med barn - främst i socioekonomiskt svagare områden.
Delaktighet och inflytande är en viktig pusselbit för att barns rättigheter ska praktiseras i vardagen och en
grundbult för att efterleva demokratin.
Det saknas mötesplatser och fritidsaktiviteter för barn och unga i Luleås bostadsområden. För att nå fler
barn och öka jämlikheten och integrationen i Luleå vill vi skapa verksamhet i Luleås socioekonomiskt
svagare områden. Områden där barns rättigheter begränsas utifrån var de bor, var de kommer ifrån och
vilken sysselsättning deras föräldrar har – eller inte har. Genom att erbjuda aktiviteter till Luleås mer
utsatta barn främjar projektet således även integrationen.
Fritidsgårdar finns i Luleå men dessa vänder sig endast till ungdomar 13–15 år. Fritidsgårdarna når främst
killar inom målgruppen. Tjejer och främst tjejer med invandrarbakgrund är underrepresenterade besökare
på fritidsgårdarna. Mötesplatser för yngre respektive äldre barn saknas helt för närvarande, till exempel
träffpunkten hjärtat på Hertsön samlar främst människor utanför vår målgrupp.

Projektet utgår i huvudsak från tre av Barnkonventionens artiklar (presenteras utan inbördes
ordning):
● Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Projektet fokusera på barn i socioekonomiskt svaga områden där de normalt sett inte har samma
möjligheter som barn i socioekonomiskt starkare områden.
● Artikel 12: Alla barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem.
Projektet planeras och utförs tillsammans med barnen. Vilka aktiviteter som ska utföras bestäms
tillsammans med de barn och unga som bor i området där verksamheten kommer att bedrivas. Vidare
kommer deltagarna att få demokratiska verktyg för att lokalt även kunna påverka i frågor som rör dem.
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● Artikel 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.
Verksamheten ska skapa roliga aktiviteter tillsammans med barnen så att vi bidrar till att fler barn får en
meningsfull fritid.
Om Unga Örnar:
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för barn och ungas rätt att ha kul. All vår
verksamhet utgår från FN:s barnkonvention. Unga Örnars verksamhetsprofil består främst av läger,
kultur, idrott och internationellt arbete.
Organisationen består i huvudsak av barn och unga i åldern 6–25 år. Majoriteten i Unga Örnar engagerar
sig ideellt. Vi arbetar med demokrati i praktiken och i Unga Örnar är det barnen som bestämmer.

Upplägg:
Verksamhet planeras att starta upp på Porsön, Hertsön, Örnäset, Råneå och Björkskatan. Verksamheten
kommer i huvudsak att ledas och samordnas av projektledaren.
Verksamheten kommer i första skedet att bestå av läxläsning för att samla upp barn och ungdomar i olika
åldrar kring en aktivitet som i socioekonomiskt svagare områden ofta behövs och ger goda resultat. Vi har
tidigare märkt att en stor andel av de som söker sig till vår verksamhet har utländsk bakgrund och vi ges
därmed goda möjligheter att fortsatt ha en positiv inverkan på integrationen i Luleå.
I ett projekt som innefattar läxläsning är samverkan med skolan viktig. Vi har därför varit i kontakt med
Ängskolan på Hertsön, Örnässkolan och skolan på Porsön och de ser väldigt positivt på ett samarbete.
Där kommer vi också att få använda deras lokaler och ha möjlighet att träffa skolklasser för att berätta om
barnrätt, demokrati och berätta om den verksamheten som ska startas upp i Luleå.
Läxläsning som aktivitet är i sig en jämlikhetsskapande åtgärd. I exempelvis Råneåskolan är endast 73,7 %
behöriga till yrkesprogram medan Bergskolan har 92,4 % behöriga till yrkesprogram. På Porsön, Hertsön,
Örnäset och Björkskatan är andelen behöriga till yrkesprogram lägre än det kommunala snittet. En
skillnad vi vill förändra. Läxläsningen blir således det första steget för att öka barns jämlikhet i Luleå.
I projektets andra skede kommer vi tillsammans med deltagarna från läxläsningen att utreda vilken typ av
verksamhet de skulle vilja se i sitt bostadsområde. Det kan vara mat & bak-grupper, demokratiskolor
dansklasser, fotboll, läxläsning, friluftsliv/utflykter, lekkvällar, skapande verksamhet eller vad de barn och
unga i området vill göra. Verksamheten kommer att anpassas utifrån deltagarnas ålder. Det viktiga är att
verksamheten som skapas är utifrån deltagarnas önskemål och behov. När vi skapar verksamhet som
målgruppen själva är intresserade av är vår erfarenhet att den blir kvalitativ, återkommande och har goda
chanser för fortsatt efterlevnad. Oavsett om verksamheten kommer bestå av spontanidrott eller
friluftsaktiviteter kommer inslag av demokratifostran och barnrätt vara återkommande. Det är viktigt att
alla barn vet att de själva har möjlighet att påverka i sitt närområde och får verktyg för det. Har man
friluftsaktiviteter kan en sådan aktivitet vara att skriva ett medborgarförslag för en ny motionsslinga och
har man spontanidrott kan det vara att ansöka om medel för att köpa in mer utrustning till idrottshallen.
Det här skedet i projektet har således ett huvudsakligt fokus på att öka integrationen i Luleå. När vi sänker
trösklarna för påverkan i ung ålder har det positiva effekter på barns inflytande vilket även skapar känslan
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av att vara delaktig och en aktiv samhällsmedborgare – vilket i sig ökar integrationen och gör att
medborgare i Luleå förenas.
För att verksamheten ska hålla hög kvalitet är det viktigt att projektet har kompetenta ledare. Ledare är
även en förutsättning för projektets efterlevnad. Under projektet kommer vi därför anordna
ledarutbildningar för de intresserade som under och efter projektets slut vill fortsätta bedriva liknande
verksamhet på ideell basis och i utbyte utveckla sina ledarkunskaper och skapa goda erfarenheter inför ett
framtida arbetsliv.
Unga Örnar anser att det är livsviktigt att barn som bor i ett demokratiskt samhälle får lära sig om
demokrati. Därför kommer de som deltar i verksamheten på ett lekfullt sätt att få demokratiska verktyg.
Det är viktigt att de utöver att lära sig om sina rättigheter vet hur de kan påverka och förändra i sitt
närområde, exempelvis genom att prata och rita hur de skulle vilja att deras områden ser ut. På så vis
bidrar projektet till att skapa ett lokalt barnengagemang i kommunen.
Veckovis verksamhet kommer bedrivas utifrån barnens intressen och önskemål i de fyra områdena. Två
gånger per år kommer även läger att anordnas.
För de ungdomar som visar stort intresse kommer ledarutbildningar att anordnas årligen för att säkerställa
projektets efterlevnad.
All verksamhet kommer att vara helt kostnadsfri för deltagarna. Detta för att sänka trösklarna och
säkerställa att alla barn har möjlighet att delta oavsett bakgrund.

Metod
Kärnan i vår organisation är att vi skapar verksamhet för och tillsammans med deltagarna. Vi använder oss
av i huvudsak av metoden ”Learning by doing” vilket innebär att de lär sig genom att utföra det, på ett
roligt sätt. Ett exempel kan vara att deltagarna får skapa sitt drömområde. Vad skulle finnas där? Vad finns
idag som är bra och vad skulle behöva läggas till för att det ska bli ännu bättre? Det här får deltagarna rita,
skapa eller visualisera på det sätt som är bäst för dem och som också gör processen rolig. Därefter
anordnas studiebesök hos kommunala makthavare och politiker där även förslagen överlämnas. Unga
Örnar har en stark tro på att lära barn och unga att det inte räcker med att bara tycka att saker ska
förändras - utan att också våga bidra till förändringen. För att göra det behöver deltagarna få verktyg i hur
sådan påverkan kan se ut. De demokratiska verktygen är viktiga att ge utifrån deltagarnas ålder,
förutsättningar och intressen.

Utveckling/utvärdering
Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Det är som
vi tidigare skrivit, en av tre artiklar som projektet utgår från att se om de aktiviteter barnen deltagit i har
medfört en förändring i upplevelsen av delaktighet.

45

3 (5)

TISDAG DEN 30 JANUARI

2018

I vår utvärdering ska vi låta deltagarna i början och slutet på varje grupp/aktivitet få göra en skattning av
hur de ser på sin fritid för. Vi kan då mäta löpande om och hur verksamheten påverkar deltagarna.
Resultaten från dess mätningar kommer att utgöra grunden i utvärderingen av projektet. Vi kommer att
samla på oss löpande information från deltagarna som sedan kommer att samlas på en molntjänst.
Eftersom att det kommer att startas upp en avdelning på var ställe vi har verksamhet kommer också
kunna hålla isär vad som görs på var område. Det kommer att göras en delrapport var år och sedan en
slutrapport i slutet på projektet. Utvärderingen kommer att utföras av projektledaren.

Samverkan:
För att kunna bedriva verksamheten kommer Unga Örnar Luleåkretsen att behöva ha tillgång till lokaler.
Vi planerar att vända oss till Lulebo, HSB Norr, Heimstaden, Rikshem och övriga bostadsbolag för att
samverka kring detta. Samverkan kommer att samordnas av projektledaren.
Vidare vill vi ha en god samverkan med skolorna i de bostadsområden vi startar upp verksamhet i. Detta
för att sprida information och nå fler barn. Vi kommer att informera om projektet och se till att alla barn i
respektive område vet om att verksamhet för dem nu finns att tillgå.
Det här projektet ska komplettera snarare än konkurrera med andra insatser som görs i kommunen. Vi ser
därför att projektet med fördel kan samverka med andra satsningar som kommunen och andra gör för
barn och unga. Vi ser gärna även att andra som arbetar riktat till vår målgrupp kan vara en möjlighet för
oss att nå barn och unga och även kanske direkt samverkan.

Styrgrupp:
Projektet kommer att ledas av en styrgrupp bestående av representanter från Unga Örnar, Luleå kommun,
Lulebo, Rikshem, Heimstaden och HSB Norr. Målgruppen kommer även att representeras i styrgruppen.
Styrgruppens uppgift blir att skapa ramar för arbetet, samverka och vägleda projektet i önskad riktning.
Styrgruppen kommer att samordnas av projektledaren.

Projektledare:
Projektet behöver drivas och samordnas av en projektledare på heltid. Projektledaren kommer:
● Ansvara för att uppfylla projektets syfte och mål.
● Samordna med skolor.
● Samordna med samverkanspartners.
● Besöka skolor för att rekrytera deltagare.
● Samordna styrgrupp.
● Samordna läxläsning.
● Leda läxläsning.
● Samordna verksamhet.
● Leda verksamhet.
● Samordna läger.
● Leda läger.
● Samordna ledarskapsutbildningar.
● Leda ledarskapsutbildningar.
● Kontakt med kommunen.
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Redovisa projektet.
Utvärdera projektet.
Övrig administration och verksamhetsplanering.

Syfte:
Att skapa en värdefull fritid för och med barn i socioekonomiskt utsatta områden.
Att öka integrationen bland barn och unga i Luleå.

Mål:
Kvantitativa mål:
Veckovis (en gång i veckan per område inledningsvis) verksamhet i fem bostadsområden.
Två läger per år.
Anordna minst en ledarutbildning per år.
Ha verksamhet för 600 barn per år.
Skapa trygga mötesplatser för barn och unga via vår verksamhet.
Kvalitativa mål:
All verksamhet utgår från barnkonventionen.
Deltagarna lär sig via lek om barnkonventionen och sina rättigheter.
Deltagarna får demokratiska verktyg för att påverka i sina närområden.
Fler barn och unga i Luleå får en värdefull fritid.
Arbeta upp strukturer för barn- och ungdomsverksamhet ute i stadsdelarna.
Genom vår barn- och ungdomsverksamhet öka integrationen i Luleå.
Projektet ska öka deltagarnas upplevelse av att de har en meningsfull fritid.

Målgrupp:
Demokratiskolan: Barn och unga i åldern 6–18 år.
Läxläsning: Barn och unga i åldern 6-13.

Tidsplan:
År 1: Uppstartsår
● Rekrytera projektledare.
● Sammansättning styrgrupp.
● Rekrytera deltagare till grupperna i respektive område.
● Starta upp läxläsning i samtliga fem bostadsområden.
● Planera och utföra två läger.
● Anordna ledarutbildning för de ledare som håller i verksamheten och de som är intresserade av
att hålla i verksamhet framöver.
● Uppföljning och utvärdering.
År 2: Genomförandeår
● Utveckla verksamheten från läxläsning till verksamhet som deltagarna är intresserade av.
● Planera och utföra två läger.
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Styrgruppsmöten.
Anordna ledarutbildning för de ledare som håller i verksamheten och de som är intresserade av
att hålla i verksamhet framöver.
● Uppföljning och utvärdering.
År 3: Säkerställa projektets efterlevnad
● Fortsätt med verksamheten i bostadsområden.
● Rekrytera ledare.
● Planera och utföra två läger.
● Styrgruppsmöten.
● Anordna ledarutbildning för de ledare som håller i verksamheten och de som är intresserade av
att hålla i verksamhet framöver.
● Arbeta för projektets efterlevnad.
● Uppföljning och utvärdering.
● Sprida projektets erfarenheter och resultat.

Projektets efterlevnad:
Alla barn som deltar i projektet kommer att bli medlemmar i Unga Örnar och ett medlemskap är gratis.
Desto fler medlemmar vi är, ju mer verksamhet kan vi även skapa i framtiden. Under projektet kommer vi
ha ledarutbildningar för de intresserade som efter projektets slut vill fortsätta bedriva liknande verksamhet
på ideell basis och i utbyte utveckla sina ledarkunskaper och skapa goda erfarenheter inför ett framtida
arbetsliv. Projektets efterlevnad baseras således på att vi kommer arbeta med att rekrytera fler ledare som
efter projektets slut vill fortsätta bedriva verksamheten ideellt.

Kostnader:
Projektet kommer att ha kostnader för: personal, resekostnader, lokal och förbrukningsmaterial

Budget:
Intäkter

År 1

År 2

År 3

Totalt

Bidrag Luleå
Kommun

400 000 SEK

400 000 SEK

400 000 SEK

1 200 000 SEK

Bidrag från Rikshem

25 000 SEK

25 000 SEK

25 000 SEK

75 000 SEK

Bidrag från
Heimstaden

25 000 SEK

25 000 SEK

25 000 SEK

75 000 SEK
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Bidrag från Lulebo

25 000 SEK

25 000 SEK

25 000 SEK

75 000 SEK

Bidrag från HSB

25 000 SEK

25 000 SEK

25 000 SEK

75 000 SEK

Egeninsats

100 000 SEK

100 000 SEK

100 000 SEK

300 000 SEK

Totalt

600 000 SEK

600 000 SEK

600 000 SEK

1 800 000 SEK

Utgifter

År 1

År 2

År 3

Totalt

Personalkostnader
(lönekostnad, sociala
avgifter,
pensionskostnader)
Lokal och
förbrukningsmaterial
Resor
Totalt

473 000 SEK

488 000 SEK

500 000 SEK

1 461 000 SEK

103 000 SEK

103 000 SEK

103 000 SEK

309 000 SEK

10 000 SEK
586 000 SEK

10 000 SEK
601 000 SEK

10 000 SEK
613 000 SEK

30 000 SEK
1 800 000 SEK

Vi kommer att starta projektet så snabbt vi får pengar och ansöker härmed om 1 200 000 kronor från
Luleå kommun.

________________________
Tomas Aronson Ylipää, toamen@hotmail.com, 070-386 71 46
Ordförande Unga Örnar Luleåkretsen
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-02-12

1 (2)
Ärendenr
2018/239-3.1.1.3

Planbesked för del av Centrum, Tjädern 16
Ärendenr 2018/239-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna negativt planbesked för
del av Centrum, Tjädern 16 med hänvisning till att arbete med att ta fram en
utvecklingsplan för centrum pågår.
Detta beslut kan inte överklagas i enlighet med bestämmelserna i PBL
(2010:900) 13 kap 2 §.

Sammanfattning av ärendet
Hans Rehnström genom Hans Kohkoinen, Arkitekthuset Monarken har
inkommit med en förfrågan om ändrad detaljplan för Tjädern 16 i Norra hamn
i Luleå centrum. Avsikten är att bygga på befintlig byggnad med 5 våningar
eller en ökning av byggnadshöjden till totalt +40,75 meter. Monarken har
begärt att få ett planbesked.

Tjädern 16
Kvalitet & samhällsutveckling har tillsammans med
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen utrett
ansökan om detaljplan. Den föreslagna förändringen bedöms medföra negativ
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-02-12

2 (2)
Ärendenr
2018/239-3.1.1.3

påverkan på Frimurarlogen i Luleå som är en kulturhistoriskt värdefull
byggnad och på stadsbilden som helhet. Förslaget bedöms inte heller klara
kraven på friytor och parkering eller bidra till stadens offentliga rum till
exempel i form av fler lokaler i markplan.
Med anledning av detta förslår kvalitet & samhällsutveckling i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att
inte ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra gällande detaljplan för
del av Centrum, Tjädern 16 då arbete med att ta fram en utvecklingsplan för
centrum pågår.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanen förordar förtätning och för centrum anges att förtätning
genom påbyggnad ska prövas. Inom rutnätsstaden ska bebyggelsen vara 4–5
våningar och maximalt 10–12 våningar för enstaka projekt. Översiktsplanen
anger även att parkeringsplatser så långt som möjligt ska förläggas under
marknivå samt att det ska ställas höga krav på friytor inom kvartersmark vid
ny exploatering av bostäder. Barns behov av lek och rekreation ska särskilt
beaktas.
Varje förfrågan om ny eller ändrad detaljplan för högre bebyggelse bedöms
bland annat utifrån platsens lämplighet, påverkan på exempelvis stadsbild
och skuggning och den tillkommande byggnadens bidrag till staden som
helhet exempelvis tillskott av lokaler i bottenplan.
2018-01-22 beslutade länsstyrelsen i Norrbotten att byggnadsminnesförklara
S:t Johanneslogen Ultima Thule, Frimurarlogen i Luleå, del av
kvarteret Tjädern 16. Kvalitet & samhällsutveckling i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
att förslaget om ändrad detaljplan kan påverka det kulturhistoriska värdet
negativt.

Beslutsunderlag


Bilder av Kvarteret Tjädern

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-01-23

1 (2)
Ärendenr
2018/136-3.1.1.3

Planuppdrag för del av Kronan 1:1, Kronanvägen
Ärendenr 2018/136-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Kronan 1.1, Kronanvägen.
Detaljplanen bedöms handläggas enligt standardförfarande. Den kan då antas
av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga erinringar inkommer under
granskningstiden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-28 att anta förslaget till
detaljplaneprogram för del av Kronan 1:1, Kronanvägen. Kronanvägen är en
viktig länk för samtliga trafikslag där fokus ligger på framkomligheten för
kollektivtrafiken. Vägen bedöms ha en stor betydelse för kopplingen mellan
närliggande stadsdelar samt möjligheten att trafikera dem med kollektivtrafik
på ett rationellt sätt. Därför är detaljplaneläggning och därefter anläggande av
vägen av hög prioritet för Luleå kommun. Med anledning av detta föreslår
kvalitet & samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av
Kronan 1:1, Kronanvägen.

Ungefärligt planområde.
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Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström
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Ärendenr
2018/136-3.1.1.3

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för Kronanvägen och ny
bebyggelse i anslutning till vägen.
Området omfattas av fördjupade översiktsplan för Kronan som antogs av
kommunfullmäktige 2004-04-26. Den medger reservat för ny huvudgata samt
område för framtida bostäder. Den föreslagna detaljplanen bedöms vara
förenlig med översiktsplanen.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-02-12

1 (2)
Ärendenr
2017/941-3.1.1.3

Planuppdrag del av Bergviken, Kallkällan 9 och 11
Ärendenr 2017/941-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för del av Bergviken, Kallkällan 9
och 11, Kallkällan centrum.
Detaljplanen bedöms handläggas enligt standardförfarande. Den kan då antas
av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga erinringar inkommer under
granskningstiden.

Sammanfattning av ärendet
Rikshem har inkommit med en ansökan om förtätning på fastigheterna
Kallkällan 9 och 11. Enligt ansökan föreslås en byggnad i ett plan för
verksamheter/lokaler samt två högre huskroppar med 60 lägenheter fördelade
i åtta respektive sju våningar.

Ungefärligt planområde.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bebyggelse i form av
bostäder och verksamheter i bottenvåning.
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Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström
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Ärendenr
2017/941-3.1.1.3

Den föreslagna detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planarbetet ska särskilt utreda:
 Byggnadshöjder med avseende på skuggning av bostäder och
bostadsgårdar.
 Placering och utformning av byggnadsvolymer samt lokalisering av
entréer för att skapa goda förutsättningar för torg, grönytor, parkering
för bil och cykel m.m. och minimera störning från varumottagning.
Kvalitet & samhällsutveckling har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen
samt miljö- och byggnadsförvaltningen berett ärendet.

Beskrivning av ärendet
Rikshem har inkommit med en ansökan om förtätning på fastigheterna
Kallkällan 9 och 11. Förslaget innebär att befintlig byggnad rivs för att ersättas
med en ny byggnad som kan inrymma lokaler i markplan, garage i källaren
och lägenheter ovanpå. Ett lokalt torg föreslås lokaliseras i anslutning till nya
byggnaden. Avsikten är att det nya centrumet ska innehålla lokal för ICA,
mindre lokaler för exempelvis pizzeria, frisör, hyresgästlokal eller liknande
samt bostäder och parkeringsplatser för handel och bostäder.
Enligt ansökan föreslås en byggnad i ett plan för verksamheter/lokaler samt
två högre huskroppar med 60 lägenheter fördelade i åtta respektive sju
våningar.
Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplanen) anger en generell förtätning
inom stadsbygden samt att byggnader i stadsdelscentrum ska ha lokaler för
verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå.
Gällande detaljplan (a 257) anger kvartersmark och område för
handelsändamål och tillåter byggrätt för byggnad en våning. Resterande mark
i anslutning till området är prickad kvartersmark för bostadsändamål.

Beslutsunderlag


Rikshems presentation av Kallkällan

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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KALLKÄLLAN 9, LULEÅ
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Idé
- Riva befintlig byggnad
- Uppföra en ny byggnad som
rymmer lokal i markplan, garage i
källaren och lägenheter ovanpå
- Skapa ett lokalt torg
Innehåll
- Lokal för ICA ca 800 kvm
- Mindre lokaler för pizzeria, frisör
hyresgästlokal eller liknande ca 400 kvm
- Bostäder
- Parkeringsplatser för handel och
bostäder
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Trafik
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Volymskiss
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Bostäder
Ca 4000 kvm BTA
ca 60 lght

Verksamhet/lokaler
ICA: ca 800 kvm BTA
Övriga: ca 400 kvm BTA
(frisör, pizzeria, hyresgästlokal)
Parkering
Parkeringsplatser
på mark och i garage

Lokalt torg
Entréer
Uteservering
Plantering/växter
Mötesplats

Ytor och funktioner
66

20 mars 9.00

20 mars 12.00

20 mars 15.00

20 juni 9.00

20 juni 12.00

20 juni 15.00

Solstudie
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Anna Lindh Wikblad

2018-02-01

1 (1)
Ärendenr
2017/1045-1.5.2.1

Medborgarförslag om nedsatt pris på Luleå Lokaltrafik för
funktionshindrade personer med aktivitets- eller
sjukersättning
Ärendenr 2017/1045-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag som föreslår att personer med funktionsnedsättning och
med aktivitets- eller sjukersättning ska få nedsatt pris på Luleå lokaltrafik har
lämnats in. Förslagsställaren föreslår att den nämnda gruppen får betala 320
kronor/månad för busskort.
Kommunfullmäktige har 2017-08-28 beslutat att medborgarförslaget får ställas
samt överlämnat det till kommunstyrelsens för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat medborgarförslaget till staben
för kvalitet & samhällsutveckling för yttrande.
Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande
Kommunen har nyligen infört att den nämnda gruppen får ett årskort med
LLT:s tätortstrafik gratis. Detta innebär att medborgarförslaget inte längre är
aktuellt varför förslaget avslås.

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till
beslut
Kvalitet & samhällsutveckling

2018-02-13

Anders Bylund

1 (2)
Ärendenr
2017/865-1.5.2.1

Medborgarförslag om att etablera bussförbindelse mellan
Luleå centrum och Svartöbrinken via Malmhamnsvägen
Ärendenr 2017/865-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till besluts
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om busstrafik till
Svartöbrinken via Malmhamnsvägen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag avseende att Svartöbrinken får bussförbindelse med
centrum genom att bussar tillåts att trafikera Malmhamnsvägen förbi Cementa
och gamla malmhamnen har lämnats in.
Kommunfullmäktige har 2017-08-28 beslutat att medborgarförslaget får ställas
samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från staben för kvalitet &
samhällsutveckling.
Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande
Kommunen har tidigare då detta förslag förts fram samrått med Trafikverket
som ansvarar för vägen och för järnvägsområdet som Malmhamnsvägen går
igenom.
Huvudproblemet är att spåret till Cementa ligger mycket nära vägen. Att
flytta spåret eller vägen är i dagsläget inte rimligt. Vägen är smal och det
förekommer tung trafik till och från Cementas anläggning. Det kan därför inte
för närvarande bli aktuellt med allmän busstrafik längs vägen. Det är för
riskabelt då avståndet mellan bussarna och tågen till Cementa blir alltför litet.
Förslagsställaren har också som ett alternativ framfört att linje 7 till
Svartöstaden skulle börja och avsluta sina turer vid Svartöbrinken. Detta
skulle innebära att trafiken till och från Svartöstan måste läggas om och gå
först till Finnskärsgatan/Sandgatan. Sedan efter Laxgatan och till
Svartöbrinken. Boende i Svartöstaden kan komma att uppleva längre restid
mot nuvarande linjesträckning.
Den ökade körsträckan för linje 7 innebär en merkostnad på över 700 000
kronor per år. Men den ökade körtiden innebär också att det krävs en ny buss
i omloppet för linjen vilket bedöms kosta cirka 500 000 kronor per år. Så
sammantaget ökar kostnaderna för trafiken med cirka 1,2 mkr. Detta är inte
möjligt att uppväga med ökade intäkter då restiden från Svartöbrinken in till
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Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till
beslut
Kvalitet & samhällsutveckling

2018-02-13

Anders Bylund

centrum blir så lång att en resa med buss tyvärr inte kommer att upplevas
som attraktiv.
I dagsläget ser kvalitet & samhällsutveckling och LLT tyvärr ingen
kostnadsmässigt rimlig lösning att kollektivtrafikförsörja Svartöbrinken.
Därför föreslår vi att medborgarförslaget avstyrks.

Anna Lindh Wikblad

Karl Johan Gramner

Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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2 (2)
Ärendenr
2017/865-1.5.2.1
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-01-24

1 (2)
Ärendenr
2018/48-3.5.1.1

Finansiering av samverkan mellan Teknikens Hus och
Luleå kommun i Södra hamn
Ärendenr 2018/48-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet lokalisering av
Teknikens Hus i Södra hamn med 250 tkr.
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Finansiering gäller under förutsättning att Teknikens Hus samråder
med Luleå kommun under projekttiden.
4. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Teknikens Hus är en av Luleås och länets största attraktioner med ca 100 000
besökare per år. Teknikens Hus huvuduppdrag är att öka barn och
ungdomars intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Verksamheten
har utnämnts till Sveriges bästa Science Center av Skolverket för åttonde året i
rad. Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse som till ca 60 %
finansieras av stat, region, kommuner och universitet. Resterande intäkter tas
in genom inträde, försäljning, externa fondmedel, EU-projekt och andra
samarbeten. Verksamheten står inför omfattande renoveringar och har dagliga
utmaningar med underhåll och vidareutveckling av fastighet och
utställningar. En möjlighet till annan placering och nystart för Teknikens Hus
i Luleå Centrum skapar nya möjligheter och är av största intresse för
verksamheten.
Kommunstyrelsen beviljade 2017-08-14 §189 250 tkr till Teknikens Hus för att
genomföra en förstudie och utredning av förutsättningar för en placering av
Teknikens Hus i centrala Luleå.
Denna ansökan avser insatser för att ta fram ett presentationsmaterial för att
möjliggöra införsäljning av projektet till framtida investerare och
samarbetspartner. Den önskade lokaliseringen är Södra Hamnplan.
Underlaget ska lyfta viktiga aspekter som t ex medborgarnas perspektiv, nya
möjligheter för Luleå och Norrbotten samt bilder och arkitektskisser över
huset, läget och verksamhetens innehåll. Teknikens Hus ansöker om 250 tkr
från Luleå kommun för att ta fram detta underlag. Teknikens Hus uppskattar
att de själva kommer att gå in med drygt 150 arbetstimmar i projektet.
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Maria Bergman

2018-01-24

2 (2)
Ärendenr
2018/48-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutveckling menar att det finns ett antal viktiga frågor att
beakta vid utarbetandet av skisser för ett framtida Teknikens hus i Södra
hamn. Tillgängligheten till Södra hamnplan begränsas kraftigt av Södra
hamnleden varför presentationsmaterialet inte enbart bör redovisa byggnaden
utan även hur miljön i Södra hamn kan förändras till en välkomnande miljö
med säkra passager som sammanbinder centrum med Södra hamnplan och ett
framtida Teknikens Hus.
Det är även viktigt att byggnadens tänkta lokalisering på Södra hamnplan är
genomtänkt i presentationsmaterialet. Materialet bör tas fram i samråd med
kommunen och anpassat till fysiska förutsättningar gällande markens
bärighet och byggnadens utbredning.
Vid ett beslut om finansiering av denna förstudie bör kommunen beakta hur
behovet av allmänna parkeringar och funktionen evenemangsplats ska
tillgodoses om förutsättningarna för Södra hamn förändras.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Teknikens Hus, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Luleå den 20 februari 2018
Till kommunstyrelsen Luleå
Rådstugatan 11
972 38 Luleå

Samverkan mellan Teknikens hus och Luleå
kommun i Södra hamn
Bakgrund
Teknikens Hus är en av Luleås och länets största attraktioner med ca 100 000 besökare varje år. I
snart 30 år har verksamheten varit en viktig pedagogisk instans för lärare och elever vid Luleås och
länets skolor, där ca 16 000 barn och ungdomar deltar i handledda skolprogram varje år.
Verksamheten är unik i sitt slag och har av skolverket utnämnts som bästa Science Centret i Sverige
i åtta år i rad. Teknikens hus är förutom en pedagogisk aktör och ett attraktivt besöksmål även aktiv
i det regionala utvecklingsarbetet, där verksamheten bidrar genom att stimulera barn och unga att
satsa på kunskap och utbildning. Genom nyfikenhet och uppfinnarslusta lär barnen känna
Norrbottens näringar, miljö och natur, med hållbarhet i fokus. Detta skapar stolthet, lust och vilja
att på sikt verka och leva i Norrbotten.
Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse med ett huvudsakligt syfte att öka intresset för
teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och ungdomar. Verksamheten finansieras till viss
del av stat, region, kommuner och universitet, men har en egenfinansiering på ca 40 % som årligen
ska tas in genom inträde, försäljning, externa fondmedel, EU-projekt och andra samarbeten.
Samverkan i Södra hamn
Teknikens Hus är en viktig aktör inom besöksnäringen i Norrbotten. En placering av Teknikens hus
i Södra hamn skulle ge Luleå en magnet i stadens centrum som skulle bidra till ökat inflöde av
besökare till Luleå city. Teknikens Hus ser stora möjligheter att kunna samverka tillsammans med
Luleå kommun kring turistverksamheten och skärgårdstrafiken. En spektakulär byggnad på en
sådan unik plats skulle bli en naturlig mötesplats och port mot skärgårdens aktiviteter, både sommar
och vintertid.
Teknikens Hus har under hösten 2017 påbörjat ett förarbete tillsammans med arkitekter för att
kartlägga omvärld, behov och kravställningar inför ett framtida nytt Teknikens hus i Luleå centrum.

Teknikens Hus, Universitetsområdet, SE-971 87, LULEÅ • info@teknikenshus.se • www.teknikenshus.se • +46 920 550 800
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PR och säljarbete
För Teknikens Hus kommer en flytt att innebära ökade driftskostnader. För att klara detta så måste
Teknikens hus hitta nya finansiella samarbetspartners. För att attrahera dessa så planeras under 2018
ett införsäljningsarbete både i regionen och nationellt. Idén kring det ”Nya Teknikens Hus” måste
paketeras och presenteras som ett professionellt koncept i ett överskådligt material. Underlaget ska
lyfta viktiga aspekter som t ex medborgarnas perspektiv, nya möjligheter för Luleå och Norrbotten
samt bilder och arkitektskisser över huset, läget och verksamhetens innehåll.
Medel till PR-material
Teknikens hus söker nu medel från Luleå Kommun för att under 2018 kunna genomföra ett
professionellt PR-arbete inför en flytt av teknikens hus till Luleå centrum. Detta omfattar
framställande av ett presentationsmaterial för att möjliggöra införsäljning av projektet till
samverkanspartners, investerare och finansiärer. Arbetet görs i samverkan med Luleå kommun, PRkonsult och arkitekter.
Målet med denna insats är att den ska ge Teknikens Hus långsiktiga finansiella förutsättningar att
kunna fortsätta projektet och på sikt möjliggöra en flytt till Luleå centrum.
Teknikens hus söker för ändamålet 250 000 kr under 2018.
Vänliga hälsningar
Kristina Jonsson
Verksamhetschef
Teknikens hus, Luleå

Teknikens Hus Universitetsområdet SE-971 87 LULEÅ info@teknikenshus.se www.teknikenshus.se +46 920 492201

79

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
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Maria Bergman
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1 (2)
Ärendenr
KLF 2018/15123.3.1.2

Yttrande över revisorernas förstudie av turistverksamhet
Ärendenr KLF 2018/1512—3.3.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en förstudie
avseende kommunens turistverksamhet. Syftet med förstudien har varit att
kartlägga kommunens turistverksamhet samt beskriva omfattningen av
densamma.
Kommunrevisionen lyfter att det finns en otydlighet mellan olika aktörer
gällande gränsdragning och samordning. Det pågår även utredningar som
t.ex. sammanslagningen mellan kulturnämnden och fritidsnämnden som kan
påverka turistverksamheten.
Kvalitet och samhällsutvecklings yttrande
Det övergripande målet för kommunens näringspolitik är att skapa
förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad. Besöksnäringen är en
del av upplevelsenäringen som utgör en av Luleå kommuns prioriterade
tillväxtområden (Program Ledande nordlig region).
Det operativa arbetet sker företrädelsevis genom:
1. Insatser i förvaltningarna t ex turistbyråer och infrastruktur (som
beskrivits i rapporten)
2. Finansiering i delägda bolag
3. Gemensamma satsningar i strategiska näringslivsprojekt
4. Arenor för möten
5. Arbete för förbättrat företagsklimatet
För utvecklingen av turistnäringen är Visit Luleå AB vår viktigaste
samarbetspart men även andra delägda bolag och organisationer är viktiga för
besöksnäringens utveckling t ex Invest in Norrbotten som driver pilotprojekt
för att främja investeringar i besöksnäringen. Utöver finansieringen i delägda
bolag sker årligen gemensamma satsningar i strategiska utvecklingsprojekt
med syfte att stärka turismnäringen. Dessa finansieras via anslaget för
näringslivsbefrämjande åtgärder.
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2 (2)
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Kvalitet & samhällsutveckling stöder revisorernas rekommendation att
avvakta pågående organisationsförändring och utredningar innan beslut om
fördjupad granskning.
Beslutsunderlag
 Granskning, förstudie av turistverksamheten

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv
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Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-01-30

1 (2)
Ärendenr
2018/139-2.4.3.3

Finansiering av projekt RIO Regional Innovation genom
Optisk mätteknik
Ärendenr 2018/139-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutveckings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet
med totalt 150 tkr under projektperioden 2018-2021.
2. Medel anvisas från anslaget från näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektets målsättning är att fler små och medelstora företag i regionen ska ha
börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik
samt satsa på att vidareutveckla sin kompetens inom området.
Målgruppen för satsningen består av företag i Norrbotten och Västerbotten
inom en bred flora av branscher som till exempel skog, sågverk, verkstad,
energi och miljö, trä, industriellt byggande, elektronik/IT, hälso- och sjukvård
samt säkerhet. Projektet har också en sekundär målgrupp och det är de större
verksamheter som i vissa fall kommer att bli beställare av de produkter och
tjänster som de små och mellanstora företagen utvecklar. De stora bolagen
måste inte nödvändigtvis vara kommersiella aktörer utan kan också utgöras
av representanter från offentlig sektor, exempelvis hälso,- sjuk- och äldrevård.
Att på ett medvetet sätt arbeta med att inkludera personer från denna sektor
är ett av projektets sätt att arbeta med att bredda normen och nå en större
jämställdhet i de delprojekt som drivs.
Stiftelsen Adopticum ansöker om 800 tkr från Luleå kommun. Projektets totala
budget uppgår till 9 820 tkr. Övrig finansiering söks från Skellefteå (1 200 tkr),
Umeå (800 tkr) och Piteå kommuner (150 tkr), Region Norrbotten (680 tkr) och
Region Västerbotten (680 tkr), privat medfinansiering (600 tkr) samt
Europeiska regionala utvecklingsfonden (4 910 tkr). Projektperioden sträcker
sig från 2018-2021.
Luleå kommun medfinansierar sedan tidigare projekt OMIN med 50 tkr/år,
detta projekt är en vidareutveckling av OMIN.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatsen ligger i linje med beslutade
strategier och att projektet skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft
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hos små- och medelstora företag. I konkurrens med andra projektansökningar
föreslås en lägre finansiering än den projektägaren ansökt om.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Stiftelsen Adopticum, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Sparad

2018-01-19

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik

1.2 Datum för projektstart

2018-12-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-12-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Skellefteå

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

1.5 Typ av projekt

Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej
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Adopticum har sedan 2016 drivit Strukturfondsprojektet OMIN, som syftar till att öka antalet SMF som
stärker sin konkurrenskraft genom att nyttja möjligheterna med optisk mätteknik. Förutom ett starkt
teknikfokus har projektet på ett medvetet och strukturerat sätt inkluderat jämställdhet och likabehandling i
arbetet. I RIO har vi för avsikt att vidareutveckla detta arbete precis som vi utvecklar andra delar av
projektets innehåll. I detta arbete har vi tagit extern hjälp.
Projektets övergripande syfte är att:
- Ge teknik- och kompetensöverföring till regionens bolag
- Stimulera SMF att öka sina investeringar inom teknisk utveckling & innovation inom optisk mätteknik
- Bidra till tidiga produktvalideringsåtgärder av innovationer med optisk mätteknik
- Bidra till att fler SMF utvecklar innovativa, konkurrenskraftiga och exporterbara produkter som ett resultat
av ovan
- Fokusera på ett teknikområde med stor potential för lösningar med en positiv miljöeffekt, som exempelvis
distansöverbryggande lösningar inom sjuk- och hälsovård och produkter som optimerar arbetet inom
processindustrin
Vi förväntar oss att vårt arbete i syfte att beakta de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö samt
likabehandling och ickediskriminering kommer forma projektets resultat.
Övergripande mål
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten ska ha realiserat innovativa produkter och tjänster
som säljs på en internationell marknad, vara kända för att inneha en hög kompetens, ha tillgång till ett nätverk
med samlad branschkunskap och bedriva ett innovativt arbete inom området optisk mätteknik som en del av
sitt arbete med digitalisering.
Projektmål
Fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på
optisk mätteknik samt satsa på att vidareutveckla sin kompetens inom området.
Delmål
1. SMF som deltar i projektet ska ha fått möjlighet att utvärdera sina produktidéer inom optisk mätteknik
2. SMF som deltar i projektet ska ha förstått de möjligheter optisk mätteknik ger inom digitalisering av
svenskt näringsliv och offentlig sektor
3. SMF som deltar i projektet ska ha utvecklat produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik och/eller
mha optisk mätteknik förbättrat sina interna processer
4. Samverkan fördjupas mellan verksamheter i olika sektorer kring lösningar baserade på optisk mätteknik
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom en bred flora av branscher som till exempel
skog, sågverk, verkstad, energi och miljö, trä, industriellt byggande, elektronik/IT, hälso- och sjukvård samt
säkerhet. Målgruppen för satsningen består av bolag i Norrbotten och Västerbotten. Dessa bolag kommer att
kunna ta tillvara på projektets resultat och utifrån detta utveckla nya produkter och tjänster.
Projektet har också en sekundär målgrupp och det är de större verksamheter som i vissa fall kommer att bli
beställare av de produkter och tjänster som de små och mellanstora företagen utvecklar. Under OMIN var
denna grupp medfinansiär till projektet och representerade i projektets styrgrupp och det är också ambitionen
med RIO.
Utöver detta kommer regionens stora bolag också att vara med som testbädd, bollplank och kravställare av
nya lösningar genom speciella projektaktiviteter. På så sätt skapas ett samarbete med stort värde för de små
och mellanstora företag som tar projektets resultat och inkorporerar detta i nya produkter och tjänster.
De stora bolagen måste inte nödvändigtvis vara kommersiella aktörer utan kan också utgöras av
representanter från offentlig sektor, exempelvis hälso-, sjuk- och äldrevård. Att på ett medvetet sätt arbeta
med att inkludera personer från denna sektor är ett av projektets sätt att arbeta med att bredda normen och nå
en större jämställdhet i de delprojekt som drivs.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

802425-8983

2.2 Organisationsnamn

Stiftelsen Adopticum
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2.3 Juridisk form

Övriga stiftelser och fonder

2.4 Organisationens postadress

Box 733

2.5 Organisationens postnummer

931 27

2.6 Organisationens postort

Skellefteå

2.7 Arbetsställenummer

4697-2238

2.8 Arbetsställenamn

Adopticum

2.9 Besöksadress

Företagsvägen 34

2.10 Postnummer

931 57

2.11 Postort

Skellefeå

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

310-1268

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Kenth Johansson

Telefon

070-1754444

E-post

kenth.johansson@adopticum.se

2.16 Projektledare

2

Namn

Maria Strand

Telefon

070-6815701

E-post

maria.strand@adopticum.se

2.17 Ekonomi

3

Namn

Ulrika Almqvist

Telefon

070-3990444

E-post

ulrika.almqvist@optronic.se

Nej

Bankgiro

3. Samverkansparter
Rad

1

3.1 Organisationsnummer

556576-4791

3.2 Samverkanspart

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB

3.3 Juridisk form

Övriga aktiebolag

3.4 Organisationens postadress

Storgatan 11

3.5 Organisationens postnummer

972 38

3.6 Organisationens postort

Luleå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Nej

3.9 Arbetsställenummer

3927-9922

3.10 Arbetsställenamn

IUC Norr AB

3.11 Kontaktperson

5

94

Namn

Åsa Tjärnberg

Telefon

070-3268811

E-post

asa.tjarnberg@iucnorr.se

3.12 Projektledare

2

Namn

Åsa Tjärnberg

Telefon

070-3268811

E-post

asa.tjarnberg@iucnorr.se

3.13 Ekonomi

3

Namn

RosMarie Öhgren

Telefon

070-5115299

E-post

ros-marie@aranja.se

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
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Adopticum har sedan 2016 drivit Strukturfondsprojektet OMIN, som syftar till att öka antalet SMF som
stärker sin konkurrenskraft genom att nyttja möjligheterna med optisk mätteknik. Förutom ett starkt
teknikfokus har projektet på ett medvetet och strukturerat sätt inkluderat jämställdhet och likabehandling i
arbetet. I RIO har vi för avsikt att vidareutveckla detta arbete precis som vi utvecklar andra delar av
projektets innehåll.
OMIN visar goda resultat och vi kan konstatera att behovet av projekt som arbetar med optisk mätteknik är
stort. Bredden på SMF som sökt delprojekt är större än vi vågat hoppas på, vilket är positivt då många
branscher tydligt ser teknikområdets potential.
Det finns ett stort intresse för optisk mätteknik bland regionens SMF vilket är positivt ut många aspekter. EUkommissionen har fastslagit att detta är en nyckelteknologi inom vilken potentialen för innovation och nya
arbetstillfällen är mycket hög.
Innovationskraften inom teknikområdet har historiskt sett varit svag i regionen, men OMIN har bidragit i
positiv riktning. RIO tar utgångspunkt i det arbete som bedrivits i OMIN, men introducerar både nya
arbetssätt och aktiviteter för att påverka orsaker till att SMF inte kommit längre med satsningar inom
teknikområdet. Dessa presenteras nedan.
Orsaker
SMF har små möjligheter att utvärdera & realisera sina idéer baserade på optisk mätteknik
SMF ser inte den potential teknikområdet har exempelvis med avseende på pågående digitalisering
Kraftfulla satsningar på innovationsmiljö saknas där SMF får konkret hjälp med sin produktutveckling
Nätverk för samarbeten och erfarenhetsdelning inom teknikområdet behöver vidareutvecklas
Följder
SMF satsar för lite på innovation & utveckling inom optisk mätteknik
SMF tar inte tillvara på de möjligheter optisk mätteknik & digitalisering ger
SMF blir mindre innovativa och följaktligen mindre konkurrenskraftiga
SMF har en låg grad av samverkan kring lösningar baserade på optisk mätteknik
Under projektet kommer en jämställd styrgrupp, jämställda talarlistor och normkritiskt bildspråk utgöra
grunden i arbetet med jämställdhet. Vi kommer att arbeta aktivt för att använda ett jämställdhetsperspektiv i
de idéer, lösningar och koncept som projektet ska utveckla. För vidare info om hur vi avser att arbeta med
jämställdhet och likabehandling, se bilaga 1;"Checklista för styrgrupp horisontella kriterier" och bilaga 2;
"Plan för arbete med de horisontella kriterierna".
Teknikutvecklingen fortsätter i hög takt. För mindre än ett år sedan lanserades den första mobiltelefonen med
inbyggd 3D kamera, något som på några års sikt kommer få lika långtgående implikationer på vardagen som
den smarta mobiltelefonen fått.
Satsningen på digitalisering är viktig för Sverige, och optisk mätteknik är en fundamental del i detta. Det
digitaliseringsarbete som bedrivs både i stora bolag och regionens SMF ger optisk mätteknik en mer central
roll än någonsin tidigare. Därför har digitaliseringen ytterligare förstärkt behovet av nya, innovativa lösningar
baserade på optisk mätteknik. Det är detta RIO ska bygga vidare på. Inom RIO kommer vi att ta ett antal nya
grepp för att engagera SMF i arbetet med att driva utvecklingen framåt. Mer om detta under Arbetssätt.
Adopticum har erfarenhet från att driva Strukturfondsprojekt och har rutiner för att skilja aktiviteter i RIO
från övrig verksamhet. Verksamheten driver förutom OMIN exempelvis ett nationellt finansierat projekt från
Tillväxtverket, ett antal Vinnovaprojekt och projekt på uppdrag från ProcessIT. Via projektredovisning hålls
de olika projektet separat.
Projektet har potential att bidra till en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv. Optisk mätteknik används
inom industrin ofta till att optimera olika processer i syfte att minska åtgång av råmaterial eller energi.
4.2 Omvärld och samverkan
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Vi har nyttjat det processtöd för jämställdhetsintegrering som tillhandahålls i både Västerbotten och
Norrbotten. Detta har varit till stor hjälp när vi resonerat hur RIO ska vidareutveckla arbetet i dessa frågor. Vi
kommer att fortsätta att stärka vår egen kompetens inom området genom fortsatt samråd med processtödet.
Vår omvärldsanalys tar sin utgångspunkt i den inventering av industrins behov som ProcessIT Innovations
genomförde 2004. Man konstaterade att behovet av specialistkompetens inom området efterfrågades av
industrin och 2008 grundades Stiftelsen Adopticum. Verksamheten har funnits i 10 år och vi har träffat
många av de aktörer, både inom universitetsvärlden och inom företagsvärlden som bedriver forskning eller
verksamhet inom området.
EU-kommissionen har identifierat fotonik som ett av sex teknikområden som spelar en mycket central roll för
ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och innovation. Man går så långt att man säger att dessa sex
teknikområden har enorm, (huge), potential för tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen. Man påpekar att
dessa teknikområden är av högsta prioritet för EUs industriella politik. Det är inom dessa sex områden den
tillväxt kommer att ske som ska vända trenden med minskad tillverkning i Europa. (http://bit.ly/2yWXJLw)
Med kunskap om detta har vi undersökt vad som görs inom teknikområdet idag. I detta arbete har vi
intervjuat personer som är väl insatta i branschen, har forskningsanknytning inom fältet samt sökt i
Projektbanken och på webben för att bygga kunskap.
Det finns i Hudiksvall något som kallas för Fiber Optic Valley som arbetar inom fältet för fiberoptik, men det
finns inga gemensamma beröringspunkter med detta projekt. Detta är en innovationsmiljö främst inom
bredband.
Vi kan konstatera att det i Sverige inte finns några verksamheter som bedriver den typ av projekt som denna
ansökan avser, varken på lokal, regional eller nationell nivå. Vi har utrett huruvida liknande projekt finns
inom EU nivå genom sökningar på webben, bland annat genom CORDIS som är en sökmotor som inkluderar
EU-finansierade projekt från 1990 och framåt. Inte heller här framkom några aktiva projekt med samma
inriktning som detta projekt.
Då detta projekt handlar om att höja den regionala innovationstakten och kompetensnivån så avslutades vårt
arbete att efterforska internationella projekt vid EU-s databas och via de kontakter som tagits. I norra Sverige
finns det väldigt få bolag som över huvud taget har denna specialistkompetens. Därför är projektet är viktigt.
Adopticum har erfarenhet av att driva strukturfondsprojekt och på vilket sätt EUs medverkan ska synliggöras.
Projektledaren är den som ansvarar för att riktlinjerna för Strukturfondsprojekt sammanställs och
kommuniceras till relevanta parter. I allt material som framställs för att informera om och marknadsföra
projektets verksamhet kommer logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden att användas. Affisch
med information om projektets EU-finansiering ska sättas upp hos samtliga projektparter.
I all dialog med näringslivet, media och andra aktörer kommer vi att informera både om syftet med projektet
samt dess finansiärer. Vi ser att projektets finansiärer är med och stärker projektets vikt och ger det
legitimitet.
Under OMIN har vi i olika former samverkat med ett antal andra Strukturfondsprojekt, bland andra
Innovation+, FUI, Smart Sense Region, TmU, Innovation Game, DesignIT, Intersective Innovation. Ett
konkret exempel på detta är ett samarbete runt seminarier som OMIN haft med TmU och Innovation+.
Adopticum sitter också med i ett innovationsråd inom ramen för Innovation+. Vi planerar att fortsätta ha ett
öppet förhållningssätt och söka samverkan med projekt där bägge parter har något att vinna.
Detta projekt ägs av Adopticum med IUC Norr som samverkanspartner. Bägge verksamheterna kommer att
uppdateras gällande de riktlinjer som finns.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet
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Adopticum har en fortlöpande dialog med företag i Norrbotten och Västerbotten, precis som IUC Norr. Vi
har skapat en god bild över behoven i det regionala näringslivet.
OMIN har pågått drygt två år och fått in 9 delprojektansökningar från SMF i norra Sverige. Dessa kommer
från ett brett spektrum av branscher, från Kalix i norr till Umeå i Söder och Lycksele i väster. Ansökningarna
kommer från olika branscher och majoriteten av dem har potential att bli internationellt gångbara produkter.
Gemensamt för dem är att de rör fältet optisk mätteknik och det innovativa sätt på vilket tekniken används
gör att det finns en potential för SMF att skapa konkurrenskraftiga lösningar. Behovet av RIO är därmed
fastlagt och nyttan med projektet tydlig. Vi vill inom RIO vidareutveckla det sätt på vilket vi arbetat såhär
långt och har därför dragit upp planer för hur RIO ska bedrivas.
En central fråga för Adopticum är att se till alla bolag i regionen ges möjlighet till att engagera sig i projektet.
Vi har under OMIN breddat vårt kontaktnät för att kunna erbjuda deltagande i projektet till alla verksamheter
som har ett intresse. Detta är något vi lyckats bra med och arbetet kommer att fortsätta. Vi ska i RIO
eftersträva att bredda normen och nå en större jämställdhet i de delprojekt som drivs. Vi har under OMIN lärt
oss att det är svårt att hitta personer inom hälso- sjukvårdssektor som är anställda av landstingen och har ett
eget bolag genom vilket de kan söka resurser från OMIN. Vi har mött förfrågningar och hjälpt de personerna
vidare mot andra projekt som kan ge stöd när privatpersoner är sökande part. Men detta har gjort att det
främst är företag som ägs av män som söker delprojekt och detta är något vi ska arbeta för att åstadkomma en
förändring på. Det går också utmärkt att arbeta med frågor om jämställdhet även i enkönade miljöer vilket
innebär att oavsett om det är majoritet män eller kvinnor som kommer i kontakt med projektet så kommer
projektet att arbeta med frågeställningen.
Projektets primära målgrupp är regionens SMF inom en bred flora av branscher som till exempel skogsbruk,
sågverk, industri, verkstad, energi och miljö, trä, industriellt byggande, elektronik/IT, hälso- och sjukvård
samt säkerhet. Det är dessa företag projektet är till för och det är de som ska vara med i delprojekt som syftar
till att utvärdera och utveckla koncept till lösningar.
Bland de SMF vi haft dialog med, både innan och under OMIN, framhålls teknikområdet optisk mätteknik
som ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Man ser detta som en stor möjlighet till att utveckla nya
lösningar. Men man behöver draghjälp i denna process, och det är denna draghjälp RIO kommer erbjuda så
att SMF ska kunna utveckla nya produkter och tjänster. SMF kommer erbjudas medverkan i projektet som
idébärare, tilltänka produkt- eller tjänsteägare eller behovsägare till produkter inom fältet för optisk
mätteknik.
I vår dialog uppger många företag att de upplever att de har för låg kompetens & saknar de resurser de anser
är nödvändiga för att kunna ta tillvara på den potential områden erbjuder. De framhåller den risk det innebär
att testa innovativa koncept i syfte att utveckla nya produkter och tjänster. Man framhåller att det alltid finns
en stor osäkerhet i teknikens framkant, men att det är också där potentialen finns. Vi ser att OMIN har lyckats
överbrygga dessa svårigheter på ett bra sätt.
Under RIO ska vi genom förändrat arbetssätt jämfört med OMIN nå fler produktidéer som tillfredsställer
basindustrins behov. Det finns ett latent behov där och SMF som lyckas realisera lösningar för att
tillfredsställa dessa har mycket goda möjligheter att bygga en lönsam verksamhet. Detta kommer att göras
genom exempelvis de Teknikforum som beskrivs mer i detalj under "Arbetssätt".
RIO kommer att kunna erbjuda SMF att testa nya produkt- och tjänstekoncept men också att börja bygga
nödvändig kompetens för att utveckla produkter och tjänster inom teknikområdet.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Ej relevant i denna ansökan.

5. Mål och resultat
5.1 Mål
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Övergripande mål
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten ska ha realiserat innovativa produkter och tjänster
som säljs på en internationell marknad, vara kända för att inneha en hög kompetens, ingå i ett nätverk
bestående av kvinnor och män som ger tillgång till erfarenheter och bedriva ett innovativt arbete inom
området optisk mätteknik som en del av sitt arbete med digitalisering.
Projektmål
Fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på
optisk mätteknik samt satsa på att vidareutveckla sin kompetens inom området.
Delmål
1. SMF som deltar i projektet ska ha fått möjlighet att utvärdera sina produktidéer inom optisk mätteknik
2. SMF som deltar i projektet ska ha förstått de möjligheter optisk mätteknik ger inom digitalisering av
svenskt näringsliv och offentlig sektor
3. SMF som deltar i projektet ska ha utvecklat produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik och/eller
mha optisk mätteknik förbättrat sina interna processer
4. Samverkan fördjupas mellan verksamheter i olika sektorer kring lösningar baserade på optisk mätteknik
5.2 Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom en bred flora av branscher som till exempel
skog, sågverk, verkstad, energi och miljö, trä, industriellt byggande, elektronik/IT, hälso- och sjukvård samt
säkerhet. Målgruppen för satsningen består av bolag i Norrbotten och Västerbotten. Dessa bolag kommer att
kunna ta tillvara på projektets resultat och utifrån detta utveckla nya produkter och tjänster.
Projektet har också en sekundär målgrupp och det är de större verksamheter som i vissa fall kommer att bli
beställare av de produkter och tjänster som de små och mellanstora företagen utvecklar. Under OMIN var
denna grupp medfinansiär till projektet och representerade i projektets styrgrupp och det är också ambitionen
med RIO.
Utöver detta kommer regionens stora bolag också att kunna vara med som testbädd och bollplank för de små
och mellanstora företag som tar projektets resultat och inkorporerar detta i nya produkter och tjänster.
De stora bolagen måste inte nödvändigtvis vara kommersiella aktörer utan kan också utgöras av
representanter från offentlig sektor, exempelvis hälso- sjuk- och äldrevård. Att på ett medvetet sätt arbeta
med att inkludera personer från denna sektor är ett av projektets sätt att arbeta med att bredda normen och nå
en större jämställdhet i de delprojekt som drivs.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
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Vid projektperiodens slut ska följande mål vara uppnådda:
- Minst 120 företag ska ha deltagit vid informationsträffar, Idéverkstäder & Teknikforum
- Minst 10 förstudieprojekt ska ha genomförts
- Minst 6 prototypprojekt ska ha genomförts
- Minst 1 av dessa projekt ska ha lett fram till en produkt/tjänst som säljs också utanför Sverige
- Minst ett företag samarbetar med forskningsinstution
- Nätverket för samarbeten och erfarenhetsdelning inom teknikområdet ska ha vidareutvecklats
- De horisontella kriterierna ska ha beaktats genom hela projektet
Visionen är att företagen tar till sig och vidareutvecklar sin kompetens inom optisk mätteknik och realiserar
produkter och tjänster. Företag i regionen ska vara kända för att inneha hög kompetens och
innovationskapacitet inom området optisk mätteknik. Dessa företag ska bära ut lösningar baserade på optisk
mätteknik i Sverige och världen.
Under projektets gång kommer vi att identifiera olika parter som har ett intresse i att regionens bolag
utvecklas. Det kan vara exempelvis IUC Norr, men också andra aktörer inom exempelvis hälso- och
sjukvården. Tillsammans med dem kommer vi att formera arbetsmodeller/arbetssätt som innebär att vi
kontinuerligt, också efter projektets slut, kan fortsätta att fungera som en kunskapsspridande och
kompetensbyggande part inom teknikområdet, oavsett bransch.
Projektet bidrar till att stärka kopplingen mellan forskning, teknisk utveckling och innovation, det tematiska
målet 1 i programmet.
Detta sker genom att projektet:
- Ger teknik- och kompetensöverföring till regionens bolag
- Stimulerar SMF att öka sina investeringar inom teknisk utveckling & innovation inom optisk mätteknik
- Bidrar till tidiga produktvalideringsåtgärder av innovationer med optisk mätteknik
- Bidrar till att fler SMF utvecklar innovativa, konkurrenskraftiga och exporterbara produkter som ett resultat
av ovan
- Fokuserar på ett teknikområde med stor potential för lösningar med en positiv miljöeffekt, som exempelvis
distansöverbryggande lösningar inom sjuk- och hälsovård och produkter som optimerar arbetet inom
processindustrin
Vi förväntar oss att vårt arbete i syfte att beakta de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö samt
likabehandling och ickediskriminering kommer forma projektets resultat. Jämställdhet, likabehandling och
ickediskriminering är kopplat till deltagande i projektet. Vi kommer att arbeta för att skapa en miljö där alla
känner sig välkomna att delta och aktivt arbeta för inkludering. Projektet kommer att verka för en förändring
av gällande normer så att alla människor ska ha samma möjligheter till deltagande, utbyte och resultat från
projektet. Vi ska exempelvis arbeta för att engagera människor med bakgrund från olika branscher, både som
idébärare och representanter för de SMF som tar resultatet från projektet vidare till en färdig produkt eller
tjänst. Det är inte ovanligt att könsfördelningen kan vara övervägande åt olika håll i olika branscher,
exempelvis vård/omsorg och processindustri. Genom att arbeta på detta sätt kommer vi försöka få ett jämnt
deltagande i projektet. Att medvetet och på ett strategiskt sätt blanda personer med olika kön, bakgrund eller
från olika branscher har också andra positiva effekter. Exempelvis kan idéer grundade på så kallade
innovativa språng uppkomma då personer med olika erfarenheter arbetar tillsammans.
Miljö är kopplat till inriktning på de innovativa produkter och tjänster som blir ett resultat utav detta. Här ska
vi arbeta för att sätta uppmärksamhet på frågan och ständigt värdera de lösningar som presenteras utifrån ett
miljöperspektiv för att hålla en medvetenhet kring de val som görs. Många av de lösningar optisk mätteknik
kan bidra till är i sig positiva ur ett miljöperspektiv. Det handlar ofta om att kunna optimera processer, kunna
genomföra mätningar på distans och liknande lösningar som innebär en lägre förbrukning av råmaterial,
mindre resande och liknande positiva effekter.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
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Erfarenheten från att driva ett projekt som syftar till att öka innovationstakten i regionens bolag kommer
givetvis att forma de personer och organisationer som engagerar sig i projektet. Det nätverk vi börjat bygga
inom OMIN behöver vidareutvecklas och fler typer av bolag ska involveras. Fler av regionens stora bolag ska
anslutas för att fungera som kravställare och potentiell kund till de lösningar SMF utvecklar. Detta kommer
att ske genom att vi kontaktar existerande nätverk i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete för att bygga upp
och upprätthålla kunskap runt optisk mätteknik vilket ger en mycket stor spridning jämfört med att bygga ett
eget nätverk där risken är att bara de redan frälsta deltar.
SMF kommer att ta resultaten från de delprojekt som kommer bedrivas och utveckla dessa till färdiga
produkter och tjänster. Detta ger en direkt nytta i dessa verksamheter och ambitionen är att det ska ge direkt
mätbara effekter, exempelvis på tillväxtsiffror.
Adopticum är huvudpart i detta projekt och därför ansvarig för att projektets resultat används efter
projekttidens slut. Adopticums uppdrag är att öka kompetensen och bistå med kunskap inom teknikområdet
och det ska ske också efter projektets slut. I samverkan med IUC Norr kommer det företagsstödjande arbetet
fortsätta. Adopticum kommer att arbeta runt spridning av kunskap och insikt rörande optisk mätteknik och
IUC Norr med affärs- och ledarutveckling.
Konstellationen avser att arbeta med bland annat temabaserade mötestillfällen för att fortlöpande kunna ge
regionens SMF uppdateringar inom teknikområdet. Stöd kommer ges till de företag som vill genomföra
satsningar inom området bland annat genom Vinnovautlysningar, ProcessITs projektmedel och andra
finansieringskällor.
Arbete som görs i syfte att beakta de horisontella kriterierna ska ge positiva effekter i det regionala
näringslivet, också på sikt. Att blanda människor med olika bakgrund i aktiviteter som exempelvis de
Idéverkstäder som kommer att genomföras innebär att vi startar en process som kan bidra till helt nya
produkter och tjänster som aldrig hade sett dagens ljus om inte detta projekt hade bedrivits. När människor
med olika bakgrund får träffas, ta del av varandras erfarenheter och tankar påbörjas en process som vi hoppas
ska ge en positiv effekt både på kort och lång sikt.
Vi eftersträvar att driva ett projekt som kommer ge mycket goda effekter på ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar regional tillväxt. Optisk mätteknik är ett område med stor tillväxtpotential som dessutom har
stora möjligheter till att bidra till mer energi & och resurseffektiva lösningar. I de delprojekt som drivits inom
ramen för OMIN har en återkommande fråga i alla delprojektansökningar varit rörande på vilket sätt
delprojektet har potential att bidra till en grön omställning. Återkommande har varit att det funnits ett direkt
och trovärdig resonemang kring denna fråga. Vår bedömning är således att under RIO kommer många av
delprojekten att kunna bidra till mer energi- och resurseffektiva lösningar.
Projektet förväntas att på ett konkret sätt bidra till målen inom Europa 2020-strategin. Det bidrar till
innovativa lösningar som tillfredsställer behov inom ett brett spektra av branscher. Dessa lösningar kommer
att ge ett effektivare resursutnyttjande, inte minst inom industrin och hälso- och sjukvårdssektorn och
därigenom bidrar projektet till att möta de klimatmål som ställts upp i strategin. Det kan också bidra till att
stimulera företag till ett större engagemang i FoU-projekt. I norra Sverige satsas en allt för liten del av
bolagens resurser i FoU-projekt. På sikt riskerar detta att bidra till att regionen hamnar på efterkälke.
Med innovativa bolag kommer kraven på välutbildad arbetskraft att lösa de behov bolagen tar sig an.
Andelen högutbildade som är anställda i bolag i regionen kan på så sätt ökas genom att bolagen utvecklar nya
innovativa produkter med sikte på en internationell marknad.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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Projektet ägs av Adopticum som ansvarar för genomförandet och tillhandahåller spetskompetens inom optisk
mätteknik. Med sig har Adopticum en samverkanspart i form av IUC Norr som har verksamhet i Norrbotten
och Västerbotten. IUC Norr ska vara behjälpliga med bland annat projektkoordinering och genomförande av
Idéverkstäder och Teknikforum i Norrbotten och i viss mån också i Västerbotten.
Adopticum ansvarar för att skapa och driva en projektorganisation som har förutsättningar att genomföra
projektplanen och att kunna rapportera detta i enlighet med finansiärernas krav. Tillsammans med IUC Norr
är man engagerad i ett antal projekt som alla har som gemensamt mål att stärka näringslivet i norra Sverige.
Det finns således en erfarenhet från att driva denna typ av projekt och verksamheten är mer än kvalificerad
för ett lyckat genomförande.
En styrgrupp ska ansvara för strategisk styrning av verksamhetsinriktning, budget och uppföljning av
projektet. Avsikten är att styrgruppen ska ha medlemmar som har god kompetens inom de olika sektorerna
projektet riktar sig mot, kring produktutveckling samt utveckling av små och medelstora företag.
Företagens engagemang är centralt för detta projekt varför projektorganisationen ska inkludera representanter
från näringslivet.
Styrgruppen ska bestå av 6 personer:
* Ordförande; Sture Lestander
* Lena Forsberg, Skellefteå Kommun
* Per Swärd, VD, Smurfit Kappa Kraftliner
* Åsa Holmner, Norrlands Universitetssjukhus, Glesbygdsmedicinskt centrum
* Mikael Gunnari, IUC Norr
* Susanne Rutqvist, Product Manager, SCA Packaging Obbola
Projektet kommer också att ha en referensgrupp att använda vid behov. Denna grupp består av 2 stycken
sakkunniga inom teknikområdet.
Referensgruppen ska bl. a:
*ge värdefull information till, och vara bollplank åt, bl. a projektledaren
*stå till förfogande för samråd
*vara rådgivande experter (har ej beslutsrätt)
Styrgruppen och Projektgruppen ska vara insatta i frågeställningarna kring jämställdhet, mångfald, miljö och
klimat. De ska vara en tydlig beställare av ett aktivt arbete inom dessa frågor och aktivt söka information från
projektet hur arbetet fortskrider. Denna information skall spridas för att strategiskt påverka både inom den
egna organisationen samt i externa sammanhang. Sammantaget skapar detta förutsättningar för ett projekt
som arbetar på ett medvetet sätt runt frågorna och har möjlighet att åstadkomma verklig förändring.
Huvudprojektledaren är anställd på Adopticum. Denne ansvarar för projektets helhet inklusive uppfyllelse av
projektmål, samordning och informationsutbyte och är gränssnittet mellan den operativa delen av projektet
och styrgruppen. Projektledaren ska vara permanent adjungerade till styrgruppen.
Det ska även finnas delprojektledare vid IUC Norr som kan ta ett övergripande ansvar över de aktiviteter som
planeras där. De kan vara engagerade av IUC på konsultbasis eller vara anställda i verksamheten.
En ekonomisk administratör ska samla in och sammanställa de ekonomiska underlag som ska skickas till
Tillväxtverket. Till detta nyttjas Adopticums nuvarande resurs och denna resurs köps i dagsläget in. Vad
avser projektadministrativt arbete kommer detta att fördelas mellan Adopticums projektledare och ekonomen
på ett resurseffektivt sätt. Resurser dedikerade för Inköp/upphandling är ej aktuella för projektet.
Den tekniska expertisen inom optisk mätteknik finns inom Adopticum. Kompletterande tekniska tjänster
kommer att köpas in. Eventuell rekrytering inleds när ansökan till TVV är inskickad. Rekryteringen ska ta
speciell hänsyn till de horisontella kriterierna.
6.2 Arbetssätt
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Ett övergripande mål är att arbeta med att öka intresset & användandet av optisk mätteknik bland SMF och
åstadkomma en förändring i denna målgrupp. Ett antal aktiviteter ska genomföras och dessa baseras på
lärdomar från OMIN. De är således en vidareutveckling baserat på erfarenheter från detta projekt. En full
redogörelse över hur arbetet ska bedrivas presenteras i Aktivitetsplanen, nedan ges en kort sammanfattning.
1 Arbeta med problemformulering under Teknikforum. Detta i syfte att öka andelen delprojekt som löser
problem som återfinns bland annat inom processindustrin. Ett utförligt resonemang förs under Aktivitetsplan
2 Quick Stop - I syfte att involvera bolag direkt i problemformuleringen kommer ett stort antal Quick Stops
att genomföras
3 Delprojekt i syfte att utveckla prototyper
Projektet ska inte vara konkurrensdrivande och ha en öppen och transparent urvalsprocess m.a.p vilka företag
som engageras och delprojekt som väljs ut. Processen ska dokumenteras. Under OMIN har vi fört
könsuppdelad statistik över deltagande på de event projektet anordnat. Under RIO ska vi förfina denna
statistik genom att också mäta antalet bolag med kvinna respektive man som ägare/ledare och på så sätt
säkerställa att når ett så brett urval som möjligt. Vi ska kontinuerligt stämma av hur arbetet går utifrån ett
jämställhetsperspektiv i syftet att se om vi når våra mål. Vi ska rikta oss mot olika branscher och nätverk för
att nå en stor mångfald. Det faktum att vi involverar parter både från hälso- och sjukvård samt
processindustrin ser vi som en möjlighet för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Det innebär att vi startar en
process som kommer att bidra till helt nya produkter och tjänster som aldrig hade sett dagens ljus om inte
detta projekt hade bedrivits.
Regelbundna styrgruppsmöten ska hållas där huvudprojektledaren rapporterar projektets resultat. Där ska
man avhandla projektets status, kommande aktiviteter, åtgärdspunkter samt riskanalys. En
projektstyrningsmodell liknande PROPS ska användas i de fall inte deltagande företags utvecklingsmodellen
används. Projektledaren har det övergripande ansvaret för intern uppföljning
Optisk sensorteknik har stor potential att ligga till grund för lösningar som leder till en hållbar produktion. Vi
ska stimulera projektets deltagare till att bidra till en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv. Detta arbete
ligger väl i linje med krav och behov som finns inom ett stort antal branscher. Därför finns det från SMFs
sida ett stort intresse att delta i utvecklingen av den typen av system.
Projektet kommer att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden i
enlighet med gällande villkor för denna typ av projekt. Vi kommer kontinuerligt publicera information i syfte
att informera företag, offentliga verksamheter, finansiärer och allmänhet om projektet och dess aktiviteter.
Detta kommer att ske via många olika kanaler och med ett jämställdhetsperspektiv på texter och bilder.
Utvärdering och uppföljning ska bidra till ständig förbättring och en god styrning. Genomförandet samt
resultat och effekter av projektets aktiviteter ska utvärderas. Styrgruppen arbetar löpande med utvärdering av
alla delar av projektet i syfte att säkerställa att projektets måluppfyllelse nås. Arbetets form och omfattning
ska definieras utifrån storlek och inriktning på aktiviteten eller delprojektet. Målet är att det ska finnas ett
tydligt samband mellan projektets problembeskrivning, aktiviteter och de angivna målen.
Förbättringsmöjligheter ska identifieras löpande under projektet, bland annat genom; utvärdering av
aktiviteter, könsuppdelad statistik för att mäta hur väl vi når vårt mål att nå en jämn könsfördelning, enklare
jämställdhetsanalys som bidrar till att förklara konsekvenser av ojämställdhet och fördelar med jämställdhet,
inhämta statistik över de positiva effekter för miljö och klimat produkten eller tjänsten väntas uppnå när den
når marknaden.

7. Aktiviteter

103

Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Allt material ska innehålla information om stödet från
Europeiska regionala
utvecklingsfonden enligt gällande regler för EU-projekt.
Exempelvis ska allt material som framställs för att informera
om och/eller marknadsföra projektets verksamhet använda
logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Den information som sprids kommer bland annat att bygga på
resultatet från
utvärderingsinsatser och ska användas som underlag för
reflektion, kunskapsspridning och lärande såväl inom
projektet som i extern kommunikation med finansiärer och
intressenter. Externa aktiviteter arrangerade av projektet
redovisas som egna aktiviteter/delaktiviteter

Delaktivitet
Startdatum Slutdatum
Upprätta kommunikationsplan 2018-12-01 2019-04-01
Filmpresentation

2019-01-01

2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
87 731 Som underlag för kommunikationsaktiviteterna ska en
kommunikationsplan ska tas fram.
120 000 För att presentera projektet, dess syfte och resultatet kommer
en kort presentationsfilm att tas fram under projektets gång.
Vi har under OMIN tagit fram ett par filmer och sett att detta
media fungerar utmärkt som kommunikationssätt och utgör ett
mycket bra komplement till de presentationer vi håller som
inbjudna talare på andra aktörers agendor.

Riktade mediakontakter

2018-12-01

2021-08-31

87 731 Media är ett annat sätt att nå ut till verksamheter som inte har
någon naturlig kontaktyta mot projektets aktörer. Det är också
ett effektivt sätt att nå en bred publik med representanter från
samtliga av de grupper projektet avser att engagera. Vi
kommer därför att nyttja både befintliga kontakter med media
och upparbeta nya för att på bästa sätt få spridning på
informationen kring projektet hos så många intressenter som
möjligt.
Vi har upparbetat ett antal kontaktytor och har idag inga större
svårigheter att få intresse från regional media och kommer att
fortsätta använda dessa för att sprida budskap runt projektet.

Webb

2018-12-01

2021-08-31

87 731 En webbplats kommer att tas fram och fungera som
samlingsplats för projektets aktiviteter och information. Där
ska finnas en kort beskrivning av projektet, inklusive syfte och
resultat, och unionens ekonomiska stöd ska tydligt framgå.
Webben ska sedan kontinuerligt uppdateras för att bli en
värdefull informationskanal.
På webben kommer vi att presentera de delprojekt som RIO
kommer resultera i och tillgängliggöra information runt de
aktiviteter som genomförs. Vi kommer också att använda
andra kanaler än Adopticums egna webb, ex Instagram och
Facebook. Detta för att nå så brett som möjligt.

Tryckt information

2019-01-01

2021-01-01

95 731 I de skeden av projektet då det finns ett behov av att
sammanställa och förmedla tryckt information kommer detta
att tas fram. Bland annat ska en affisch i minst A3-format
sättas upp med information om projektet på en plats som är
synlig för allmänheten. Detta ska göras hos både
projektägaren och samverkansparterna. Av den ska framgå att
projektet har fått stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Ett annat exempel på tryckt info är rollups som kommer att tas
fram och användas runt de många arrangemang projektet
avser genomföra.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-12-01 2021-12-31

Kostnad
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Beskrivning
Avslutsarbetet är strukturerat i ett antal punkter som förklaras
var för sig nedan

Delaktivitet
Slutrapportera extern
utvärdering

Startdatum Slutdatum
2021-12-01 2021-12-31

Kostnad
Beskrivning
19 640 Arbete med slutrapport kring uppföljning, utvärdering &
lärande

Samla in resultat

2021-12-01

2021-12-31

11 355 Samla in resultat från projektets aktiviteter genom
rapportering från projektparterna.

Sprida resultat

2021-12-01

2021-12-31

11 355 Återkoppla till deltagande företag, medfinansiärer och andra
intressenter om projektets resultat via de ordinarie kanalerna

Utvärdera

2021-12-01

2021-12-31

11 355 Hur genomfördes projektet och vad ledde aktiviteterna till på
kort och lång sikt, alltså deras resultat och effekter.
Utvärderingen kommer delvis att bygga på de i projektet
tidigare genomförda utvärderingarnas arbetssätt och resultat.

Analysera

2021-12-01

2021-12-31

11 355 Nåddes projektets mål: Bryt ner på olika nivåer. Analysera
aktiviteterna och deras utfall

Slutrapportera projektet

2021-12-01

2021-12-31

11 355 Slutrapportera projektet till TVV enligt gällande förordningar.
Alla handlingar om projektet, inklusive
räkenskapsinformationen, ska sparas och arkiveras.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Utvärdering handlar om att fånga och beskriva projektets
genomförande, resultat och effekter i relation till planer och
mål som finns på projekt- och programnivå. Då detta projektet
klassas som ett mellanstort projekt med en lite större
projektorganisation och mål som beror på många faktorer ska
vi anlita en extern aktör för utvärderingen. Vi ska redovisa
resultatet från den externa utvärderingen i rapporteringen till
Tillväxtverket.
Där ska vi också beskriva hur vi använt utvärderingsresultaten
när det gäller lärande och utveckling av projektet samt extern
kommunikation. Vid projektets slut ska vi beskriva
utvärderingsarbetet mer ingående i projektets slutrapport. Den
aktör som gör utvärderingen ska inte bara rapportera till
projektet, utan också vara med och sprida
utvärderingsresultaten. Aktören ska dessutom delta i
aktiviteter som gynnar lärandet mellan andra projekt som
också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden.
Lärandet ska ske på programnivå eller programövergripande
nivå. Tillväxtverkets riktlinjer för utvärdering ska användas.
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Delaktivitet
Startdatum Slutdatum
Insamling av information
2019-01-01 2021-08-31
rörande projektets resultat och
effekter

Kostnad
Beskrivning
44 190 Har som syfte att beskriva utvecklingen av projektet i
förhållande till projektplanen och redogöra för de genomförda
aktiviteterna och deras utfall. Utvärderingen består av 6
analysområden med tillhörande frågor:
P1: Projektlogik, beskriver sambandet mellan projektets
aktiviteter och dess mål.
Hur är det tänkt att projektet ska nå sina mål?
Vad grundar sig det antagandet på?
Ligger de genomförda aktiviteterna i linje med
projektlogiken?
P2: Processen, handlar om hur projektet ska ge avtryck i den
lokala och regionala miljön.
Vem eller vilka i det omkringliggande samhället kan ta vid där
projektet slutar, föra resultaten vidare och bidra till långsiktiga
effekter?
P3: Public debate, offentlig debatt, är ett verktyg för att lära av
och sprida projektets
resultat. Hur använder projektet kommunikation och lärande
för att nå målen?
N1: Nyckelaktiviteter, aktiviteter som för projektet framåt,
mot målen.
Vad har projektet gjort?
Vilka dokumenterade utfall och resultat har det lett till?
N2: Nyckelpersoner, yrkespersoner och experter som står
utanför projektet, men som har insyn i det område där
projektet försöker åstadkomma en förändring. Vad anser
nyckelpersonerna om projektets förmåga att påverka?
Vad tycker nyckelpersonerna om projektets faktiska bidrag till
förändring?
N3: Nyckeltal, kvantitativ information och statistik som
skapar underlag för kvalificerade bedömningar. Hur många
eller hur stor andel av de som berörs av projektet anser att
insatserna bidrar till att lösa de problem eller åstadkomma den
utveckling som eftersträvas?

Analys av insamlad
information

2019-01-01

2021-08-31

44 190 Genomgång av svaren så att man kan beskriva hur
aktiviteterna har lett till resultat som bidrar till att projektet når
sina mål

Redogörelse för oförutsedda
resultat och effekter

2019-01-01

2021-08-31

44 190 Varför uppkom dessa och hur påverkade de projektet.

Återkoppling

2019-01-01

2021-08-31

44 190 Genomföra workshop med deltagare från styrgrupp och
projektdeltagare för att kunna skapa rätt förutsättningar för
styrning och utveckling av projektet i genomförandet.
Resultatet från utvärderingsinsatser ska användas som
underlag för reflektion, kunskapsspridning och lärande såväl
inom projektet som i extern kommunikation med finansiärer
och intressenter.

Aktivitet
Skapa möjligheter för
delprojekt

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Sammanfattningsvis syftar denna aktivitet till att sprida
information om de möjligheter projektet ger till SMF i
regionen och lyfta upp specifika områden inom vilka det finns
konkreta behov av lösningar baserade på optisk mätteknik.
Aktiviteterna är framtagna utifrån de erfarenhet vi dragit från
OMIN och nedan presenteras ett uppdaterat arbetssätt vilket vi
tror ger oss goda förutsättningar att bidra till projektets mål.
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Delaktivitet
Quick stop: företagsbesök i
skarp miljö

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
190 325 Quick stop är en helt ny arbetsform som i RIO. Detta är en
aktivitet diametralt motsatt de stora seminarier vi trodde skulle
ge stor effekt i OMIN. I stället för att samla många aktörer
under en dag och ha en agenda full utav information, kommer
Quick Stor att fungera motsatt. Vi kommer att åka ut och hålla
lunchmöten med ett eller flera bolag ute hos bolagen. Allt
detta i syfte att få igång dialog med så många bolag som
möjligt. Bolag och då speciellt SMF har idag en agenda som
är för full att de ska kunna prioritera deltagande på
heldagsevenemang och speciellt med flera personer. Detta gör
dels att det är svårt att nå SMF med denna typ av aktivitet och
de SMF man når bara närvarar med en eller ett fåtal personer.
Detta gör att man inte får den spridning av informationen som
är önskvärd.
Under mötena kommer möjligheterna med optisk mätteknik
att diskuteras och vi kommer att lägga stor vikt vid att visa
upp olika typer av optiska sensorer och resonera runt vad de
kan lösa för typ av utmaningar.
Vi har sett att detta är ett väldigt effektivt sätt att på ett
handgripligt sätt öka bolagens insikt i tekniken. Ett
presentationsmaterial kommer tas fram och ett urval av
sensorer kommer att köpas in för att göra dessa möten så
effektiva och givande som möjligt.
Dessa Quick Stops kommer att ge ett antal positiva effekter
för projektet. Dels är vår ambition att detta ska leda till att
SMF söker delprojekt ur RIO med ambitionen att realisera en
lösning baserad på optisk mätteknik. Dels hoppas vi på detta
sätt kunna identifiera bolag som är intresserade av att delta på
de Teknikforum och Idéverkstäder som presenteras nedan.
Men delaktiviteten kommer också ge SMF en övergripande
insikt i teknikområdet vilket har möjlighet att ge positiva
utfall också på sikt.

Teknikforum

2018-12-01

2021-08-31

229 475 Teknikforum är en aktivitet och ett arbetssätt som uppstått
som ett resultat ur OMIN. Om man tänker sig en förenklad
process med att ta fram en ny produkt så börjar denna med
problemformulering, fortsätter med Idégenerering och
avslutas med en Lösning. Under OMIN har vi arbetat mycket
med Idégenerering och Lösningsframtagning.
Detta var ett lyckat arbetssätt som fångade upp bolag som
redan hade problemformuleringen klar för sig. I RIO har vi
vidareutvecklat en arbetsmodell som innebär att vi också
inkludera problemformulering i arbetet.
Detta kommer att ge ett antal positiva effekter. Regionens
stora verksamheter, exempelvis processindustrin, kommer att
fungera som nyckelaktörer i processen. De kommer att
medverka i dessa Teknikforum för att tillsammans med SMF
dryfta ett antal områden där optisk mätteknik kan vara en del
av lösningen. Detta kommer ske genom möten ute på
pappersbruk, gruvor och industrier. Värden för mötet, det
stora bolaget, kommer att få förbereda dessa dagar genom att
inventera sina respektive verksamheter för att avtäcka vart
man tror det finns störst potential för lösningar baserade på
optisk mätteknik. Under en heldag resonerar man sedan
tillsammans med lösningsleverantörer i kategorin SMF runt
hur en lösning kan se ut. SMF kan få en kontaktperson i
verksamheten att ta dialogen vidare med.
SMF kan sedan söka ett förstudieprojekt inom ramen för RIO
för att undersöka på vilket sätt problemet går att lösa.
Förstudieprojekt kommer att kunna sökas av bolag oavsett
inriktning på idén och oavsett vilken bransch SMF kommer
från.
Om Förstudieprojektet är lyckat ges SMF möjlighet att
ansökan om ett Prototypprojekt. Syftet är att tillsammans med
SMF och eventuellt en potentiell kund till denne ta fram en
prototyp. På så sätt kommer vi att skapa bestående resultat
som kommer att leva vidare efter projekttiden: ökad
kompetens, innovationsförmåga samt nya produkter.
Det är viktigt att understryka att detta koncept fungerar mot
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andra sektorer än processindustrin. Vi tänker oss att samma
koncept går att applicera på offentlig sektor, bland annat
hälso- och sjukvårdssektorn. Vår ambition är att under RIO
hitta ett antal verksamheter som är beredda att samverka med
projektet för att hitta utmaningar också i andra sektorer som
kan lösas och bli produkter/tjänster som ägs utav regionala
SMF
Idéverkstäder

2018-12-01

2021-08-31

336 980 Idéverkstäder är ett koncept vi testade redan under OMIN,
men som vi har vidareutvecklat i samarbete med Region
Västerbotten och deras Innovationsloop.
Vi har nu format ett arbetssätt som vi tror kommer fungera
mycket bra och ambitionen är att genom Idéverkstäderna nå
innovativa språng.
I Idéverkstäderna är ambitionen att engagera personer från
olika branscher, bakgrund och av olika kön. Idéverkstäderna
är en kreativ smältdegel där personers olikheter ligger till
grund för de lösningsförslag som är resultatet av dagen.
Detta är en aktivitet som kostnadsmässigt avviker något från
övriga aktiviteter i arbetspaketet. Men då ska man ha i åtanke
att det är relativt stora arrangemang med ett 50-tal personer
som deltar under dagen. Vi kommer ha externa talare som
pratar exempelvis om vikten av jämställdhet i
innovationsprocesser och det tar också mycket tid att
förbereda en Idéverkstad.

Trendspaning

2018-12-01

2021-08-31

149 830 Trendspaning är en aktivitet vi upplevt vi har ett behov av
men som inte fanns budgeterad i OMIN. För att kunna erbjuda
SMF relevant information om vilken sensorteknik som idag
finns tillgänglig, vilka prisintervall en given teknik befinner
sig i, vad som kommer att lanseras inom kort och så vidare,
måste projektet sätta av lite tid till trendspaning.
Teknikutvecklingen inom området går väldigt snabbt. Att hela
tiden ha uppdaterad information blir därför centralt.
Informationen kommer att delges SMF som kontaktar
projektet och har idéer på hur de vill använda tekniken för att
lösa ett problem. Men informationen kommer också att
spridas till SMF under Quick Stop eller Idéverkstäder i syfte
att lyfta SMFs blick något och tillföra dem information som
kan vara avgörande för att få dem att genomföra satsningar
inom teknikområdet.

Externa evenemang

2018-12-01

2021-08-31

190 325 Under RIO kommer vi att dra nytta av det nätverk vi byggd
vidare på under OMIN för att sprida information runt
projektet.
Detta kan inkludera att stå som talare på exempelvis
Vinnovaarrangemang, ProcessIT-dagar, i olika regionala
träffar och liknande. Vi har också format samarbeten med
andra projekt och många av dessa engagemang har vi för
avsikt fortsätta med under RIO.

Uppföljning och utvärdering

2018-12-01

2021-08-31

30 280 Uppföljning och utvärdering av arbetspaketet samt hur de
bidrar till projektets mål.
Detta kommer innebära att kvantitativa data samlas in för att
fånga upp antal bolag vi besökt, antal deltagare vid olika
träffar, antal träffar och andra externa aktiviteter genomförda
och hur könsfördelningen ser ut i dessa aktiviteter.
Att samla denna information innebär att vi i realtid får en bra
blick över hur projektet går. Vår erfarenhet säger oss att inte
minst ut ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att känna till
detta för att kunna anpassa projektet så att det når sina mål.
Även om vi kommer att arbeta för att skapa en miljö där alla
känner sig välkomna att delta och aktivt arbeta för inkludering
så uppstår inte detta av sig självt.
Det arbete som görs i syfte att beakta de horisontella
kriterierna ska ge positiva effekter i det regionala näringslivet,
också på sikt. Att blanda människor med olika bakgrund i
aktiviteter som exempelvis de Idéverkstäder som kommer att
genomföras innebär att vi startar en process som kan bidra till
helt nya produkter och tjänster som aldrig hade sett dagens
ljus om inte detta projekt hade bedrivits. När människor med
olika bakgrund får träffas, ta del av varandras erfarenheter och
tankar påbörjas en process som vi hoppas ska ge en positiv
effekt både på kort och lång sikt.
Av denna anledning är det viktigt att projektet hela tiden styr
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mot att driva ett projekt som tillvaratar de olikheter som finns.
Det är i denna aktivitet vi skapar förutsättningarna för hur
stora delar av projektet kommer att gå. Därför är det viktigt att
vi lägger fokus på ovanstående punkter för att säkerställa att vi
lyckas realisera ett projekt som tar tillvara på de horisontella
kriterierna. Vi har rätt ingångsvärden för att klara detta. I
denna ansökan har vi nämnt att jämställd styrgrupp, jämställda
talarlistor och normkritiskt bildspråk utgör grunden i arbetet
med jämställdhet. Vi kommer att arbeta aktivt för att använda
ett jämställdhetsperspektiv i de idéer, lösningar och koncept
som projektet ska utveckla. Vi har till ansökan tagit del av det
processtöd som tillhandahålls rörande
jämställdhetsintegration, både i Västerbotten och Norrbotten,
och avsikten är att fortsätta använda detta stöd genom hela
projektet för att nå så långt det är möjligt.
Aktivitet
Skapa ansökan till delprojekt

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-06-30

Kostnad
Beskrivning
166 260 Att RIO får in förslag på delprojekt som ska genomföras och
att dessa förslag håller en god kvalitet och har en innovativ
höjd är kärnan i projektet.
För att kunna resonera med SMF runt vad som krävs av ett
projekt och hjälpa dem att hitta rätt projektupplägg för att vi
ska kunna leverera ett bra resultat ur RIO har vi vikt ett
arbetspaket just till att hjälpa SMF att resonera runt dessa
frågor.
Vi har valt att kalla aktiviteten "Skapa ansökan till delprojekt"
vilket inte innebär att aktiviteten exempelvis bara innefattar
arbetet med att fylla i den ansökan som styrgruppen sedan tar
ställning till. Arbetet innefattar snarare ett resonemang med
bolaget för att ge dem möjlighet att lämna in en ansökan som
är genomtänkt och som underlättar för dem senare i skedet
mot att utveckla en produkt/tjänst baserat på delprojektets
resultat.
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Aktivitet
Förstudieprojekt

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Förstudieprojekt syftar till att se om det går att lösa ett
företags reella behov med optisk mätteknik och få en första
indikation om vad det skulle innebära i form av arbete och
utvecklingskostnad.
Ett framtida produktägande SMF ska vara drivande i
delprojektet. Idealsituationen är en problemägare också är
involverad i projektet, men erfarenheter från OMIN har fått
oss att förstå att det inte alltid är ett aktuellt krav och snarare
kan verka hindrande. Det finns i vissa fall andra sätt att
involvera problemägarens problemformulering i projektet.
Målet är att minst 10 delprojekt av denna typ ska genomföras
under projektets gång. Urvalsprocessen för vilka delprojekt
som startas ska vara transparent och ej konkurrensdrivande.
Vi har en extern styrgrupp som fattar dessa beslut.
Styrgruppen ska beakta de horisontella kriterierna när man
fattar beslut kring vilja delprojekt som ska startas.
Deltagande företag får ej finansiering i form av kontanta
medel utan i form av projektstöd och expertis bland annat
inom optisk mätteknik. Finansiering gäller enbart kostnaderna
för delprojektet. Ovanstående är givetvis giltigt för hela
projektet. För att ett Förstudieprojekt ska kunna starts måste
Styrgruppen göra den samlade bedömningen att det finns en
kommersiell bäring i den produkt/tjänst som idén beskriver
och/eller att det SMF som är drivande har potential att ta
produkten/tjänsten till marknaden.
Aktiviteterna som genomförs i delprojektet kommer delvis
vara beroende av andra faktorer, såsom deltagande företags
egna utvecklingsmetoder och processer. Projekt kommer att
bedrivas i nära samarbete med SMF på ett iterativt sätt.
För att ett Förstudieprojekt ska kunna utvärderas på bästa sätt
kommer vi så långt det är möjligt att genomföra utvärdering i
samarbete med problemägare i verklig miljö. I de fall inte
detta är möjligt kommer vi att skapa en miljö med så likartade
förhållanden som möjligt för att kunna genomföra en relevant
utvärdering. Under OMIN har vi i många fall på ett bra sätt
kunna replikera de förhållande som råder i verkligheten i vår
labbmiljö. Vi har således skapat en form av testmiljö där tester
kan genomföras under verklighetsnära förhållanden. Vi är
övertygade om att det under projektets löptid kommer att
presenteras idéer som skulle kunna bli till lönsamma
produkter, men där det fortfarande krävs forskningsinsatser
för att eventuellt kunna realisera produktidén. I de fallen
ansvarar styrgruppen för att koppla samman idébäraren med
ett universitet för att idén ska kunna diskuteras med forskare.

110

Delaktivitet
Kompetensutveckling och
coachning

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
177 365 Från OMIN har vi lärt oss att kompetensutveckling av SMF
sker på ett naturligt sätt i de Förstudieprojekt som bedrivs.
Under OMIN var detta ett eget arbetspaket men i RIO väljer
vi att helt och hållet tänka om kring denna aktivitet och lägger
in den under Förstudieprojekt.
Det är naturligt att de SMF vi arbetar med i detta steg är
intresserade av att bygga djupare förståelse runt den specifika
tekniken som används för att försöka lösa deras behov.

Genomförbarhetsstudie

2019-01-01

2021-08-31

709 462 Delprojektet inleds med en genomförbarhetsstudie för att
fastställa att idén är genomförbar och vad som krävs för att
kunna realisera denna.
Erfarenheter från OMIN säger oss att delprojekt kommer att
hantera vitt skilda områden inom vilken man söker en lösning
med optisk mätteknik. Vi tror att så kommer fortsätta vara
fallet också inom RIO.
I ansökan har vi nämnt äldrevård, sjuk- och hälsovårdssektorn
och processindustrin som exempel på sektorer där lösningar
baserade på optisk mätteknik har stor potential. Vi har under
OMIN så här långt inte sett speciellt många delprojekt som
hanterar frågeställningar inom dessa sektorer. Det är förvisso
bra att vi breddat vårt nätverk på ett sådant sätt att delprojekt
har avhandlats inom andra branscher. Inom RIO har vi dock
infört ett antal nya aktiviteter som gör att vi tror att fler
delprojekt inom både processindustri och hälso- och sjukvård
kommer att föreslås. Anledningen till att detta är intressant är
att dessa två delar av ekonomin dels är väldigt stora i
Västerbotten och Norrbotten och dels att studier påvisar att det
finns en mycket stor potential för lösningar baserade på optisk
mätteknik där.
Exempelvis har Vinnova analyserat utvecklingspotentialen
inom svensk industri. Detta resulterade i konklusionen att man
inom denna sektor måste växla över till nästa s-kurva för att
kunna fortsätta att utveckla konkurrenskraften inom industrin.
Digitalisering av industrin är ett av de bärande argumenten för
den nästa industriella revolutionen. För att göra ett långt
resonemang kort, konstaterar man att det finns två trender som
kommer att vara nyckelfaktorer för digitaliseringen. Detta är
internet och big data analytics. Detta har direkt bäring på vårt
föreslagna projekt. Man resonerar i bland annat en rapport
publicerad av Blue Institute (http://media.sippiia.se/2014/07/Tredje-v%C3%A5gensaut-Kritiska-faktorerf%C3%B6r-industriell-digitalisering.pdf) om trådlösa
sensornätverk som samlar in stora mängder data som sedan
analyseras i syfte att effektivisera industrierna och ligga till
grund för beslutssystem. Här är optisk sensorteknik ett viktigt
teknikområde som möjliggörare. Vi ser redan detta,
exempelvis i ett pågående projekt som finansieras av just
Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet
Processindustriell IT och Automation. Projektledande part är
Adopticum. I detta treåriga projekt är ambitionen att använda
optisk sensorteknik för lagerinventering på stora ytor.

Kartläggning av tilltänkt
teknik/lösning

2019-01-01

2021-08-31

177 365 Nästa steg är att titta på med vilken teknik den givna
lösningen skulle kunna realiseras. Det kommer hela tiden nya
optiska sensorer som gör det som var omöjligt i går möjligt
idag. Det är därför vi har format ett arbetspaket under "Skapa
möjligheter för delprojekt" som heter Trendspaning. För att
kunna hålla koll på teknikutvecklingen och förstå hur den
påverkar möjligheten inom fältet.

Funktionstester i skarpt
läge/testbädd

2019-01-01

2021-08-31

177 365 Funktionstester i skarp miljö alternativt en testbädd genomförs
för att verifiera funktionalitet i tänkt lösning.

Preliminär bedömning av
affärsnytta för
behovsägare/produktägare

2019-01-01

2021-08-31

177 365 En preliminär bedömning av affärsnyttan genomförs. Denna
ska vara uppdelad i två delar, affärsnytta för behovsägare och
affärsnytta för produktägare. På så sätt ges en
sammanhängande bild som ger en uppfattning om produkten
eller tjänsten kan bli en framgång på marknaden och lönsam
för produktägaren.

Utred möjligheterna för ett
följande prototypprojekt

2019-01-01

2021-08-31

266 048 Kompletterande utredning och planering för Prototypprojekt
genomförs i de projekt som visat på potential.

Uppföljning och utvärdering

2019-01-01

2021-08-31

88 683 Uppföljning och utvärdering av genomförda förstudieprojekt
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samt hur de bidrar till projektets mål. Här följer vi också upp
hur stor andel av de SMF som varit delaktiga i
förstudieprojekt som ägs/leds av kvinnor respektive män för
att skapa ett bra underlag som kan användas både som statistik
men framförallt uppföljning med avseende på hur vi lyckats
med jämställdhet ur detta perspektiv.
Vid bedömning av affärsnyttan av en specifik produkt eller
tjänst ska också en målgruppsanalys genomföras. I detta
arbete ska också jämställdhetsaspekten beaktas, så att vi får
projekt som bidrar till lösningar på problem som i samma
utsträckning är relevanta för kvinnor som för män. Detta är
några exempel på hur vi ska använda jämställdhet som ett
verktyg för att nå projektets mål och resultat.
Det horisontella kriteriet miljö är kopplat till inriktningen på
de innovativa produkter och tjänster som ska utvecklas inom
projektet. Många av de lösningar optisk mätteknik kan bidra
till är positiva ur ett miljöperspektiv. Det handlar ofta om att
kunna optimera processer, genomföra mätningar på distans
och liknande lösningar som innebär en lägre förbrukning av
råmaterial, mindre resande och liknande. Detta är positivt
både ur miljöperspektiv men också positivt ur
företagsekonomisk ståndpunkt. Därför finns det från
företagens sida ett stort intresse att delta i utvecklingen av den
typen av system.
I projektet kommer kriteriet miljö & på vilket sätt optisk
mätteknik kan bidra till att reducera en negativ miljöpåverkan
att diskuteras i de workshops och seminarier som hålls. Detta
för att skapa en medvetenhet runt frågan.
I processen med att bereda delprojekt inför ett förstudieprojekt
eller ett prototypprojekt kommer produktens/tjänstens
påverkan på miljön att belysas. Inte minst är detta en fråga
som bör belysas under förstudieprojekten då detta kommer att
vara ett första steg för många av de delprojekt som kommer
genomföras. På dessa sätt ska projektet använda miljö som
verktyg för att motivera och utforma innovativa produkter
som bidrar till positiva effekter ur ett miljöperspektiv.
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Aktivitet
Prototypprojekt

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Prototypprojekt har till syfte att vara nästa steg i utvecklingen
mot antingen en färdig produkt eller en processförbättring. En
produktägare måste givetvis finnas och vara den som föreslår
ett delprojekt och en problemägare ska vara identifierad. I
fallet där man inriktat sig på en processförbättring kan dessa
parter sammanfalla. En slutanvändare ska vara identifierad för
att säkerställa att produkten blir användarorienterad. Det
kommer fortfarande vara högra krav på att produktägaren på
ett trovärdigt sätt kan argumentera för att en färdig produkt
efterfrågas av marknaden, men vi kommer göra det något
enklare att få ett prototypprojekt godkänt. I OMIN hade vi
som krav att problemägaren skulle involveras i projektet och
så har det sett ut i de allra flesta fall. Men vi ser dock att det
går att inhämta trovärdig information om marknadens behov
av en produkt utan att ha problemägaren direkt involverad i
delprojektet och därför lättat lite på detta krav.
Målet är att minst 6 delprojekt ska genomföras under
projektets gång.
För att ett Prototypprojekt ska kunna startas ska Styrgruppen
ska göra den samlade bedömningen att det finns en bevisad
teknisk lösning och kommersiell bäring i den produkt/tjänst
som föreslås. Produktägaren ska tillhandahålla en
genomförandeplan där man redogör för hur utvecklingen ska
ske, exempelvis utrustning, utvecklingsmiljö,
ändringshantering, felhantering och testning.
I Prototypprojekt blir användarcentreringen viktig, det vill
säga att se till att delprojektet kravställer och utvecklar en
prototyp som är väl anpassad för dess målgrupp. I ett
användarperspektiv måste givetvis både kvinnors och mäns
preferenser ges utrymme för att en produkt ska uppnå en så
hög grad av användbarhet som möjligt. I prototypprojekten
kommer vi att få en än större uppfattning om
produkten/tjänstens funktion. Miljöaspekten kommer också att
fördjupas ytterligare då man t ex kommer att analysera
tillverkningsdugligheten. En tillverkningsmetod som är
effektiv med avseende på energiåtgång och resursutnyttjande
är inte bara positiv ur en miljöaspekt utan också ur ett
företagsekonomiskt perspektiv. Vid marknadsföring kommer
en miljövänlig produkt att ha en konkurrensfördel. Därigenom
använder vi miljön som ett verktyg för att nå projektets mål
och resultat.
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Delaktivitet
Kompetensutveckling och
coachning

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-08-31

Analys av marknadens krav

2019-01-01

2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
266 048 Verksamheter som ser en potential att utveckla sin egen
kompetens inom området kommer att få tillfälle att diskutera
detta inom ramarna för delprojektet.
266 048 Vilka krav ställer marknaden på produkten eller tjänsten med
avseende på funktionalitet, utformning och produktmärkning?
Hur ska affärsmodellen se ut för att produkten ska få ett bra
mottagande? Detta är exempel på frågor som ska få sitt svar i
denna aktivitet.
Majoriteten av Prototypprojekten kommer att ha börjat som
Förstudieprojekt och ha visat upp en sådan potential att
aktörerna beslutar att satsa vidare. Därför kan de
projektuppslag som diskuterades i tidigare fråga också vara
giltiga här.
Liksom för Förstudieprojekten kommer de projektidéer som
kommer att komma in under Prototypprojekt att komma från
SMF som vi idag kanske inte ens känner till och behandla
områden vi inte har någon insikt i. Det är idag därför väldigt
vanskligt att veta vilken typ av projektidéer som kommer att
bli Prototypprojekt. Men det finns ett antal områden inom
vilka vi tror att det föreligger stor sannolikhet att dessa projekt
kommer att finnas inom och dessa nämns tidigare, nämligen
processindustri och hälso/sjukvård.
Vi vet dock att det finns en möjlighet att Förstudieprojekt som
avhandlas inom ramen för OMIN kanske kommer att fortsätta
som Prototypprojekt inom ramen för RIO.
Om Förstudieprojekten gick ut på att göra en
genomförbarhetsstudie för att kartlägga den tänkta lösningen,
huruvida den fungerar och preliminär bedömning av
affärsnyttan så kommer man under Prototypprojekten att
arbeta vidare mot en produktifiering. Målet är att ta fram en
prototyp och att sammanvägt med annan information om
bland annat marknadens behov som framkommit under
processen så ska SMF efter avslutat Prototypprojekt ha så
stort förtroende för sin produkt att de genomför satsningar på
egen hand för att sätta en produkt på marknaden.
I regionen finns ett stort antal stora processindustriella bolag
och deras behov av nya, innovativa mätsystem utgör en stor
potential för regionens SMF. De stora bolagen behöver
lösningar på sina utmaningar men har ingen önskan om äga
och sälja dessa produkter själva. Detta utgör ett mycket bra
tillfälle för SMF att utveckla och sälja dessa lösningar både till
regionens bolag och på export. RIO har också utvecklat nya
arbetssätt för att para ihop SMF med processindustrin just
kring dessa utmaningar.
Teknikutvecklingen inom området optisk mätteknik har som
vi flera gången redan konstaterat gått snabbt. Exempelvis
finns idag mobiltelefoner med inbyggd 3D-kamera, något som
inte fanns på marknaden för 1 år sedan. Utvecklingen inom
självkörande fordon går rasande snabbt och detta kommer att
(och har redan börjat att) driva ner priset på robusta,
vädertåliga, snabba och pålitliga laserscanners som är helt
avgörande för att bilar ska kunna vara självkörande.
Detta ger jättemöjligheter för SMF som ligger långt framme,
använder sig av den senaste tekniken för att lösa behov som
funnits i exempelvis processindustri eller hälso-/sjukvård, men
där tekniken tills nu varit för dyr eller inte funnits alls.
I ansökan till OMIN skrev vi att "Optiska sensorer går redan
idag i relativt stor utsträckning para ihop med en surfplatta"
och refererade till en relativt stor enhet man hänger på sin
surfplatta. Idag finns samma sensor inbyggd i mobiltelefonen.
Det visar hur snabbt teknikutvecklingen går.

Analys av
tillverkningsduglighet

2019-01-01

2021-08-31

266 048 Frågor rörande tillverkningsduglighet, produktionsmodeller
och liknande får sitt svar i denna delaktivitet.

Utveckla affärs- och
tekniksamarbeten

2019-01-01

2021-08-31

266 048 Frågor rörande affärs- och tekniksamarbeten avhandlas i
denna delaktivitet. Som vi konstaterat många gånger är
bredden för nya produktsatsningar inom fältet optisk
mätteknik stor. Bland de projekt som Adopticum genomfört

114

under OMIN kan räknas exempelvis;
LogsCom - Optisk mätteknik i ett automatiserat
avläsningssystem som en del i ett virkesmärkningssystem.
SensAct - Optiska sensorer som en del i trygghetslarm på
äldreboeden. Systemet hjälper vårdtagare, tillsynspersonal och
anhöriga genom att kontinuerlig tillsyn och automatiskt larm
vid vissa händelser.
3D Foto - Optisk mätteknik för att inhämta mätdata som sedan
analyseras för att automatiskt identifiera status på brunnar för
att kunna planera underhåll och identifiera fel
Dessa projekt har alla ett stort värde för de företag vi arbetat
med och som tack vare OMIN kan nyttja optisk mätteknik i
syfte att bygga produkter runt tekniken.
Kravspecificering för produkt 2019-01-01
eller produktionsprocess

2021-08-31

399 072 En tydlig och omfattande kravspecifikation tas fram och ligger
till grund för fortsatt arbete.

Systemdesign

2019-01-01

2021-08-31

798 145 Systemdesignen inkluderar hårdvara och mjukvara.

Verifiering i skarpt
läge/testbädd

2019-01-01

2021-08-31

266 048 Så snart som det finns en färdig prototyp som kan testas och
utvärderas i skarpt läge ska så ske. Detta arbete kan ske i
samverkan med behovsägare.

Uppföljning och utvärdering

2019-01-01

2021-08-31

133 024 Uppföljning och utvärdering av genomförda
implementeringsprojektet samt hur de bidrar till projektets
mål. Vänligen se "Uppföljning & Utvärdering" under
"Förstudieprojekt" för mer info om hur detta arbete kommer
bedrivas.

Aktivitet
Skapa bestående samarbeten
inom teknikområdet

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-12-01

Kostnad
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Beskrivning
Skapa bestående samarbeten är ett arbete som vi har lagt i ett
separat aktivitet. Men vi har under OMIN också sett att
samarbeten av bestående karaktär kommer också uppstå i
andra aktiviteter. Många av de aktiviteter vi bedrivit i OMIN
och i många av de aktiviteter, måhända av annan karaktär, vi
kommer bedriva under RIO, är tekniken i fokus. Detta gör att
SMF men också stora bolag som medverkar fokuserar på
teknik och lösningar. När man har detta angreppssätt tenderar
man att snarare se samarbetsmöjligheter än
konkurrenssituationer, som lätt blir fallet när man fokuserar på
den egna verksamheten i stället.

Delaktivitet
Startdatum Slutdatum
Koordinering och information 2018-12-01 2021-08-31
till externa parter

Kostnad
Beskrivning
34 280 I denna delaktivitet ska vi ta tillvara på detta och undersöka
vilka nätverk och samarbetskonstellationer som finns och som
kan vara lämpliga att bygga vidare på. Vi ska arbeta med att
kartlägga hur omvärlden ser ut och informera lämpliga
nätverk om optisk mätteknik och det arbete som görs för att
skapa samverkan runt detta område. Det finns en poäng i att få
till denna typ av erfarenhetsutbyte. Koncept, tjänster eller
lösningar som finns i en bransch kan mycket väl gå att flytta
över till en annan. Därigenom kan så kallade
innovativa språng uppstå.
Ett exempel på aktiviteter där detta arbete kommer bedrivas är
Idéverkstäder. Detta är en arbetsform vi bedrivit i OMIN men
som vi omarbetat och kommer att fortsätta med under RIO,
just på grund av den potential vi sett i att arrangera event där
olika branscher möts. I olika branscher finns representation av
människor med olika bakgrund, yrken, utbildning, kön och
etnisk bakgrund. Att skapa en mötesplats där alla kan träffas
och utbyta idéer och tankar i syfte att skapa nya lösningar är
ett starkt verktyg.
I RIO vill vi undersöka vilka andra typer av arbetsformer som
kan skapa liknande miljöer och det är bland annat detta
arbetspaketet syftar till.
En central fråga är hur vi säkerställer att de samarbeten
projektet ger upphov till blir bestående, det vill säga fortsätter
också efter projekttiden. Här kommer Adopticum att vara en
central part. Då verksamhetens syfte är att sprida kunskap
inom teknikområdet och bidra till att fler verksamheter företar
sig satsningar inom detta, finns ett givet incitament från
verksamheten att fortsätta detta arbete och vara framgångsrika
i detta. Syftet är att verksamheterna ska kunna fortsätta att
utveckla sin kompetens, produktutvecklingskapacitet och
lönsamhet från produkter och tjänster inom teknikområdet.

Uppföljning och utvärdering

2018-12-01

2021-08-31

3 785 Uppföljning av aktiviteten kommer att göras för att säkerställa
att vi når projektets mål.

Aktivitet
Huvudprojektledning

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
2 804 681 Huvudprojektledare har en väldigt central roll i
genomförandet. Denna person är redan anställd i Adopticum
och har idag samma roll i OMIN. Att kunna ha samma person
på denna roll i RIO är en stor fördel då projektet kommer att
behöva kortare startsträcka och mycket snabbare kan komma
igång med de aktiviteter i projektet som skapar värde för
SMF.
Huvudprojektledaren har en tillsvidareanställning i
Adopticum. Det finns dock ett antal resurser i verksamheten
som har tidsbegränsade anställningar och som gör den stora
majoriteten av sin tid i OMIN. Den huvudsakliga anledningen
till att Adopticum söker RIO i denna utlysning och inte vid
nästa tillfälle är att vi då kan fortsätta att nyttja samma
resurser. Detta är givetvis en mycket viktig poäng för
projektet. Att kunna nyttja resurser som har rätt kompetens
och lång erfarenhet av OMIN kommer att säkerställa att de
SMF som är projektets målgrupp får det allra högsta värde ur
projektet.

Aktivitet
Ekonomi

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
297 542 Till att sköta projektets ekonomi kommer Adopticums
ordinarie ekonomitjänst att användas. Denna är upphandlad
och har ett marknadsmässigt pris.
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Aktivitet
Utbildning Horisontella
kriterier

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-08-31

Kostnad

Beskrivning
Under OMIN har vi utbildat både projektets styrgrupp och de
medarbetare från Adopticum som arbetar i projektet i de
horisontella kriterierna.
Detta har gjorts med hjälp av fristående konsulter
specialiserade på detta område, främst jämställdhet. Under
den tid OMIN löpt har både Region Norrbotten och Region
Västerbotten knutit till sig specialister på
jämställdhetsintegration som kan bistå projekt med kunskap
inom detta område.
Vi har inför denna ansökan tagit hjälp av bägge regionens
resurser. Under OMIN har vi arbetat på ett medvetet sätt runt
dessa frågor. Vi har kontinuerligt nyttjat det stöd som finns
tillgänglig men också upphandlat eget stöd för detta arbete.
Detta har medfört att vi bedrivit ett mycket medvetet arbete
kring ämnet.
I RIO har vi för avsikt att ta detta arbete vidare. Vi har
tillfrågat samma personer som sitter i OMIN styrgrupp om att
sitta kvar i RIOs styrgrupp och alla har tackat ja. Det innebär
att vi kan fortsätta utveckla arbetet inom horisontella kriterier
där vi står idag och inte behöver börja om. Det är en mycket
stor fördel.
Vi kommer under RIO att fortsätta arbetet rörande dessa
frågor genom att vidareutbilda både styrgrupp och de anställda
i Adopticum och IUC Norr.

Delaktivitet
Styrgruppen

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-08-31

Projektgruppen

2018-01-01

Aktivitet
Styrgruppsarbete

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-08-31

2021-08-31

Kostnad
Beskrivning
25 000 Styrgruppen (för sammansättning, se aktivitet
"Styrgruppsarbete") kommer att vidareutbildas rörande de
horisontella kriterierna.
25 000 Projektgruppen består av resurser i Adopticum som kan
kompletteras med inhyrda resurser. Oavsett
organisationstillhörighet kommer alla resurser att få
fortlöpande utbildning i de horisontella kriterierna.
Kostnad
Beskrivning
40 000 Som tidigare nämn kommer styrgruppen från OMIN att sitta
kvar också i RIO.
Denna kommer således att bestå av:
*Sture Lestander, Styrgruppens Ordförande
* Lena Forsberg, Gymnasiekontoret Skellefteå Kommun
* Per Swärd, VD/Fabrikschef Smurfit Kappa Kraftliner
* Åsa Holmner, Norrlands Universitetssjukhus,
Glesbygdsmedicinskt Centrum
* Mikael Gunnari, IUC Norr
* Susanne Rutqvist, Market Manager, SCA Packaging Obbola
Till styrgruppen kommer Adopticums projektledare Maria
Strand att vara adjungerad.

Aktivitet
Resor och logi

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-12-31

Kostnad
Beskrivning
60 000 Under OMIN har vi rest mer än vi först hade förutsätt. Detta
mycket på grund av det genomslag projektet fått och andra
aktörers önskemål och att vi kommer och pratar om OMIN på
olika aktiviteter som hållits. Vi räknar med att så också
kommer bli fallet i RIO.
Resorna kommer innefatta resor till styrgruppsmöten, olika
dagar som arrangeras av Vinnova, ProcessIT Innovations,
medverkande kommuners olika företagsfrukostar, möten med
företag i form av Quick Stop med mera.
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Delaktivitet
Material

Startdatum Slutdatum
2018-12-01 2021-12-31

Kostnad
Beskrivning
70 000 En del material kommer att köpas in till projektet, dels optiska
sensorer som behöves i de delprojekt som kommer bedrivas
och en del nya sensorer som vi kommer att demonstrera och
resonera runt möjligheterna för på olika externa mötet,
exempelvis Quick Stop.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Delprojekt inom RIO, dvs Förstudieprojekt och Prototypprojekt kommer att vara riktade till enskilda företag.
Om ja, ange budgeterad kostnad
4 564 137
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd
Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner
Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoUprojekt
Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

Kommentarer till
indikatorerna
120 företag
1 företag

600 000 SEK

6 företag
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Vi tolkar det som att
siffran som efterfrågas är
den totala privata
medfinansieringen.

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

10 företag

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande
system och miljöer.

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
48 547

2019
1 203 205

2020
1 239 301

2021
1 003 968

- Maria Strand,
Huvudprojektled
are, Adopticum

35 000

432 600

445 578

458 945

- Tony
Elingstam,
Delprojektledare,
Adopticum

0

247 200

254 616

174 836

- Kenth
Johansson,
Projektkoordinat
or AC,
Adopticum

7 407

91 547

94 293

64 748

- Jonas
Holmlund,
Teknisk
specialist,
Adopticum

0

173 040

178 231

122 385

- Greger
Burman,Teknisk
specialist,
Adopticum

0

182 928

188 416

129 379

- Annika Glim,
IUC Norr

6 140

75 890

78 167

53 675

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

35 344

1 310 757

1 251 530

1 101 668

- Teknisk
expertis

0

800 000

800 000

800 000

Projektkoordinat
or BD

0

20 000

20 000

0

- Processledare
Idéverkstad

0

60 000

60 000

0

Mediaproduktion
film

0

40 000

40 000

40 000

- Utvärdering
och lärande,
~2% av budget

0

65 467

65 467

65 467

- Konsulttjänst,
Projektekonom

8 042

96 500

96 500

96 500

- Arvode
styrgrupp

4 000

12 000

12 000

12 000

0

25 000

0

0

- Insats
Horisontella
kriterier:
Styrgrupp
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Totaler
3 495 021

3 699 299

- Insats
Horisontella
kriterier:
operativa
projektet

0

25 000

0

0

23 302

166 790

157 563

87 701

Resor och logi

5 000

65 000

65 000

65 000

- Resor

5 000

57 000

57 000

57 000

- Logi

0

8 000

8 000

8 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

0

70 000

70 000

46 000

- Material:
Sensorer etc

0

30 000

30 000

10 000

- Tryckt
material: Roll-up
etc

0

4 000

4 000

0

Konferenskostna
der

0

36 000

36 000

36 000

Investeringar i
portföljbolag

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

31 110

771 038

794 169

643 363

2 239 680

Lönebikostnader

20 720

513 528

528 934

428 494

- Indirekta
kostnader

10 390

257 510

265 235

214 869

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

120 001

3 420 000

3 420 000

2 859 999

9 820 000

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

0

120 001

3 420 000

3 420 000

2 859 999

9 820 000

- Konsulttjänst,
övrig
specialistkompet
ens

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
60 000

2019
1 510 000

2020
1 510 000

2021
1 230 000

0

400 000

400 000

400 000

- Umeå
kommun

20 000

300 000

300 000

180 000

- Piteå
kommun

0

50 000

50 000

50 000

- Skellefteå
kommun

120

200 000

186 000

Totaler
4 310 000

- Luleå
kommun

0

300 000

300 000

200 000

- Region
Västerbotten

20 000

230 000

230 000

200 000

- Region
Norrbotten

20 000

230 000

230 000

200 000

Privat
kontantfinansi
ering

0

200 000

200 000

200 000

- Boliden

0

50 000

50 000

50 000

- Smurfit
kappa
kraftliner

0

50 000

50 000

50 000

- SCA

0

50 000

50 000

50 000

- Billerud
Korsnäs

0

50 000

50 000

50 000

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

60 000

1 710 000

1 710 000

1 430 000

4 910 000

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Summa,
medfinansieri
ng

60 000

1 710 000

1 710 000

1 430 000

4 910 000

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

60 001

1 710 000

1 710 000

1 429 999

4 910 000

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

50 %

44,15 %

44,15 %

43,01 %

43,89 %

Andel privat
finansiering

0%

5,85 %

5,85 %

6,99 %

6,11 %

120 001

3 420 000

3 420 000

2 859 999

9 820 000

Total
finansiering
Sökt belopp

4 910 000

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
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600 000

Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Ja

Om ja, belopp

400 000

Om ja, motivering
Adopticum är en liten verksamhet och likaså IUC Norr. Utan förskott riskerar projektet att belasta likviditeten
väl mycket. Om TVV godkänner att förskott utbetalas kan vi fokusera på att genomföra projektet till fullo
och slipper ta hänsyn till detta.
9.6 Kommentar till budget

Projektets struktur innebär att budgeten är relativt
skalbar och vi kan garantera ett bra projekt även om
projektets totala finansiering skulle justeras upp eller
ned något.

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Bilaga 1 Checklista för styrgrupp horizontella kriterier.pdf

Firmatecknare Stiftelsen Adopticum

2 Bilaga 2 Plan för arbete med de horizontella kriterierna.pdf

Bilaga 1 Checklista för styrgrupp horizontella kriterier

3 Riskanalys RIO.pdf

Bilaga 2 Plan för arbete med de horizontella kriterierna

4 Projektlogik RIO.pdf

Riskanalys

5 Firmatecknare Stiftelsen Adopticum.pdf 2017-12-20.pdf

Projektlogik

6 Projektorganisation 180103.pdf

Projektorganisation

7 Samverkansavtal RIO.pdf

Samverkansavtal

Signatur
Saknas
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Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-02-13

1 (2)
Ärendenr
2018/242-1.2.3.2

Finansiering av GI Gamesinnovation Luleå and Umeå
Ärendenr 2018/242-1.2.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med
totalt 2 100 tkr under projektperioden 2018-2021.
2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Globala datorspelsmarknaden omsätter mer än global musik och filmindustri
tillsammans. Spelindustrin i Sverige har haft en genomsnittlig tillväxt på ca 30
procent per år de senaste 10 åren. I norra Sverige har inte spelindustrin haft
samma tillväxt som i övriga Sverige. De insatser som gjorts för att stärka
näringen i Skellefteå, med spelutbildning och projekt, har dock visat resultat.
Till exempel har Skellefteå på tre år utvecklats från noll till 18 bolag (med 55
anställda).
G&I - Games and innovation in Luleå and Umeå syftar till att stärka
spelrelaterad innovation och därmed stötta etableringen av fler
företag i norra Sverige. Ett av projektets delmål är fem ny etablerade
spelföretag i Luleå (lika många i Umeå). Övriga delmål är 30 framtagna
produktkoncept, 5 lanserade spel för nationell eller internationell marknad
samt stärkta branschöverskridande nätverk lokalt och regionalt för fortsatta
samarbeten.
Projektet planerar för följeforskning som har till uppgift att utifrån en
vetenskaplig kunskapsgrund identifiera och analysera genusmönster i
projektet för att möjliggöra en kontinuerlig justering. Regionalt finns
samarbeten redan inledda inom Arctic Game Lab som detta projekt kommer
att dra nytta av, några sådana exempel är samarbeten med Women in Games,
Donna i Skövde och DataTjej.
Luleå Näringsliv är projektägare, Umeå kommun är samverkanspartner till
projektet som omfattar perioden 2018-2021. Projektets totala budget uppgår
till 12 000 tkr. Från Luleå kommun uppgår sökt belopp 3 000 tkr. Övrig
finansiering förutsätts ske från Umeå kommun (3 000 tkr) och Europeiska
regionala utvecklingsfonden 6 000 tkr.
Kvalitet & utveckling menar att menar att projektet är viktigt för att etablera
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-02-13

2 (2)
Ärendenr
2018/242-1.2.3.2

en datorspelsbransch i Luleå. Luleå kommun har pågående finansiering i
projekt som fokuserar på spelifiering/gamification. Utvecklingen av dessa
projekt är av stor vikt för befintligt näringsliv men de har ännu inte lett till
utveckling av renodlade spelbolag. Kvalitet & samhällsutveckling ser att detta
projekt skapar förutsättningar för korsbefruktning av befintliga satsningar.
Projektet skapar förutsättningar för att tillföra kompetens och resurser som
bygger på erfarenheter från Skellefteå. Projektet ska fungera som en
koordinator och sluss till andra aktörer i innovationssystemet.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Sparad

2018-02-01

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

G&I - Games and innovation in Luleå and Umeå

1.2 Datum för projektstart

2018-08-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-11-30

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Skellefteå

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

1.5 Typ av projekt

Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej
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Spelindustrin växer snabbt. Sverige ligger i framkant i denna utveckling. I Sverige har det ökat från ca 1000
anställda till drygt 5000 på några få år. Industrin är dock inte spridd över hela landet. Tvärtom är den mycket
geografiskt begränsad till några få kluster. Störst är Stockholm, som ofta rankas som den bästa miljön för
spelutveckling i världen. Därutöver har Skövde satsat stort och lyckats etablera en vital industri som idag
sysselsätter 1000 personer i kommunen. Ett liknande exempel finns på nära håll i Uleåborg där spelklustret
sysselsätter ca 300 personer direkt och ytterligare ca 200 i underleverantörsledet.
2014 beslutade Skellefteå kommun sig för att inleda en satsning som en del i sin tillväxtstrategi 2030. Kort
därefter klev även Boden och Piteå in i samarbetet som formaliserades i form av Arctic Game Lab. Arctic
Game Lab arbetar för att etablera en spelutvecklingsindustri i norra Sverige genom att färga befintligt
innovationssystem med spelindustrins möjligheter.
Arbetet har varit mycket framgångsrikt. Från att helt sakna företag i branschen till att ett 20-tal bolag med
drygt 50 anställda etablerats. För att stärka satsningen startades projektet Innovation Game under 2017.
Projektet har tillfört resurser som används för att stärka upp innovationsarbetet inom spel i kommunerna.
Resultaten har inte väntat på sig. Under året har fem nya spel släpps på marknaden och under våren kommer
ytterligare releaser.
Under 2017 gick Umeå och Luleå kommuner med i Arctic Game Lab. Ganska snabbt gjordes analysen att
innovationsarbete måste stärkas även i dessa kommuner för att etablera en kommersiellt hållbar och växande
spelindustri.
Projektet Game & Innovations övergripande mål är att stimulera etableringen av en hållbar innovativ
utvecklingsmiljö för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet, genom samverkan och interaktion mellan
partners inom norra Sveriges innovationssystem. Detta ska ske inom tre delområden:
1. Nya tjänster och produkter.
Projektet kommer att arbeta för att fler spelprojekt med kommersiell potential får möjlighet att utvecklas, och
att utvecklas till kommersiella spel. Projektledarna ska även proaktivt uppvakta andra branscher fo¿r att
stimulera till samverkan och interaktion i ska¿rningspunkter mellan olika branscher runt teknik såväl som
applikationer..
2. Testbädd för spelinnovationer
Grunden fo¿r spelutveckling a¿r att ha mo¿jlighet att testa spelidee¿r i ett tidigt skede. I ett spellabb bygger
man och testar kontinuerliga spelsimuleringar av olika slag. Testba¿dden i projektet ska kunna erbjuda
tekniska och inneha¿llsma¿ssiga mo¿jligheter och metoder med hja¿lp av spetskompetens inom olika
omra¿den.
3. Inkluderande innovation
Inkluderande innovation inom projektet besta¿r av aktiviteter med fokus pa¿ de horisontella kriterierna och
innovationer inom spel. Ma¿lgruppen a¿r allma¿nhet, kvinnor, unga vuxna, nyanla¿nda och fysiskt
funktionsnedsatta, som ska fa¿ kunskaper och kompetens inom digital teknik som kan tilla¿mpas mot kultur i
olika former, som kan stimulera till ett fortsatt intresse och fortsatt karriär inom spelbranschen eller färga
andra branscher med spelinnovation.
Games & Innovation ska på detta sätt bidra till att öka attraktionskraften i norra Sverige genom att öka
dynamiken på arbetsmarknaden, tillväxten i bolagen och förmågan att ta vara på spelrelaterad innovation.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

556543-0336

2.2 Organisationsnamn

Luleå Näringsliv AB

2.3 Juridisk form

Övriga aktiebolag

2.4 Organisationens postadress

Kyrkogatan 13

2.5 Organisationens postnummer

972 32

2.6 Organisationens postort

Luleå

2.7 Arbetsställenummer

3668-1211

2.8 Arbetsställenamn

Luleå Näringsliv AB

2.9 Besöksadress

Kyrkogatan 13

2.10 Postnummer

972 32

2.11 Postort

Luleå

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig Nej
för projektets verksamhet?
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2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Nej

Ange nummer för valt betalningssätt

5203-4204

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Li Skarin

Telefon

+46 70 533 11 53

E-post

li.skarin@luleanaringsliv.se

2.16 Projektledare

2

Bankgiro

Namn
Telefon
E-post
2.17 Ekonomi

3

Namn
Telefon
E-post

3. Samverkansparter
Rad

1

3.1 Organisationsnummer

212000-2627

3.2 Samverkanspart

Umeå kommun

3.3 Juridisk form

Kommuner

3.4 Organisationens postadress

Näringslivsservice, Umeå kommun

3.5 Organisationens postnummer

901 84

3.6 Organisationens postort

Umeå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer

3914-6931

3.10 Arbetsställenamn

Näringslivsservice

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Tommy Eriksson

Telefon

070-3112414

E-post

tommy.eriksson.2@umea.se

3.12 Projektledare

2

Namn
Telefon
E-post
3.13 Ekonomi

3

Namn

Johanna Palmlöf-Brus
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Telefon

070-2747156

E-post

johanna.palmlof@umea.se

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
Globala datorspelsmarknaden omsätter ca 600 mdkr, mer än global musik och filmindustri tillsammans.
Spelindustrin är en av Sveriges mest framgångsrika industrier med en genomsnittlig tillväxt på ca 30% per år
de senaste 10 åren. Svenska bolag är framgångsrika globalt trots att vi med globala mått har få
spelutvecklare. Svensk spelutveckling är en exportnäring som verkar på en i hög grad globaliserad marknad
och har på några årtionden vuxit från hobby till världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk
betydelse. 2017 ökade sysselsättningen med 16%, vilket motsvarar över 550 heltidstjänster. I norra Sverige
växer klustret Arctic Game Lab (AGL) fram, det finns några bolag etablerade i Umeå och en framgångsrik
universitetsutbildning bedrivs sedan många år av LTU i Skellefteå. Men tillväxten följer inte svenskt
genomsnitt.
Projektet ska förändra detta genom att stärka spelrelaterad innovation och därmed stötta etableringen av fler
företag i norra Sverige. Etableringen av AGL 2015 och resultaten i projektet Innovation Game visar att
innovationsstärkande insatser inom spelutveckling fungerar även i övre Norrland. T ex har Skellefteå på 3 år
gått från noll bolag och anställda till 18 bolag med 55 anställda. Detta är inspirationen och bakgrunden till
denna satsning.
Människor som är drivna, kompetenta, kreativa och förstår spelutveckling är en förutsättning för
framgångsrika spelutvecklingsföretag och bolagen behöver kompetens i världsklass för att nå framgång.
Företagen finns därför där dessa människor bor eller dit de vill flytta, till dessa platser attraheras fler
talanger/spelutvecklare och fler företag. T ex har Paradox Arctic lockat 10 utvecklare att flytta till Umeå.
Kreativitet och förmåga till kontinuerlig förnyelse är allt viktigare egenskaper och i många fall helt
avgörande för en regions attraktion och konkurrenskraft. Spelutveckling är en bransch som är helt beroende
av denna kreativitet. Många professioner med hög kompetens och kreativ förmåga måste samverka för att ett
spel ska lyckas kommersiellt. Spelutvecklingsföretagen köper många tjänster i ex rekvisita, film,
storyboarding och reklam. Detta ger kringeffekter som lyfter tillväxten lokalt och regionalt. Om bolaget
lyckas är lönsamheten extremt hög. Spelutveckling attraherar därmed investeringar i relativt hög grad.
Spelutveckling bidrar med riskkapital, attraktiva arbetsplatser och kreativa medarbetare i teknikens framkant,
vilket ger en mer dynamisk näringslivsstruktur och en attraktivare arbetsmarknad.
I Umeå finns 5 bolag (15-25 anställda vardera). Trots deras framgång skapas inga nya och branschen växer
långsammare än genomsnittet i Sverige. En gemensam analys med dessa företag visar att branschen behöver
nya influenser och angreppssätt för att växa. Utmaningar och behov som lyftes fram var: mångfald i
branschen, stärkta innovationsprocesser och ökat samarbete lokalt och regionalt, fler och bättre utbildningar.
I Luleå finns LTU som i många år satsat på forskning kring "gamification". Trots detta finns inte ett enda
spelföretag. Vår analys visar på behovet att komplettera universitetets satsning med ett direkt fokus på
spelföretag. Utmaningarna för att spelbolag ska starta i Luleå är ex att det saknas spelfokuserade
innovationsprocesser för att de spelintresserade ska kunna kommersialisera sina spelidéer.
Befintligt innovationssystem i Umeå och Luleå saknar kompetens om just spelbranschens förutsättningar och
behov. Här avses inkubatorer och acceleratorers kompetens att stötta spelföretagens utveckling, om aktörer
inom riskkapital som behöver lära sig hur de analyserar spelföretagsidéer och om utbildningsaktörer som
behöver möta upp spelföretagens behov av kompetens.
Med erfarenheter från projektet Innovation Game och resultaten av de framgångsrika satsningarna i Uleåborg
och Skövde, vill nu Umeå och Luleå satsa för att stärka arbetet med att få fram nya spelföretag,
spelutvecklare och spelidéer.
4.2 Omvärld och samverkan
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Det finns många samarbetsorgan och intresseföreningar inom spelindustrin. Varje land med en aktiv
spelindustri har minst en landstäckande branschorganisation. I Sverige är det Dataspelsföreningen som
projektet ska samverka med. De branschexperter som knyts till projektet kommer att ha goda kontakter för att
tillgängliggöra dessa resurser för målgruppen.
I Norra Sverige finns samarbetet Arctic Game Lab (AGL). Inom AGL samverkar i dagsläget 5 kommuner:
Skellefteå, Boden, Piteå, Umeå, Luleå. AGL är ett regionalt samarbete för att skapa/stimulera lokala
spelkluster och knyta ihop klustren regionalt. Skellefteå, Boden och Piteå samverkar därtill i
regionalfondsprojektet Innovation Game, som stått förebild för detta projekt när nu även Luleå och Umeå vill
kunna göra konkreta insatser för spelbranschen. Vi planerar för nära samverkan och samordning av
aktiviteter.
Projektet har inga ambitioner att utveckla egna funktioner inom innovationssystemet. Istället vill vi färga
befintliga aktörers verksamhet med spelbranschens attraktionskraft. Genom att hjälpa dessa aktörer att
utvecklas och breddas, förbättras möjligheterna för projektet att skapa hållbara effekter. Detta innebär att
innovationssystemets aktörer är möjliga samarbetsparter i projektet. Bland dessa kan nämnas science parks
och inkubatorer. Interregprojektet Quarken Game Industry är en särskild satsning från ABI där framtida
samarbeten kan bli möjliga. Vi inkluderar också forskningsaktörer och utbildningsanordnare för
eftergymnasial utbildning i innovationssystemet. Vi ska därför vända oss till aktörer såsom Umeå universitet,
Luleå Tekniska Universitet, folkhögskolor och andra eftergymnasiala utbildningsaktörer.
MÖTESPLATSER
Spelbranschen behöver många mötesplatser, seminarier, workshops och mässor. Detta kommer sig av
spelindustrins stora behov av ständigt nya innovationer, kunskap och nätverk. Projektet kommer att bidra
med att tillgängliggöra mötesplatser, för projektets medverkande spelbolag, inom regionen och även
nationellt och internationellt.
Nordsken är en stor regional och årligt återkommande spelmässa i Skellefteå som lockar uppemot 15.000
besökare. I projektet är nära samverkan med Nordsken en möjlighet att att bidra till att skapa en strategiskt
viktig mötesplats för bolagen i Umeå och Luleå. Vi vill också skapa kompletterande lokala mötesplatser.
UTBILDNING OCH FORSKNING
Vi ser områden där forskning behövs för att utveckla konkurrenskraft i våra små företag. Det som främst
diskuterats är VR och AR-teknikens genombrott. Där saknas ännu lösningar för t ex användargränssnitt och
binaural audio. Institutionen för datavetenskap (Umeå Universitet) har dessutom visat intresse att studera våra
mötesplatser och utvecklingsprojekt för att se hur de är organiserade med syfte är att hitta
förbättringsområden.
En biträdande professor och ett par doktorander med spelinriktning finns på LTU i Skellefteå, därtill finns
utbildningar inom spelutveckling. Detta saknas dock på LTU i Luleå och på Umeå Universitet. Därmed
saknas lokala aktörer att ha dialog med utifrån detta projekt.
Däremot finns kurser, institutioner, enskilda lärare och forskare som arbetar "spelnära". Vi kommer därför att
arbeta brett med att stimulera till att eftergymnasiala och akademiska utbildningar med spelinriktning
etableras. LTU på Campus Skellefteå är partner i projektet Innovation Game. Vi vill använda denna ingång
via AGL för att arbeta vidare för att på lokal nivå i Umeå och Luleå föra forskningen och spelföretagen
närmare varandra. Till exempel pågår utbildning och forskning inom VR/AR på både Umeå universitet och
på Ltu i Luleå. Även interactive institute bedriver denna typ av forskning.
AGL har goda kontakter med de akademiska delarna av klustren i Skövde (Högskolan i Skövde 9.000
studenter) och Uleåborg (Uleåborgs Universitet 16.000 studenter). Bägge har visat intresse av att stötta
arbetet i norra Norrland.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet
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Företagen projektet vänder sig till kan delas in i tre grupper. Den första är spelföretagen och den andra är
leverantörer till spelutvecklare. Tredje är övriga företag som vill utveckla sina verksamheter med hjälp av
teknik eller spel.
Projektet ska jobba nära befintliga spelbolag: dela nätverk, teknikpool och testlabb med dem, erbjuda
exponering på mässor och events samt ge dem åtkomst till forskning och metodutveckling/innovationsstöd.
Via gemensamma sk. Game Jam (korta och intensiva prototyp-workshops) tillför vi värde även till
verksamma aktörer - samtidigt som vi låter nystartade spelbolag få ta del av dessa värdefulla och kompetenta
kontaktytor.
Arctic Game lab och projektet Innovation Game har arbetat med lokala jams/labs, och har tagit med
spelbolagen på internationella mässor och ordnat olika nätverksbyggande event. Genom projektet har nya och
befintliga utvecklare fått träffa varandra, såväl som övrigt näringsliv, i syfte att utveckla kompetens och
innovation. Detta vill vi nu utveckla vidare i Umeå och Luleå.
Vi vill poängtera att även om kärnan i detta projekt och dess verksamhet är väldigt nära knutet till
spelutveckling så öppnar den nya tekniken och de nya arbetssätten upp för intressant korsbefruktning till
övrigt regionalt näringsliv. Spelutveckling ligger i framkant när det gäller ny teknik och nya tillämpningar.
Det är en bra grund för att driva innovationsprocesser i dessa skärningspunkter, och gör projektet speciellt
lämpligt för att ta tillvara på skärningspunkterna mellan olika branscher och professioner.
Ur lokala perspektiv, och i termer av SMART-områden, tänker vi främst på skärningspunkter inom
Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar, samt till SMART-områdena Teknik- och
tjänsteutveckling inom industrin, Hållbar energi och miljöteknik samt Digitala tjänstenäringar för smart
region.
Snabb digitalisering och den ökad mobilitet har omformat samtliga branscher och skapat nya incitament för
samverkan med bolag som har spetskompetens inom grafisk design, interaktionsdesign, berättande och
kommunikation. Några exempel:
- Bolag inom branschen IT/IKT har breddat sina verksamheter från systemlösningar till att ta fram mobila
applikationer och nya plattformar samt affärslösningar.
- Spelifiering/gamification (att använda motiveringsformer och pedagogik tagna från spelindustrin) är en
stark trend inom utbildning, såväl klassrumsledd som e- lärande. T ex utbildning via simulering och
virtualisering, robotstyrda kameraåkningar i reklamfilm, säkerhetslösningar för gruvindustrin, minnes- och
rörelseträning i äldrevården, stadsplanering genom VR etc.
Det finns fortfarande många nya innovationer att upptäcka. I projektet ska vi därför jobba för att bjuda in
övrigt regionalt näringsliv till spelutveckling, se beskrivning under aktivitet Nya tjänster och produkter
nedan, med fokus på utpekade SMART-områden.
Att utveckla mötesplatser för möten mellan branscher gynnar även spelföretagen. Att utveckla en innovation
till att generera vinst är en investering. Ett sätt att överleva under utvecklingstiden är att sälja sina tjänster till
företag i andra branscher.
Vår utmaning är att de är inte vana att samarbeta med varandra: "spelindustrin är inte riktiga jobb" och
"traditionell industri är tråkig". Utmaningen blir att visa den affärsnytta som finns i mötet dem emellan, att
det finns intressanta och utmanande tjänster och uppdrag att utföra inom traditionell industri och att visa på
de innovationsmöjligheter som finns i skärningspunkterna. Kunskap saknas hos båda sidor att de idag inte ser
eller förstår vad sektorerna kan ge varandra.
Vår initiala analys är att detta beror på frånvaro av ett regionalt spelkluster i norra Sverige. Detta medför att
det funnits för få kontakter på regional nivå mellan spelindustrin och traditionell industri). Mötesplatsernas
roll är alltså även att visa respektive part de win-win-möjligheter som finns i skärningspunkterna.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Inte aktuellt i dagsläget men Arctic Game Lab har kontakter med kluster i Finland och Polen vilket
förhoppningsvis leder till att detta projekt kan utvecklas transnationellt i framtiden, t ex genom en ansökan
om tillägg av transnationell komponent.

5. Mål och resultat
5.1 Mål
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Många försök är gjorda att göra spelutveckling som ett delprojekt i ett annat projekt. Vi har dock inte hittat
framgångexempel på denna strategi. Utifrån detta så byggdes projektet Innovation Game så att andra
intressenter bjöds in till spelutveckling. På detta sätt behöll projektet dynamiken, affärsmodeller,
branschnätverk och attraktionskraft som kommer av att ha bas och fokus i spelindustrin. I dagsläget har ett
40-tal spelideer utvecklats och en handfull företag har redan startat under det första projektåret. Dessutom har
antalet lanserade spel ökat markant under hösten 2017. Totalt släpptes fyra spel. Under våren 2018 förväntas
ytterligare 4 spel släppas. Vi vill därför att även detta projekt skall ha en liknande projektarkitektur där
spelutveckling är i centrum.
Projektets övergripande mål är en hållbar innovativ utvecklingsmiljö för spelutveckling och spelrelaterad
verksamhet, genom samverkan och interaktion mellan partners inom norra Sveriges Innovationssystem.
Projektmålet är en växande spelbransch i norra Sverige.
Delmål:
1. Nya innovativa tjänster och produkter
2. Fler spelrelaterade arbetstillfällen
3. Stärkt samverkan mellan spelbransch och innovationssystemet
4. Synliggöra regionen som en del i spelindustrin
5.2 Målgrupp(er)
1.Etablerade bolag inom spelbranschen, dess kluster och nätverk
2.Etablerade bolag inom traditionella branscher, dess kluster och nätverk
3.Kommunala och regionala aktörer inom innovationssystemet
4.Utbildningsaktörer och studenter/elever på olika nivåer
5. Riskkapitalaktörer
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
Inom delmålet för Nya innovativa tjänster och produkter:
30 framtagna produktkoncept
5 lanserade spel för nationell eller internationell marknad
Stärkta branschöverskridande nätverk lokalt och regionalt för fortsatta samarbeten
Inom delmålet för fler spelrelaterade arbetstillfällen:
5 nya etablerade spelföretag i Umeå och lika många i Luleå.
20 nya anställningar inom spelföretag eller på bolag i relaterad spelverksamhet
Fler kvinnor, funktionshindrade och nysvenskar får praktik eller arbete i spelbranschen och/eller
spelrelaterade verksamheter
Inom delmålet för stärkt samverkan mellan spelbransch och innovationssystemet:
Tydliggöra spel som ett verksamhetsområde hos minst tio aktörer i innovationssystemet
Implementerade metoder hos innovationssystemet för hur man kan jobba med spelinnovation
Inom delmålet att synliggöra regionen som en del i spelindustrin i Sverige och internationellt:
20 genomförda events som bidragit till orternas synlighet och attraktivitet
Stärkt nätverk nationellt och internationellt.
På detta sätt skulle Umeå och Luleå utvecklas till viktiga aktörer för spelutveckling och en vital del i att
uppnå Arctic Game Labs målsättning om en spelindustri med 1000 anställda i norra Sverige till 2030.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
De förväntade effekterna på lång sikt är:
Ett breddat och mer innovativt näringsliv i Luleå och Umeå, med fler etablerade företag och tillväxt hos
befintliga spelbolag.
Förstärkt kapacitet för spelrelaterat innovationsarbete genom ett stärkt innovationskultur hos traditionella
branscher och hos befintligt innovationssystem i övrigt.
En mer jämställd arbetsmarknad avseende kön, mångfald och funktionshinder i spel och spelrelaterade
branscher, och i ett större perspektiv: en mer inkluderande arbetsmarknad och ett mer jämställd samhälle.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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Huvudman LNAB (Budget ca 6 mkr)
Samverkanspart Umeå Näringslivsservice (Budget ca 6 mkr)
Då det idag är drygt tre timmar i bil eller 4-5 timmar i buss enkel resa mellan kommunerna bygger
projektarkitekturen på att arbetet operativt drivs som ett Luleå och ett Umeåprojekt där projektets
medarbetare, intressenter och målgrupper delar med sig av sina erfarenheter. Detta öppnar även för att skapa
en projektorganisation som är knuten till de lokala förutsättningarna.
Projektorganisationen ska bemannas av yrkes och branschverksamma människor med god förståelse och
professionalism m a p spel och spelrelaterade verksamheter såväl som branschutvecklande projektledning och
projektadministration. Detta fr att garantera ett fokus på innovationshöjd och profession för att kunna
säkerställa att projektets mål uppnås. Detta är testat i projekt innovation game såväl som i Arctic Game Lab.
Den upphandlade leverantören har haft bra förmåga att rekrytera rätt talang från branschen som experter
såväl som i grundbemanningen. Det gäller spelbranschen såväl som norra Sveriges innovationssystem.
Projektet kommer att drivas nära kommunernas näringslivsfunktioner. I styrgruppen kommer två
representanter från varje kommun att sitta där den ena är näringslivschefen. Detta kompletteras med en
representant från branschen samt projektledaren i respektive kommun. De lokala organisationen ser ut som
följer:
Luleå
Projektägare Deltid
Projektekonom Deltid
Projektkoordinator Deltid
Projektledare Upphandlad
Branschexperter upphandlad
Umeå
Projektägare Deltid
Projektekonom Deltid
Projektkoordinator upphandlad
Projektledare upphandlad
Branschexperter upphandlad
Projektet kommer att arbeta med en löpande utvärdering av en upphandlad utvärderare.
Fo¿rstafemman - branschexperter
Branschen är bara delvis etablerad i norra Sverige. Det innebär att kompetens i världsklass inom
spelutveckling saknas här uppe. Vår idé är att överbrygga detta genom att låna ett arbetssätt från idrotten. Vi
hyr in en förstafemma som kan göra att innovationsarbetet snabbt kan gå från mediokert till världsklass. Vi
vet att det finns otroligt framgångsrika spelutvecklare inom flera områden som är intresserade av att hjälpa
oss. Vi känner därför stor tillförsikt att vi kommer att lyckas med att bilda en slagkraftig förstafemma inom
ramen för projektet.
Regionalt branschråd
Vi kommer att bjuda in befintligt näringsliv och etablerade spelföretag att delta i branschråd som kan ge input
till hur innovationsarbetet ska kunna utvecklas för att ge optimal effekt för regionen och företagens
konkurrenskraft. I Umeå arrangeras VD-luncher för spelföretagen. Detta blir utgångspunkt för branschrådet. I
Luleå finns inte några bolag ännu. Däremot finns etablerade spelutvecklare med rötter i Luleå. Några av
dessa kommer att knytas till branschrådet i Luleå. Dessutom kommer teknikgrupper att etableras. En VR/ARgrupp och en mobilapp-grupp är planerade. Mötena kommer att koordineras med arbetet i Skellefteå, Piteå
och Boden via medlemskapet i Arctic Game Lab.
6.2 Arbetssätt
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Med hjälp av spel och spelrelaterad verksamhet ska projektet färga befintligt näringsliv (nya och traditionella
branscher), offentliga stödstrukturer och allmänhet i norra Sverige. Projektet ska tillföra kompetens och
resurser men inte göra sådant som redan görs av andra aktörer. Projektet ska fungera som en koordinator och
sluss till andra aktörer i innovationssystemet.
Projektet har en framgångsrik förebild i projektet Innovation Game. Arbetssättet i G&I färgas starkt av de
framgångsrika arbetssätt som arbetats fram i Innovation Game, och projektledning och genomförande ska
samordnas med Innovation Game via samverkansorganisationen Arctic Game Lab. Vi ser stora
samordningsvinster genom denna samordning, och strävar efter effektivt samnyttjande av resurser.
AGIL PROJEKTLEDNING
Projektledningen arbetar enligt agil metod. Varje vecka ansvarar projektledaren för att ett kortare individuellt
dialogsamtal hålls med medarbetarna. Antingen via nätet, telefon eller vid ett fysiskt möte. Det innebär att
man vid varje bestämt möte följer upp den gångna veckans arbete utifrån uppsatt plan, synliggör resultat och
följer upp ev. avvikelser, samt reviderar planen om det behövs och sätter upp målen för kommande vecka.
Projektledaren för minnesanteckningar som sparas. Två gånger i månaden hålls ett möte med hela
organisationen för avläsning av genomförda aktiviteter, framgångar, motgångar, resultat av de horisontella
indikatorerna och spridning/kommunikation.
Varje möte innebär en genomsyn av arbetsmetoder och ev. korrigeringar av dessa. Ambitionen är att
projektets utvärderare deltar på delar av dessa möten. Projektledaren inleder det mötet utifrån resultatet av de
individuellt hållna mötena samt har förberett diskussionspunkter.
Kommunikatören (om inte annat överenskommit) bloggar återkommande om månadens händelser och
resultat och sprider detta via projektets sociala mediekanaler. Denna metod förstärker en god projektkultur
där den synliggör resultat och problem på ett enkelt sätt samt ser både till individer och grupp.
LÖPANDE FÖLJEFORSKNING
I detta projekt vill vi ha löpande följeforskning. Vi vill ha regelbunden återkoppling på hur vi levererar
resultat utifrån projektlogik/programteori samt arbetet med de horisontella kriterierna. Vetenskapligt baserade
kunskaper om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kommer att användas löpande i processen vilket
skapar utrymme för reflektion om projektets insatser och resultat för att kunna åtgärda eventuella
missbedömningar om insatser och utfall.
Kontinuerligt lärande i nära dialog mellan följeforskare, projektledning och deltagare har i tidigare
regionalfondsprogram visat sig vara en framgångsfaktor för långsiktigt hållbara resultat och effekter av
projektens insatser. Följeforskarna kommer regelbundet att återkoppla sina analyser till projektledning och
deltagare i syfte att gemensamt hitta nya vägar för att uppnå målen. Upphandlingen av följeforskning
kommer att baseras på Tillväxtverkets synsätt och rekommendationer.

7. Aktiviteter
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Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-08-01 2021-11-30

Kostnad
Beskrivning
860 000 Projektledningen kommunicerar och sprider processer och
synliggör resultat externt fortlöpande via olika
kommunikationskanaler som webb, sociala medier och events
av olika slag. En marknadsplan utarbetas av kommunikatör
och projektledare vilken förankras i projektorganisationen.
Planen ska innehålla: Kommunikationskoncept,
Målgruppsanalys, Kommunikationsplan inklusive metodik
och kanaler för externt bruk. Plan för samverkan med extern
kommunikation av projektet Innovation Game ska också tas
fram och genomföras.
En kommunikationsplan för den interna dialogen bör också
göras som ska bygga på de kanaler som projektarbetarna helst
arbetar genom.
Den externa kommunikationen ska synliggöra projektets
partners och medverkande för deras insatser och resultat, samt
påverka bilden av spelbranschen i norra Sverige som jämställd
och som välkomnar mångfald.
Under projekttiden planeras därför för större events och
konferenser riktade till såväl partners, medverkande företag
och företag i andra branscher. Det kan t ex vara i form av
Game Developers Conference. Syftet med dessa är att både
utveckla branschen genom att föra omvärlden närmare
regionens spelföretag, som att visa omvärlden vad företagen
inom klustret kan erbjuda.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-08-01 2021-11-30

Kostnad
Beskrivning
20 000 Under avslutsfasen produceras en slutrapport, samt en
populärversion av slutrapporten som sprids genom
upparbetade mediekanaler och via deltagande i regionala
mötesplatser.

134

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-10-01 2021-10-31

Kostnad
Beskrivning
20 000 Jämställdhet och mångfald är centrala pusselbitar för att
projektet verkligen ska bidra till attraktivare regioner och en
mer diversifierad näringslivsstruktur. Kulturella och kreativa
näringar sysselsätter på en generell statistisk nivå fler kvinnor
som anställda och företagare än vad andra näringar gör (med
undantag för handeln och vård- och omsorgssektorn). Därför
är det strategiskt viktigt för jämställdheten att det sker
satsningar pa¿ att utveckla företagande och innovation även
inom denna näring vid sidan av de mansdominerade näringar.
För att denna potential ska infrias krävs emellertid att
projektet utformas med en medvetenhet om att det även inom
kulturella och kreativa näringar riskerar att uppstå
segregerande och hierarkiska genusmönster, exempelvis i
urvalet av företagare, företag och företagsideer samt
prioriteringen mellan olika delområden inom KKN.
Exempelvis är delområdena spel och digitala tjänster
mansdominerade. För att projektet ska bidra till att förändra
istället för att befästa rådande genusmönster i näringslivet
krävs kunskap och verktyg för att identifiera risker och
möjligheter. Följeforskningen i projektet har till uppgift att
utifrån en vetenskaplig kunskapsgrund identifiera och
analysera genusmönstren i projektets planering och
genomförande för att möjliggöra en kontinuerlig justering av
eventuella obalanser.
Utvärderarna ska säkra att projektet uppfyller sina mål och de
horisontella kriterierna. Vetenskapligt baserade kunskaper om
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kommer att
användas löpande i processen vilket skapar utrymme för
reflektion om projektets insatser och resultat för att kunna
åtgärda eventuella missbedömningar om insatser och utfall.
Kontinuerligt lärande i na¿ra dialog mellan följeforskare,
projektledning och deltagare har i tidigare
regionalfondsprogram visat sig vara en framgångsfaktor för
långsiktigt hållbara resultat och effekter av projektens insatser.
Följeforskarna kommer regelbundet att återkoppla sina
analyser till projektledning och deltagare i syfte att
gemensamt hitta nya vägar för att uppnå målen. Följeforskare
deltar vid projektorganisationens operativa möten utifrån plan
som fastställs tillsammans med projektledningen.

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Projektkoordinering/projektle 2018-08-01 2021-11-30
dning

Kostnad
Beskrivning
8 180 000 Hos varje partner finns ansvarig representant för projektägare,
och ekonom knuten till projektet. För att sen uppnå största
möjliga samordning med Innovation Game-projektet kommer
projektledningen fördelas mellan egen personal och
upphandlad tjänst av aktör som har förmåga att samordna
utförandet med Innovation Game-projektet. Detta kommer att
vara ett viktigt kvalitetskrav vid upphandlingen.
Projektledning kommer att arbeta med samtliga projektets
aktiviteter, där arbetet fördelas så att projektets mål och
förväntade resultat blir uppfyllda. I denna aktivitet finns därtill
resurser för projektgemensamma möten: uppstart,
avstämningar etc. Även dessa samordnas med Innovation
Game-projektet.
Detta projekt har ingen uppstartsfas, då vi för det första
kommer att ordna upphandlingar redan innan projektstarten,
efter projektbeslut beviljats. För det andra medför
samordningen med Innovation Game att vi direkt kan kliva in
i operativt arbete.
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Aktivitet
Nya tjänster och produkter

Startdatum Slutdatum
2018-08-01 2021-07-31

Kostnad
Beskrivning
1 370 000 Projektet kommer att arbeta för att fler spelprojekt med
kommersiell potential får möjlighet att utvecklas, och att
utvecklas till lönsamma affärsidéer. Projektet kommer att
arbeta för att spelprojekten får möjligheter att formas i miljöer
som är vana att se och utveckla kommersiellt framgångsrika
spel.
Utifrån behov kommer även projektet att kunna tillhandahålla
spetskompetens genom vår s k ¿1a femma¿. 1a femman är
erfarna spelutvecklare med bredd fra¿n spelmekanik,
programmering, formgivning hela va¿gen till juridik,
finansiering och marknadskommunikation. 1a femman
kompletteras också med andra kompetenser utifrån
spelprojektens behov.
Insatserna kan handla om att anordna event för game pitch,
olika kundinriktade aktiviteter, produktutvecklingsinsatser,
efter behov.
Det finns otroligt ma¿nga mo¿tesplatser fo¿r spelindustrin,
såväl nationellt som internationellt. Projektet ska hja¿lpa
teamen att hitta ra¿tt i denna djungel sa¿ att projekten har sa¿
bra fo¿rutsa¿ttningar som mo¿jligt att hitta ra¿tt
samarbetspartners fo¿r att bli framga¿ngsrika.
Fo¿r att sa¿kra en effektiv innovationsprocess fo¿r team som
vill satsa och där innovationsprojekt håller kommersiell
kvalitet, kommer utvecklingsteamen som blir en del av
marknadsna¿ra innovation kommer de att beho¿va arbeta
igenom sin innovation utifra¿n fo¿ljande tre delsteg:
Framtagning av kommersialiseringsplaner fo¿r bolag, steg 1
Med hja¿lp av individuell coachning samt i grupp ska
kommersialiseringsplaner tas fram fo¿r medverkande
utvecklingsteams innovationer.
Kommersialiseringsarbete, steg 2
Teamen ges tillga¿ng till fo¿rstafemman fo¿r att ho¿ja kvalitet
och o¿ka kraften i innovationsarbetet, och till andra insatser
utifrån teamens behov.
Internationellt innovationsarbete, steg 3
Team med kommersiell potential skapar, med hja¿lp av 1a
femman, en plan fo¿r vilka internationella mo¿tesplatser de
bo¿r bearbeta utifra¿n ma¿len med sitt specifika
innovationsprojekt. Projektet fa¿r a¿ven sto¿d i att
genomfo¿ra framga¿ngsrika ma¿ssbeso¿k och efterarbete.
I denna aktivitet ingår att färga övriga innovationssystemet,
inklusive inkubatorer, acceleratorer och eftergymnasial
utbildning till att se spel som ett av sina verksamhetsområden.
Vi ska arbeta för att öka kunskapen hos övrigt
innovationssystem om spelutvecklingens process och unika
förutsättningar.
I denna aktivitet ska även vi bedriva uppsökande och proaktivt arbete mot bolag inom traditionella branscher för att
bygga nätverk och identifiera synergier och win-winmöjligheter i korsbefruktningen mellan olika branscher.
Projektledarna ska proaktivt uppvakta traditionella branscher
samt KKN- branschen fo¿r spel och spelrelaterade
verksamheter fo¿r att stimulera till samverkan och interaktion
i ska¿rningspunkter mellan branschers olika fokusomra¿den
samt mellan olika branscher.
Detta kan ske praktiskt genom att t ex bedriva
nätverksbyggande aktiviteter, bedriva game jams och game
labs över branschgränser, tillgängliggöra testlabbet för
spelrelaterade bolag och bolag i andra branscher. Game Labs
kan t ex fokusera på: Ledningssystem för innovation,
innovationstänkande, hantering av immateriella tillgångar,
Strategisk omvärldsbevakning, ledning av
idégenereringsprocesser. I genomförandet av detta kommer
största möjliga samordning med projektet Innovation Game
att eftersträvas, för att nå största möjliga nytta för hela
regionen.
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De områden vi särskilt fokuserar på i Umeå och Luleå är:
Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin, Hållbar energi
och miljöteknik samt Digitala tjänstenäringar för smart region.
Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Testbädd för spelinnovationer 2018-08-01 2021-07-31

Kostnad
Beskrivning
1 140 000 Det är oftast spelföretagen själva som driver
innovationsarbetet med hög teknisk och digital
spetskompetens. Det är också den kompetens som är ytterst
attraktiv inom andra branscher som genomgår en stark
digitalisering inom sina verksamheter. Spelbolagen skulle
kunna utveckla sina bolag, tjänster och produkter ytterligare
om de hade den organisatoriska och finansiella möjligheten att
testa/ labba mer. Grunden för spelutveckling är att ha
möjlighet att testa spelideer i ett tidigt skede. I ett spellabb
bygger man och testar kontinuerliga spelsimuleringar av olika
slag. Testbädden i projektet ska kunna erbjuda tekniska och
innehållsmässiga möjligheter och metoder med hjälp av
spetskompetens inom olika områden. Det är också en bransch
där man bygger vidare på kollegors framsteg med hög
innovations och leveranstakt. Mycket av den teknik som tagits
fram inom spelutveckling används i dag inom andra
branschområden. Projektet ska sprida och implementera den
kunskapen inom befintligt innovationssystem. Man kan
beskriva projektet som förutsättningskapande för en bred
näringslivsutveckling samt för kommande forskning inom
spelutveckling. Testbäddsverksamhet innebär att man arbetar
med simuleringar, utvecklar user interface osv, och genomför
tekniktester av olika slag. Men det är också tester av "mjuka"
kriterier som dramaturgi och berättande, interaktion och
framtagning av olika affärsmodeller.
Det fanns fram till 2017 ingen professur inom spelområdet i
norra Sverige, en sådan tillsattes under 2017 vid LTU i
Skellefteå. Det finns grundforskning på området, men inom
högre forskning finns mycket kvar att sträva mot. Projektet
ska samverka med den forskning som bedrivs och arbeta för
nära samverkan mellan testbädd och forskning, för ömsesidig
nytta: forskning tillför ny kunskap till branschen samtidigt
som forskningen vill ha skarpa uppdrag och utbildningar som
möter marknadens krav.
I projektet ska vi ha nära samverkan med testbädd inom
Innovation Game för effektivt nyttjande av resurser och
gemensam tillgång till spetsteknik.

Aktivitet
Inkluderande innovation

Startdatum Slutdatum
2018-08-01 2021-07-31

Kostnad
Beskrivning
190 000 Inkluderande innovation inom projektet består av aktiviteter
med fokus på de horisontella kriterierna och innovationer
inom spel. Målgruppen är allmänhet, kvinnor, unga vuxna,
nyanlända och fysiskt funktionsnedsatta, som ska få
kunskaper och kompetens inom digital teknik som kan
tillämpas mot kultur i olika former, som kan stimulera till ett
fortsatt intresse och fortsatt karriär inom spelbranschen eller
färga andra branscher med spelinnovation. Projektet ska på
olika sätt arbeta för att öka branschens attraktionskraft hos
underrepresenterade grupper.
Ansvarig för den Kreativa verkstaden ska vid projektets start
tillsammans med varje orts koordinator pro-aktivt söka upp
studieförbund mfl. organisationer och föreningar som arbetar
med de horisontella kriterierna för att söka samverkan lokalt.
Regionalt finns samarbeten redan inledda inom Arctic Game
Lab som detta projekt kommer att dra nytta av, några sådana
exempel är samarbeten med Women in Games, Donna i
Skövde och DataTjej.
Umeå kommuns erfarenheter från feministisk stadsplanering
ska också bidra med nya metoder till Inkluderande innovation,
som sedan kan influera arbetet med de horisontella kriterierna
i Innovation Game-projektet och på sikt implementeras
permanent i Arctic Game Lab.
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7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Labb/testverksamhet, strategiskt innovationsarbete, marknadsaktiviteter.
Om ja, ange budgeterad kostnad
7 000 000
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Marknadsaktiviteter
Om ja, ange budgeterad kostnad
1 000 000

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

20 företag

5 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoUprojekt

SEK

Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

15 företag
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Kommentarer till
indikatorerna
Antal spelbolag i de två
kommunerna är ca 15
idag, så vi räknar med att
nya bolag bildas såväl
som att vi arbetar med
bolag i närliggande
branscher.
Under projektet kommer
vi att leta ingångar på
Umu och LTU som gör
det möjligt för
spelföretagen att
samarbeta med studenter
såväl som forskare.

Det finns ett 30-tal
spelbolag idag i övre
Norrland, i detta projekt
siktar vi på att 15 ska få
stöd i sina spelreleaser.

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

20 företag

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande
system och miljöer.

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
140 250

2019
336 600

2020
336 600

2021
255 950

- Projektägare
Luleå

16 250

39 000

39 000

35 750

Projektcontroller
Luleå

24 750

59 400

59 400

54 450

Projektkoordinat
or Luleå

65 750

157 800

157 800

92 050

- Projektägare
Umeå

16 000

38 400

38 400

35 200

- Projektekonom
Umeå

17 500

42 000

42 000

38 500

1 018 149

2 759 557

2 759 557

1 778 599

- Projektledning,
projektkoordineri
ng, admin

858 149

2 059 557

2 059 557

1 358 599

Branschexperter

80 000

300 000

300 000

150 000

Utvärdering/följe
forskning

0

80 000

80 000

80 000

marknadsförings
kostnader,
konferenstjänster
, externa
föreläsare,

80 000

320 000

320 000

190 000

Resor och logi

109 445

310 000

310 000

180 000

- för lokala resor
för deltagare och
projektpersonal,
för
marknadsaktivite
ter, för föreläsare
och
konferensdeltaga
re

109 445

310 000

310 000

180 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

420 000

250 000

250 000

100 000

- Teknik
testbädd

400 000

100 000

100 000

0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster
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Totaler
1 069 400

8 315 862

909 445

1 020 000

- Materiel för
marknadsföring,
till events,
slutrapport,
förbrukningsmat
eriel
testbädd/labb

20 000

150 000

150 000

100 000

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

89 875

215 700

215 700

164 018

685 293

Lönebikostnader

59 859

143 661

143 661

109 239

- Indirekta
kostnader 15%

30 016

72 039

72 039

54 779

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

1 777 719

3 871 857

3 871 857

2 478 567

12 000 000

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

0

1 777 719

3 871 857

3 871 857

2 478 567

12 000 000

Investeringar i
portföljbolag

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
1 000 000

2019
2 000 000

2020
2 000 000

2021
1 000 000

Totaler
6 000 000

- Luleå
kommun

.

500 000

1 000 000

1 000 000

500 000

- Umeå
kommun

.

500 000

1 000 000

1 000 000

500 000

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

6 000 000

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

6 000 000

Summa,
medfinansieri
ng
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Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

777 719

1 871 857

1 871 857

1 478 567

6 000 000

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

43,75 %

48,35 %

48,35 %

59,65 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

43,75 %

48,35 %

48,35 %

59,65 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

43,75 %

48,35 %

48,35 %

59,65 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

56,25 %

51,65 %

51,65 %

40,35 %

50 %

Andel privat
finansiering

0%

0%

0%

0%

0%

1 777 719

3 871 857

3 871 857

2 478 567

12 000 000

Total
finansiering
Sökt belopp

6 000 000

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Nej

Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 inko¿ps-upphandlingsplan_G&I.xlsx

Beskrivning jämställdhet och mångfald

2 RiskanalysG&I.xlsx

Inköps och upphandlingsplan

3 Utkast samverkansavtal G&1.docx

Riskanalys

4 Bilaga ja¿msta¿lldhet ma¿ngfald.docx

Utkast till samverkansavtal

Signatur
Saknas
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Finansiering av projekt Produktion 4.0
Ärendenr 2018/195-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet
med totalt 465 tkr under projektperioden 2018-2021.
2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektet 4.0 syftar till att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala
strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små- och medelstora
företag i norra Sverige genom att öka företagens insikt i, kunskap om och
förmåga att effektivisera sina produktionssystem. Det handlar om strategier
för flödeseffektivitet, hållbar produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och ny
digital produktionsteknik.
Projekt består av följande tre huvudaktivitetsområden:
1. Utveckling och utformning av arbetsprocesser som omfattar strategier för
flödeseffektivitet, hållbar produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och
införande strategier av ny digital produktionsteknik.
2. Tillämpa dessa arbetsprocesser för att säkra att regionens tillverkande
industriella SMF får kunskap och insikt att genomföra dessa
effektiviseringsåtgärder (enligt handlingsplan Smart Industri), allt för att
kunna stärka konkurrenskraften hos tillverkande industri.
3. Etablera samarbetsplattform inom Produktion i nära samarbete mellan
industrin och akademi, som både samordnar direkta satsningar till industrin
och bli en kunskapsplattform inom Produktion. Vilket långsiktigt säkrar att de
industriella SMF ligger i framkant.
Huvudmålgruppen för projektet är industri- och industrinära tillverkande
SMF i Norrbotten/Västerbotten. Med hänsyn till den strukturomvandling
industrin går igenom så är det viktigt att även omfatta ”tjänstefieringen” och
förflyttningen uppåt i de globala värdekedjorna, vilket innebär att
målgruppen inkluderar såväl tillverkningsindustrin som den industrinära
tjänstesektorn.
Projektet Produktion 4.0 genomförs i samverkan mellan IUC Norr (IUC) och
Luleå tekniska universitet (LTU) och Institutionen för Arbetsvetenskap, där
IUC Norr (IUC) är huvudprojektägare. Alla som arbetar inom projektet måste
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ha genomgått ett utbildningsprogram inom jämställdhet och mångfald. Detta
för att säkerställa att samtliga personer i projektet har kunskap att stötta
målgruppen i dessa frågor.
Från Luleå kommun uppgår sökt belopp till 465 tkr. Projektets totala budget
är 11 750 tkr. Övrig finansiering förutsätt ske från Region Norrbotten (1 700
tkr), Region Västerbotten (1 400 tkr), Piteå-, Kalix-, Gällivare-, Kiruna-,
Bodens-, Skellefteå- , Umeå-, Malå- , Vindeln-, Lycksele kommuner samt
projektmedel från Region Norrbotten (5 875 tkr).
Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatsen ligger i linje med beslutade
strategier och att projektet skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft
hos små- och medelstora företag.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
IUC Norrbotten, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Projektmedel/Region Norrbotten/Medfinansiering
EU-medel

Sparad
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Region Norrbotten
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070-6511265
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Produktion 4.0
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Projekt Produktion 4.0 syftar till att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen
hos våra tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka företagens insikt i, kunskap om och
förmåga att effektivisera sina produktionssystem, med avseende på strategier för flödeseffektivitet, hållbar
produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och ny digital produktionsteknik.
Från regeringen konstaterar man att takten att ta till sig den nya digitala tekniken i de små och medelstora
industriföretagen, framför allt produktionsinriktad digital teknik, går alldeles för långsamt. Orsakerna till
detta är många: låg lönsamhet, investeringarna är kostsamma, kräver eget kapital, strategisk kompetens,
redan idag kompetensförsörjningsproblem, låg kunskap om den nya tekniken, svårt värdera möjligheterna,
etc. Framtidens produktionssystem måste vara hållbara både ur ett socialt, ekologist och ekonomiskt
perspektiv.
Det finns stor risk att de företag som inte har tydliga strategier och handlingsplaner hur man skall
vidareutveckla sina tillverkningsprocesser, hamnar på efterkälken. Eftersom den nya automationstekniken
möjliggör för fler SMF att konkurrera så är risken uppenbar att de företag som inte har tydliga
utvecklingsstrategier kommer att tappa marknadsandelar och få svårt att konkurrera.
IUC Norr och Luleå tekniska universitet (Institutionen för Arbetsvetenskap), har i sin dialog med industrin,
Produktionslyftet, ProcessIT, mfl identifierat behov att genomföra en regional satsning som stöttar våra
regionala tillverkande industriella SMF att vidareutveckla och effektivisera sina produktionssystem med
utgångspunkt från den digitala strukturomvandling vi står inför samt säkra att produktionssystemen blir
långsiktigt hållbara.
Projekt Produktion 4.0 har fokus på viderautveckling av produktionsprocessen hos regionens industriella
SMF, med utgångspunkt från strategier för flödeseffektivitet, hållbar produktion (social, ekologisk,
ekonomisk) och ny digital produktionsteknik. Projekt består av följande tre huvudaktivitetsområden:
1. Utveckling och utformning av arbetsprocesser som omfattar strategier för flödeseffektivitet, hållbar
produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och införande strategier av ny digital produktionsteknik.
2. Tillämpa dessa arbetsprocesser för att säkra att regionens tillverkande industriella SMF får kunskap och
insikt att genomföra dessa effektiviseringsåtgärder (enligt handlingsplan Smart Industri), allt för att kunna
stärka konkurrenskraften hos tillverkande industri.
3. Etablera samarbetsplattform inom Produktion i nära samarbete mellan industrin och akademi, som både
samordnar direkta satsningar till industrin och bli en kunskapsplattform inom Produktion. Vilket långsiktigt
säkrar att de industriella SMF ligger i framkant.
Projektet Produktion 4.0 kommer INTE att driva innovationsskapande teknikutveckling och bygga upp testoch utvecklingsmiljöer kopplat till den nya digitala produktionstekniken (vilket genomförs inom ProcessIT),
utan mer sammanställa och förstå den nya teknikens effektiviseringsmöjligheter, samt genom utvecklade
arbetsmetoder förmedla denna kunskap och insikt till industriella SMF i Västerbotten och Norrbotten, samt
säkra att regionens företag nyttjar och inför den på ett optimalt sätt.
Bakgrund
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Industrins har stor betydelse för Sveriges och norra Sveriges fortsatta utveckling. Industrin och de
industrinära tjänsteföretagen genererar mer än 1 miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade
exportvärde.
Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och skapar nya möjligheter för lönsam och
hållbar produktion i en helt ny skepnad, uppkopplad, mer automatiserad och kunskapsintensiv. Den möjliggör
att tidigare utflyttad produktionsinriktad verksamhet har möjlighet att flytt hem och skapar fördelar med att
hålla ihop hela kedjan ¿ från utveckling till tillverkning av färdig produkt. Det är framför allt i de större
industriföretagen som strukturomvandlingen har inletts.
Både på nationell och regional nivå konstaterar man att takten att ta till sig den nya digitala tekniken i de små
och medelstora industriföretagen ¿ framför allt produktionsinriktad digital teknik ¿ går alldeles för långsamt.
Orsakerna till detta är många: låg lönsamhet, investeringarna är kostsamma, kräver eget kapital, strategisk
kompetens, redan idag kompetensförsörjningsproblem, låg kunskap om den nya tekniken, svårt värdera
möjligheterna, etc.
Under 2017 fastställde regeringen en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige under namnet Smart Industri.
Strategin ska bidra till att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Svensk industri måste
rusta sig för att kunna konkurrera genom att nyttja den nya digitaltekniken och etablera hållbara
produktionssystem ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. En innovativ och hållbar industriell
produktion är digitalt uppkopplad, flexibel, resurseffektiv, klimat- och miljövänlig samt ger förutsättningar
för en attraktiv arbetsplats.
Svensk industrin måste ligga längst fram i användningen av digitaliseringens möjligheter, ha hög
automationsnivå och kunna möta komplexa kundkrav och nya efterfrågemönster. Den måst kunna konkurrera
genom såväl avancerad produktion som med produkter med högt kunskapsinnehåll, där gränsen mellan vara
och tjänst har suddats ut och där datamängder skapar nya värden för kunder och leverantörer.
Det finns stor risk att de företag som inte har tydliga handlingsplaner hur man skall vidareutveckla sina
tillverkningsprocesser ¿ hamnar på efterkälken. Eftersom den nya automationstekniken möjliggör för fler
SMF att konkurrera så är risken uppenbar att de företag som inte har tydliga utvecklingsstrategier kommer att
tappa marknadsandelar och på sikt försvinna.
Under 2017 har IUC Norr och Luleå tekniska universitet genomfört förstudien Industri 4.0 där målsättning
varit att genomföra en gap-analys avseende var regionens tillverkningsindustri befinner sig idag avseende
införande av ny digital produktionsteknik och den målsättning regeringen ställt upp avseende
strukturomvandlingen inom Industrin de kommande åren. Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av att
öka kunskapen och erhålla insikt om de möjligheter som den nya digitala produktionstekniken erbjuder, och
därigenom stimulera att våra tillverkande industriella SMF successivt vidareutvecklar sina
produktionsprocesser.
Med utgångspunkt från behovsbilden hos våra industriella SMF, regeringens handlingsplan Smart Industri,
samt i dialog med nationella initiativ som Produktion 2030, Produktionslyftet, PiA, mfl och internationella
utvecklingssatsningar (som t.ex projekt Productive på EU nivå), har IUC Norr AB och Luleå tekniska
universitet (Institutionen för Arbetsvetenskap) tagit initiativ till att forma och genomföra projekt Produktion
4.0.
Projekt Produktion 4.0 har som målsättning att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala
strukturomvandlingen hos våra tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka företagens insikt
i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina produktionssystem, med avseende på strategier för
flödeseffektivitet, hållbar produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och ny digital produktionsteknik.
Syfte
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Syftet med projekt Produktion 4.0 är att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala
strukturomvandlingen hos våra tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka företagens insikt
i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina produktionssystem. Detta uppnås genom att:
1. Utveckla arbetsmetoder som stöttar de tillverkande SMF att effektivisera sina arbetsprocesser genom
strategier för flödeseffektivisering, stöd för integrering av ny digital teknik samt bygga hållbara (socialt,
ekologiskt, ekonomiskt) produktionssystem.
2. Tillämpa dessa arbetsmetoder för att stötta regionens tillverkande industriella SMF att:
a) erhåller kunskap och insikt om möjligheterna med att arbeta med processer för flödeseffektivisering,
införande av nya digital teknik och ett hållbart arbetssätt
b) utforma individuella mål och handlingsplaner
c) stimulera/säkerställa att de genomförs
3. Forma en regional samverkans- och kompetensplattform inom Produktion i samverkan mellan industrin
och akademin för att:
a) Öka samverkan och erfarenhetsutbytet mellan regionens tillverkande industriella SMF.
b) Samordna regional kompetens inom produktionsteknik/system ¿ Vad finns tillgängligt på marknaden
idag? Hur kommer den framtida utvecklingen påverka mitt företag (och dess initiativ).
c) Stötta de regionala företagen att nyttja och ta del av nationella tillväxtskapande och innovativa program
inom Smart Industri
d) Bilda utvecklingsgrupper inom ramen för plattformen kopplat till de utmaningar/behov som finns inom
industrin ¿ från affärsutvecklande till innovationsinriktade områden.
e) Forma en gemensam och regional utvecklingsagenda inom Produktion.
f) Säkra implementeringen av regeringens strategi Smart Industri i norra Sverige.
Utmaning och problemställning hos projektets målgruppsföretag:
- Ta tag (ta sig tid) och implementera effektiviseringsprocesser. Behöver få insikt och kunskap om dessa
arbetsprocesser.
- Relativt dålig lönsamhet påverkar hur fort och omfattande en strukturomvandling kan praktiskt genomföras.
Ställer högre krav på kunskap, strategisk förmåga, tydliga mål och handlingsplaner.
- Viktigt att vidareutvecklingen av produktionsprocesser sker när konjunkturen är god, alltså nu. Under
lågkonjunktur har man inte muskler att förändra.
- Saknar kunskap om hållbar produktion (social, ekologisk, ekonomisk) samt arbetsformer för att integrera
hållbar produktion som en naturlig del av verksamheten. Påverka företagens kompetensförsörjnings förmåga.
- Dålig samverkan mellan våra tillverkande industrier pga att man saknar kunskap om de andra tillverkande
företagen, och ofta ser varandra som konkurrenter. Detta minskar möjligheterna till samverkan om större
åtaganden och saminvesteringar i nya produktionssystem.
- Allt för få av de industriella SMF har ett närmare samarbete med universitet/institut - följer ej den framtida
utvecklingen.
- Allt för få av regionenstillverkande företag tar del eller nyttjar de utvecklingsprogram som initieras
nationellt. Man har ofta inte tid att följa dessa utlysningar, ej heller tid att utforma ansökning och följa de
formaliaregler som gäller. Man avstår. Vi behöver stötta företagen i denna process.
Med utgångspunkt från ovanstående utmaning/problemställning har projekt Produktion 4.0 formats.
Mål
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Den övergripande målsättningen med projekt Produktion 4.0 är att stärka konkurrenskraften och stötta den
digitala strukturomvandlingen hos våra tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka
företagens insikt i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina produktionssystem.
Genomförandet av projekt Produktion 4.0 genomförs inom ramen för 4 arbetspaket:
1.Metodutveckling (AP1), utveckling av arbetsmetoder (processer) strategier för flödeseffektivitet och hållbar
produktion
2.Produktionsutveckling (AP2), stödja utvecklingen av företagens produktionsprocesser genom att tillämpa
arbetsmetoder (AP1) för flödeseffektivisering, införande av digital produktionsteknik samt bygga hållbara
produktionssystem i de tillverkande industriella SMF.
3.Samverkansplattform (AP3), bilda av samverkansplattform inom produktion ¿ omfattar
samverkansaktiviteter mellan industri och akademi (bl.a. samverkan med ProcessIT PACE, Productive),
4.Projektledning (AP 4), som inkluderar, redovisning, extern kommunikation, utvärdering och avslutsarbete.
Nedan redovisas delmål kopplade till arbetspaketen och dess aktiviteter:
1. Forskningsresultat avseende nya arbetsmetoder för optimering och integrering av hållbarhetsarbete (social,
ekologisk, ekonomisk) med koppling till den digitala strukturomvandling som sker i vår omvärld.
- Publicering av minst 2 forskningsrapporter.
- Presentation på internationell konferens
2. Utvecklat och dokumentera arbetsmodell som stödjer arbetsprocessen för utveckling av
produktionsprocessen hos tillverkande industriella SMF. Arbetsmodellen tar hänsyn och omfattar strategier
för flödeseffektivitet, hållbar produktion, stöd i införande av ny digital produktionsteknik, samt är anpassade
till mindre tillverkande industriföretag.
- Dokumenterad arbetsprocess för vidare användning. Underlag för vidareutveckling av de arbetsprocesser
som förvaltas av Produktionslyftet på nationell nivå.
3. Till mer än 100 industriella SMF förmedlat kunskap och skapat insikt om behovet att vidareutveckla sina
produktionssystem genom att paketera och genomföra temaseminarier och utvecklingsträffar, där medverkan
från män och kvinnor är lika stor:
- 6 - 8 temaseminarier kopplat till ny digital produktionsteknik och dess möjligheter
- 2 temaseminarier kopplat till social hållbara produktionssystem ¿ jämställd, och inkluderande, säker,
hälsosam, utvecklande, attraktiv för både män och kvinnor, lärande och öppen organisationsform.
- 2 temaseminarier kopplat till ekologisk hållbara produktionssystem
- 2 temaseminarier kring arbetsprocesser för flödeseffektivitet i tillverkande industriella SMF
4. I mer än 30 industriella företag genomfört djupare företagsanalyser och med ledningen i företaget format
tydliga utvecklingsmål, samt utformat strategier och handlingsplaner för att nå dessa mål.
5. I minst 15 av dessa företag initierat och stöttat företagen i at genomföra dessa utvecklingssatsningar ¿ så
att företagen når sina uppställda mål.
6. I samarbete mellan industrin och akademin etablerat och driftsatt en samarbetsplattform inom Produktion i
norra Sverige och som:
a) driver ett samverkans- och erfarenhetskluster mellan de tillverkande industriföretag
b) format ett innovation- och utvecklingskluster mellan industri och akademi, som fungerar som en regional
kompetens hub inom Produktion
c) format en gemensam utvecklingsagenda för tillverkningsindustrin, baserat på ett hållbart förhållningssätt
och som attraherar fler kvinnor till industrin
d) stötta arbetet med att kanaliserar de nationella utvecklingsprogrammen till regionen och säkra att de når
ram och gör nytta hos regionen industriella SMF, minst 3 nya satsningar till regionen.
Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
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Inom ramen AP 1 (Metodutveckling) nyttja den forskning och utvecklingserafarenheter som finns inom
ramen för Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet vad utveckling av arbetsmetoder
som omfattar:
1. Effektivisering av företagens produktionsprocesser baserade på Lean, dvs flödeseffektivitet med de
grundläggande principerna för just-in-time och visuell styrning.
2. Införande och utveckling av hållbara produktionsprocesser omfattar:
- Social hållbar produktion: säker, hälsosam, utvecklande, attraktiv för både män och kvinnor, lärande och
öppen organisationsform, jämställd, och inkluderande ¿ allt för få av våra tillverkande SMF företagen har
integrerat detta operativt. Avgörandedel i våra företags kompetensförsörjningsarbete.
- Ekologisk hållbar produktion: som är miljövänlig, följer det regelverk som gäller nationellt/EU samt de krav
som kunderna alltmer ställer på våra tillverkande företag . Våra industriella SMF behöver stöd för att
integrera dessa frågor i företagets utvecklingsarbete.
- Ekonomiskt hållbar produktion: långsiktigt kostnadseffektiv, flexibilitet, utvecklingsbart, integrera kunskap
mellan delsystem/leverantörer, hög kvalitet och leveransförmåga.
3. Införandeprocess av ny digital produktionsteknik (automation, simulering, systemintegration,
sensorteknik, förstärkt verklighet, additiv tillverkning etc) Viktigt att företaget har relevant kunskap om den
nya digitala tekniken, effektiviseringspotentialen, ekonomisk värdering, samt hur den nya tekniken kan
integreras.
Inom ramen AP 2 (Produktionsutveckling i SMF) kommer arbetsprocessen bygga på de arbetsprocesser som
IUC använder riktat till industriella SMF
och består av följande faser:
1.Identifiera målgruppsföretag, dvs vilka indutriella SMF i Norrbotten och Västerbotten som är målgrupp för
projektet.
2.Kunskap och Insikt, dvs öka kunskapen kring:
A. Lämpliga och skalbara arbetsprocesser för genomförande av effektivisering av produktion/tillverkning i
SMF
B. Nationella och europeiska initiativ riktade till regionens företag ¿ dvs säkra att regionens företag tar del
och nyttjar dessa program.
C. Ny digital teknik som möjliggör nya och effektivare sätt att producera och utveckla sina
produkter/tjänster.
D. Hållbar produktion, se ovan
Vilket skapar insikt (förståelse, motivera och skapar drivkraft) på ledningsnivå i företagen om behovet av att
utveckla sina företag. Vad man vill uppnå och vilka strategiska utvecklingsområden som är viktiga för
företagets fortsatt utveckling relaterat till angivna områden ovan (A, B, C och D).
3.Mål och handlingsplan. Med de företag som går vidare:
a) genomförs en företagsanalys med koppling till vad respektive företag vill uppnå och vilka strategiska
utvecklingsområden som är viktiga för företaget.
b) tillsammans med företagets ledningsgrupp utformas tydliga mål på kort och lång, samt val av strategier för
att nå målen.
c) forma en handlingsplan som förankras i företagets ledningsgrupp.
4.Genomförande fas: Respektive företag ansvarar för genomförande och finansiering av respektive
handlingsplan. Där projektet följer företagets arbetsplan och är bollplank (enklare rådgivning) till respektive
företag under arbetsprocessen.
5.Uppföljning: uppföljning av resultatet av projektet insatser, samt vilka erfarenheter som byggt upp.
Inom ramen AP 3 (Samverkansplattform) kommer etableringen av en samarbetsplattform inom Produktion
ske i nära samarbete mellan:
- industriella SMF och de större tillverkande industriföretagen i norra Sverige
- IUC Norr och institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
- ProcessIT, kopplat till både Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet
- Kommuner och dess industri- och branschråd i både Norrbotten och Västerbotten
- samt övriga parter i innovationssystemet som kan bidra till i samarbetsområdet.
Aktiviteter inom AP1, AP3 och AP4 stödjer i olika faser genomförande av aktiviteterna i AP 2.
Resultatspridning
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Resultatet och förankring av projektets resultat kommer att kommuniceras med industrin, kommuner, Region
Norr- och Västerbotten och övriga parter i det regionala innovationssystemet.
Kommunikationen kommer löpande att ske via:
- både lokala och regionala informationsmöten och referensträffar med industrin, universitet, kommuner och
andra parter berörda parter,
- via löpande rapporter som förmedlas via utskick och via IUC webb
- fördjupad workshops i samarbete mellan industri, universitet och samhälle ¿ medverkan på både nationella
och internationella event inom området
- samt förmedla information samhället ¿ med fokus till unga kvinnor och män för att öka medvetenheten och
kunskapen om vår tillverkningsindustri, och därmed bidra till att säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen till industrin.
Projektavgränsning
IUC Norr AB verksamhet och uppdrag är att stötta utveckling av industriella SMF i Norrbotten och
Västerbotten. Verksamheten utgår från sina ägare (>100 företag, kommuner, fackföreningar, institut, mfl)
behov och är förankrat med regionalt utvecklingsansvariga. Genom ett företagsnära arbetssätt sammanställer
och dokumenterar vi löpande industriföretagens utvecklingsbehov och utmaningar (de senaste 12 åren, TBNdatabas), som sedan ligger som grund för att initiera olika former av genomförande satsningar regionalt.
Genom ett nationellt nätverk av regionala 15 IUC-bolag erhåller vi även nationella uppdrag.
Sammanställning av behovsbilden hos regionen industriella SMF visar på att produktionsutveckling är ett
prioriterat område hos företagen.
Regeringens handlingsplan för Smart Industri presenterades av regeringen på ett nationellt möte i Malmö
2016, där alla IUC-bolag i Sverige deltog. Samtliga IUC-bolag anmodades verka för att handlingsplanen
Smart Industri skall etableras regionalt i landet.
Under 2017 har IUC Norr, tillsammans med Luleå tekniska universitet, genomfört en förstudie Industri 4.0
som ligger till grund för projekt Produktion 4.0.
Projekt Produktion 4.0 är ett tidsbegränsat projekt över 3 år som har fokus på att vidareutveckla
arbetsprocesser som stötta och säkra viderautveckling av produktionsprocessen hos regionens industriella
SMF, med utgångspunkt från hållbar produktion (social, ekologisk, ekonomisk) och ny digital
produktionsteknik. Projektet har fokus på att utveckla befintliga arbetsprocesser, skapa insikt och kunskap,
upprätta mål och handlingsplaner och stötta implementeringen i företagen.
ProcessIT och dess projekt PACE (regionalt) och Productive (EU-nivå) är mer specifikt ett innovations- och
utvecklingsprojekt med koppling kopplat till den nya digitala IT-tekniken och utgör en viktig samarbetspart
till projekt Produktion 4.0 när det gäller att driva utvecklingsmiljöer och tillhandahålla samlad kunskap om
den nya digitala tekniken. Produktions 4.0 har som huvuduppgift att säkerställa att de industriella SMF inför
den nya tekniken för at effektivisera sin produktion.
Projekt Produktion 4.0 är ett tidsbegränsat projekt som möter de utmaningar som finns hos regionens
tillverkande industriella SMF och säkerställer att regeringens handlingsplan för Smart Industri och ProcessIT
innovationssatsningar når fram och vidareutvecklar regionens industriella SMF.
Målgrupp
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Huvudmålgruppen för projektet är industri- och industrinära tillverkande SMF i Norrbotten/Västerbotten.
Med hänsyn till den strukturomvandling industrin går igenom så är det viktigt att även omfatta
tjänstefieringen och förflyttningen uppåt i de globala värdekedjorna, vilket innebär att målgruppen inkluderar
såväl tillverkningsindustrin som den industrinära tjänstesektorn.
Exempel på målgrupper är SMF:
- Företag som utvecklar och/eller tillverkar produkter
- Legotillverkning
- Underhåll/installation av produktionsnära utrustning
- Företag som erbjuder tjänster/produkter som effektiviserar de tillverkande industriföretagens
produktionsprocesser.
Målgruppsföretagens prioriterade egenskaper är företag som: vill växa; kan lära sig det som krävs; har
marknadspotential och där det finns skalbarhet.
Projektet kommer att vända sig till tillverkande industriella SMF som är i olika mognadsgrad med olika
behov av stöd i förändringsarbete.
- Den breda insatsen vänder sig till företag med nyfikenhet och intresse, som söker stöd för att utveckla
motivation för förändring.
- En mera riktad insats vänder sig till företag som har insikt och motivation för att utveckla sin produktion
och söker ett direkt stöd i förändringsarbetet.
- Ytterligare en insats vänder sig till företag som har god insikt och erfarenhet, har kommit långt i sitt
förändringsarbete, och nu reflekterar över sin situation och söker utmanande inspiration för nästa steg på
vägen.
IUC Norr har under sina verksamhetsår identifierat mer än 700 industriella SMF i Norrbotten och
Västerbotten, där målgruppsföretagen (enligt ovanstående definition) för projektet uppskattas till ca 250 - 300
industriella SMF.
För att projekt Produktion 4.0 skall kunna säkra sin målsättning så är det viktigt at alla dessa typer av
industriella SMF utgör en projektets målgruppsföretag.
Genom samverkan med medverkande kommuner kommer projektet att genomföra uppföljning på både lokal
och regional nivå ¿ som en del i att skapa en samverkansplattform Produktion.
Projektorganisation
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Projektet Produktion 4.0 genomförs i samverkan mellan IUC Norr (IUC) och Luleå tekniska universitet
(LTU) och Institutionen för Arbetsvetenskap, där IUC Norr (IUC) är huvudprojektägare.
IUC och LTU skall upprätthålla en hög resursflexibilitet med hög kostnadseffektivitet, vilket skall
åstadkommas genom en mix:
-av erfarna industriutvecklingsresurser med kunskap och erfarenhet inom industriella tillverkningsprocesser
inom industrin och flödeseffektiviserande arbetsprocesser.
-FOI-kompetens vad gäller forskning och utveckling av arbetsprocesser för produktionseffektivisering i SMF,
arbetsprocesser säkrar att de SMF utvecklar hållbara produktionssystem (social, ekologisk och ekonomisk),
samt nyttja den nya digitala produktionstekniken.
IUC och LTU arbetar fokuserat med mångfald ¿ för ökad jämställdhet oberoende av kön, ålder och etnicitet.
Jämställdhet integreras i alla projekt samt i kärnverksamheten och interna processer dvs. att gå från ord till
handling. Alla som arbetar inom projektet måste ha genomgått ett utbildningsprogram inom jämställdhet och
mångfald. Detta för att säkerställa att samtliga personer i projektet har kunskap att stötta målgruppen i dessa
frågor.
Projektet har fastställt följande nyckelbegrepp/värderingar i vårt arbets- och förhållningssätt i projektet:
ansvarstagande; engagemang; företagsnära; industriell kompetens; FoU kompetens, regional förankring och
kännedom; jämställt och hållbar skall genomsyra hela projektet, effektivitet och hög verkningsgrad, i
samverkan mellan offentliga, näringsliv och akademi
Projektets organisation är bestående av en styrgrupp, ledningsgrupp och utsedd huvudprojektledare. Det
operativa arbetet i projektet genomförs inom ramen för 4 arbetspaket med tillhörande aktivitetsområden. Det
operativa arbetet i projektet koordineras inom ledningsgruppen, där huvudprojektägaren är sammankallad.
En arbetsordning, med instruktioner för huvudprojektledare, ledningsgrupp, delegationsordning samt modell
för initiering och beslut av projekt, upprättas vid start av projektet.
Projektverksamheten leds av en styrgrupp som planeras bestå av: Lena Abrahamsson (Luleå tekniska
universitet), Åsa Tjärnberg (IUC Norr), representant från basindustrin, representant från tillverkande SMF
(AC/BD), representant från Process IT regionalt (förslag från projekt PACE), förslag Anders OE Johansson
med nationellt perspektiv samt representant från kommunerna (AC/BD).
PL och representanter från ledningsgruppen adjungeras till styrgruppen. Översyn och fastställande av
styrgrupp sker vid start av projektet.
Styrgruppen har ansvaret och befogenheterna att:
- tillse att projektet når målen inom angiven budget
- projektet genomförs i enlighet med TVV:s och övriga finansiärers regler
- fastställa delegationsordning samt instruktion för huvudprojektledaren och ledningsgruppen
- besluta om övergripande verksamhetsplan och budget
- följa projektets ekonomiska och affärsmässiga utveckling
Referensgrupper bildas vid behov med intressenter och samarbetsparter från näringslivet.
Ordföranden skall leda styrgruppens arbete, bevaka att styrgruppen fullgör sina arbetsuppgifter samt kalla till
extra styrgruppsmöten vid behov.
Huvudprojektledaren, som utses av IUC Norr och dess samverkansparter, ansvarar för den löpande
förvaltningen och operativa verksamheten enligt de riktlinjer och anvisningar som fastställts av dels
programmets finansiärer och dels styrgruppen. Huvudprojektledaren skall sörja för att projektets bokföring
fullgörs i överensstämmelse med lag och direktiv och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
Ledningsgruppen som består av huvudprojektledaren (sammankallande), ansvariga för respektive arbetspaket
och ordförande. Ledningsgruppen har befogenhet att besluta om relevanta aktiviteter för att genomföra
styrgruppens beslutade åtgärder samt att anlita externa operatörer som utövare av aktiviteter där så bedöms
behövas.
Upphandlande enhet

Ja

Namn (Kontakt - Projektledare)

Anders Högström

Telefonnummer (Kontakt - Projektledare)

070-6511265

Mobiltelefonnummer (Kontakt - Projektledare)

070-6511265

Ekonomi
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Kostnader
Kostnadsslag Beskrivning
Egen personal

2018

2019

2020

2021

Totalt
3 774 584

696 060

1 402 920

1 447 041

228 563

Eget arbete

Anders Högström,
IUC

255 840

511 680

527 030

131 758

Eget arbete

Vakant , IUC

198 000

405 000

414 000

34 500

Eget arbete

Marie Jakobsson,
IUC

35 100

72 000

75 600

6 300

Eget arbete

Åsa Tjärnberg, IUC

28 800

57 600

60 000

5 000

Eget arbete

Magnus Stenberg,
LTU

53 520

107 040

110 251

28 390

Eget arbete

Lena Abrahsson,
LTU

36 000

72 000

74 160

6 365

Eget arbete

Doktorand, LTU

88 800

177 600

186 000

16 250

870 000

1 822 000

1 789 000

550 000

680 000

1 562 000

1 539 000

430 000

80 000

80 000

80 000

30 000

110 000

180 000

170 000

90 000

Externa
tjänster
Konsultkostnad

Företagscoaching

Externa föreläsare

Seminarier

Bokföring,
redovisning

Ekonomi

Indirekta
kostnader/
OH-kostnader

5 031 000

458 770

924 462

953 718

150 107

Eget arbete

Lönebikostnad

297 078

598 766

617 597

97 551

Eget arbete

Indirekta kostnader

161 692

325 696

336 121

52 556

-

-

-

-

-

35 170

49 618

40 241

35 000

160 029

35 170

49 618

40 241

35 000

90 000

151 000

120 000

36 330

90 000

151 000

120 000

36 330

0

-50 000

-50 000

0

0

-50 000

-50 000

0

2 150 000

4 300 000

4 300 000

1 000 000

11 750 000

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

-

Summa,
bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

2 150 000

4 300 000

4 300 000

1 000 000

11 750 000

Investeringar
Lokalkostnade
r
Konferenskostnad

Konferenser,
seminarier

Övrigt
Resor

Resor, logi

Projektintäkte
r (Avgår)
Konferenskostnad

Summa,
faktiska
kostnader

Totala
kostnader

Företagsavgifter
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2 487 057

397 330

-100 000

Finansiering
Finansierings
typ
Finansiär
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018

2019

2020

2021

Totalt

5 875 000

1 075 000

2 150 000

2 150 000

500 000

Luleå kommun

85 000

170 000

170 000

40 000

Piteå kommun

70 000

140 000

140 000

0

Kalix kommun

15 000

30 000

30 000

0

Gällivare kommun

75 000

130 000

130 000

30 000

Kiruna kommun

35 000

70 000

70 000

0

Boden kommun

30 000

60 000

60 000

0

Skellefteå kommun

85 000

170 000

170 000

40 000

Umeå kommun

90 000

180 000

180 000

40 000

Lycksele kommun

15 000

35 000

35 000

0

Vindeln kommun

15 000

35 000

35 000

0

Malå kommun

10 000

30 000

30 000

0

Region Västerbotten

250 000

500 000

500 000

150 000

Region Norrbotten

300 000

600 000

600 000

200 000

Privat
kontantfinansi
ering

-

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 075 000

2 150 000

2 150 000

500 000

5 875 000

Offentlig
direktfinansier
ing

-

-

-

-

-

Privat
direktfinansier
ing

-

-

-

-

-

Summa,
bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Projektmedel

1 075 000

2 150 000

2 150 000

500 000

5 875 000

Summa,
projektmedel

1 075 000

2 150 000

2 150 000

500 000

5 875 000

Total
finansiering

2 150 000

4 300 000

4 300 000

1 000 000

11 750 000

Sökt belopp

5 875 000

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5512-5421

Uppföljning
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Geografiskt område
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Skellefteå

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Kopplingar till andra projekt/insatser
Projekt Produktion 4.0 har fokus på att viderautveckling av produktionsprocessen hos regionens industriella
SMF, med utgångspunkt från strategier för flödeseffektivitet, hållbar produktion (social, ekologisk,
ekonomisk) och ny digital produktionsteknik. Resultat från förstudieprojekt Industri 4.0 kommer nyttjas inom
ramen för genomförande Projekt 4.0.
Projektet Produktion 4.0 kommer INTE att driva innovationsskapande tekniksatsningar och bygga upp
testoch utvecklingsmiljöer kopplat till den nya digitala produktionstekniken, utan mer sammanställa och
förstå den nya teknikens effektiviserings möjligheter, förmedla denna kunskap till de industriella SMF i
Västerbotten och Norrbotten, samt säkra att regionens företag nyttjar den nya tekniken optimalt.
Projekt Produktion 4.0 kommer att samverka med ProcessIT och dess projekt PACE (regionalt) och
Productive (EU-nivå) som är mer specifikt ett innovations- och utvecklingsprojekt med koppling kopplat till
den nya digitala IT-tekniken. Projekten utgör viktiga samarbetsparter till projekt Produktion 4.0 när det gäller
att driva utvecklingsmiljöer och tillhandahålla samlad kunskap om den nya digitala tekniken. Produktions 4.0
har som huvuduppgift att säkerställa att de industriella SMF inför den nya tekniken för at effektivisera sin
produktion. Personer inom ProcessIT och dess projekt kommer att ingå i projektets styrgrupp, se
projektorganisation.
Samverkan kommer även att ske med de industribranschråd och nätverk som finns på kommunnivå i
Västerbotten och Norrbotten (Umeå regionen, Skellefteå regionen Västerbottens inland Malmfälten, Luleå
och Piteå regionen, östra Norrbotten),samt med andra tillväxtskapande projekt riktade till industrin bl.a. Vilja
Kunna Växa som är ett mer affärsdrivande satsning i regionen
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Indikator
Förväntat resultat
Aktiviteter som direkt syftar till att främja integration
och mångfald, antal

2.00

Aktiviteter som direkt syftar till att främja
jämställdhet, antal

2.00

Antal aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi
Antal förstudier
Deltagande företag, mixat ägande - antal

100.00

Energibesparing, kWh
Handlingsplan/strategi - antal

15.00

Infrastruktur IT - fysiska åtgärder
Infrastruktur IT - utredning
Infrastruktur flyg - fysiska åtgärder
Infrastruktur flyg - utredning
Infrastruktur hamn - fysiska åtgärder
Infrastruktur hamn - utredning
Infrastruktur järnväg - fysiska åtgärder
Infrastruktur järnväg - utredning
Infrastruktur väg - utredning
Infrastruktur väg- fysiska åtgärder
Nya företag, mixat ägande - antal
Nya kommersialiserade/implementerade
produkter/tjänster/metoder - antal
Nya metoder, antal

3.00

Policyskapande/strategiåtgärder, antal
aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) - antal
nya nätverk-antal

1.00

nya produkter/tjänster - antal
Ökad omsättning, kronor
Ökning av andel förnybar energi-%
ökat exportvärde- kronor
Indikator

Nya företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Indikator

Utbildade , antal

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Indikator

Deltagare, antal

Förväntat resultat, män

70

Förväntat resultat, kvinnor

30

Förväntat resultat, totalt

100.0

Indikator

Arbetstillfällen, antal

Förväntat resultat, män

50

Förväntat resultat, kvinnor

100

Förväntat resultat, totalt

150.0

156

Indikator

Deltagande företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män

85

Förväntat resultat, kvinnor

15

Förväntat resultat, totalt

100.0

Horisontellt mål - Integration

Bidrar till att förbättra integrationen

Konsekvenser för Integration
Projekt Produktion arbetar med att utveckla arbetsmetoder för utveckling av hållbara produktionsprocesser
vilket omfattar bl.a. Social hållbar produktion ,som säker, hälsosam, utvecklande, attraktiv för både män och
kvinnor, lärande och öppen organisationsform, jämställd, och inkluderande, allt för att säkra att företagen
erhåller strategisk kompens för att hantera demn digitala strukturomvandling som företagen står inför.
Digitaliseringen inom industrin och dess strukturomvandling som nu sker på internationell nivå - kommer att
påverka våra företag på många sätt. Det kommer att vara viktigt att företagen säkrar kompetenser med både
språklig och kulturell bakgrund. Viktigt att företagens kompetensbas breddas och att man blir attraktiv som
arbetsgivare.
De arbetsmodeller som kommer att utvecklas och nyttjas i projektet kommer att öka insikten om behovet att
anställa kompetenser med olika bakgrund - vilket gör att projektet bidrar till att förbättra integrationen.
Samverkansplattformen skapar långsiktighet i arbetet.
Horisontellt mål - Miljö

Bidrar till att förbättra miljön

Konsekvenser för Miljö
Projekt Produktion arbetar med att utveckla arbetsmetoder för utveckling av hållbara produktionsprocesser
vilket omfattar bl.a. ekologisk hållbara produktionssystem.
Med ekologisk hållbar produktion, menar vi produktionssystem som är miljövänliga - minimerar utsläpp, är
energieffektiva, följer det regelverk som gäller nationellt/EU samt de krav som kunderna alltmer ställer på
våra tillverkande företag . Våra industriella SMF behöver stöd för att integrera dessa frågor i företagets
utvecklingsarbete.
Genom ökad kunskap om ekologisk hållbarhet och ökad insikt om vikten av att bygga hållbara och
ekologiska produktionssystem kommer att certifiera våra företag och öka företagens konkurrenskraft de
kommande åren. Idag saknar många denna kunskap.
Horisontellt mål - Jämställdhet

Bidrar till att förbättra jämställdheten

Konsekvenser för Jämställdhet
Projekt Produktion arbetar med att utveckla arbetsmetoder för utveckling av hållbara produktionsprocesser
vilket omfattar bl.a. Social hållbar produktion ¿ där jämställdhet och inkluderande är viktiga faktorer för att
öka attraktionskraften hos medverkande företag, samt bygga effektiva produktionssystem som kan
konkurrera på en större marknad. Genom att i dessa arbetsprocesser integrera social hållbarhet med
ekonomiskt hållbar produktion skapas långsikt hållbar produktion som är kostnadseffektiv, flexibel,
utvecklingsbar och har hög kvalitet. Arbetsmetoderna som utvecklas inom projektet skall bättre nå fram till
de industriella SMF, som i begränsad omfattning tar del av dessa processer.
Utan ett jämställt arbetssätt med tydliga mål och handlingsplaner kommer inte våra företag att klara
konkurrensen från omvärlden.
Resultat efter projekttiden
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Som ett resultat av genomförandet av projekt Produktion 4.0:
- Har en majoritet (>100) av regionens tillverkande industriella SMF fått ökad kunskap och insikt om vikten
av att vidareutveckla sina produktionssystem med utgångspunkt från flödeseffektivitet, ny digital teknik och
hållbart sätt att bygga sina produktionssystem. Detta skapar grund för att prioritera strategiska satsningar de
kommande åren och säkra rätt kunskap för att vidareutveckla företagen.
- Har en större grupp (>30) tillverkande industriella SMF har gått vidare och fastställt mål, strategier och
handlingsplaner för att effektivisera sina produktionssystem för att kunna konkurrera på en större marknad.
Där en större grupp av dessa företag initierat effektiviseringsåtgärder och integrerat ny digital teknik i sina
produktionssystem.
- Kan vi tillhandahålla vidareutvecklade och nya arbetsprocesser (verktyg) för att stötta företagen att
vidareutveckla sina produktionsprocesser som stödjer strategisk flödeseffektivitet, etablering av hållbara
produktionssystem och införande av nya digital teknik.
- Genom våra arbetsmetoder skapas socialt hållbara produktionssystem inom vår regionala industri, som
säkrar att företagens organisation är utvecklande, attraktiv för både män och kvinnor, lärande, samt jämställd,
och inkluderande. Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tillsammans med IUC
Norr företagsnära arbetssätt, säkra att industrin attraherar både kvinnor och män till sina företag.
- En samverkanslattform inom Produktion har etablerats i norra Sverige i samarbete mellan industri och
akademin. Samarbetsplattformen kommer att vara en kunskaps hub, koordinera och initiera satsningar som
stärker utvecklingen hos regionens industriföretag, samt tillhandahålla innovativa utvecklings- och
testmiljöer i regionen. Som långsiktigt stärker regionens förmåga att ligga i framkant när det gäller
Produktion.

Effektmål på sikt:
- Regionens tillverkande SMF får ökad kunskap, insikt och förmåga att utveckla sina produktionsprocesser.
- Regionens omställningstakt och strukturomvandling sker på ett effektivt sätt och når de industriella SMF.
- Företagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks, vilket skapar allt fler medelstora och större
industriföretag.
- Möjliggör ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan tillverkande företag vilket ökar affärsförmågan ¿
bl.a ökad förmåga till var med på större affärer nationellt och internationellt
- Saminvestering och samfinansiering av ny produktionsteknik ¿ skapar bra beläggning och kostnadseffektiva
lösningar. Snabbar på möjligheten att automatisera på olika nivåer.
- Våra företag blir rustade att vara underleverantörer till de större industriföretagen ¿ där den digitala
omställningstakten går snabbare.
- Skapar ökade affärer för tjänsteföretag med koppling till tillverkningsindustrin
- Säkrar att företagens är attraktiv för både män och kvinnor, lärande, samt är jämställt och inkluderande.
Vilket i sin tur säkrar företagens kompetensförsörjning och konkurrensförmåga.
- Genom utveckling av hållbara produktionssystem ¿ säkrar företagen sin kompetensförsörjning, ligger i
framkant när det gäller miljö- och energieffektivitet
- Satsningar på nationell nivå inom Smart Industri når fram till våra tillverkande SMF
- Samverkan inom produktionsområdet mellan industrin och akademin skapar långsiktig och hållbar
utveckling
Om vår region inte genomför projekt Produktion 4.0 kommer framför allt regionen små och medelstora
tillverkande industriföretag att få minskade möjligheter att utveckla sina tillverkningsprocesser ¿ jämfört med
andra regioner i Sverige och Europa. Vilket kommer att påverka företagens framtida utveckling och på sikt
deras existens.

Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Bilaga 1 Registeringsbevis IUC Norr AB.pdf

Registeringsbevis IUC Norr AB

2 Bilaga 2 Fullmakt_Produktion 4.0.pdf

Fullmakt

3 Bilaga 3 Produktion 4.0 underlag till projektansökan.pdf

Underlag till projektansökan

4 Bilaga 4 Medfinansieringsintyg Region Norrbotten.docx

Medfinansieringsintyg
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Finansiering av projekt Vilja Växa
Ärendenr 2018/195-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med
totalt 300 tkr under projektperioden 2018-2021.
2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projekt Vilja Kunna Växa syftar till att långsiktigt stärka affärsförmågan hos
regionens industriella och industrinära små- och medelstora företag i
Norrbotten och Västerbotten. Företag som ingår i projekt Vilja Kunna Växas
målgrupp är företag som:
1. Utvecklar, tillverkar och säljer alla typer av produkter
2. Utför legotillverkning
3. Utför underhålls- eller installationsarbete av produktionsnära utrustning
hos industriföretag
4. Utför konsult- eller IT-tjänster som syftar till effektivisering av produktion,
organisation, ekonomi, marknadsföring, eller sälj
Affärsförmågan hos företagen ska stärkas genom deltagande i
utvecklingsgrupper där företagen ges möjlighet till samverkan,
kunskapsutbyte och gruppvisa stödåtgärder. Det kan exempelvis vara intern
effektivitet inkl. genus och mångfald, digitalisering, effektivare produktion,
ökad säljförmåga och rätt vägar till marknaden.
Från Luleå kommun uppgår sökt belopp till 500 tkr. Projektets totala budget
uppgår till 14 800 tkr. Övrig finansiering förutsätt ske från Region Norrbotten,
Region Västerbotten, Umeå-, Skellefteå-, Lycksele-, Piteå-, Gällivare-, Kiruna
kommuner, privat finansiering samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Den privata kontantfinansieringen sker från sex större industrier: SCA
Obbola, Boliden, SCA Munksund, Smurfit Kappa, LKAB och BillerudKorsnäs.
Dessa större företag och ett antal andra företag som Volvo, Ålö, Komatsu m fl
involveras i för dem intressanta nätverk av industrinära små- och medelstora
företag. I Luleå finns ingen motsvarande samverkan med större
industriföretag.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatsen ligger i linje med beslutade
strategier och att projektet skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft
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hos små- och medelstora företag. I konkurrens med andra projektansökningar
föreslås en lägre finansiering än den projektägaren ansökt om.

Beslutsunderlag



Ansökan (bilaga)
Power-Point presentation (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
IUC Norrbotten, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling

161

Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/3 Att öka små och
medelstora företags konkurrenskraft

Sparad

2018-01-30

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Vilja Kunna Växa

1.2 Datum för projektstart

2018-06-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-05-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Skellefteå

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

1.5 Typ av projekt

Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Projekt Vilja Kunna Växa syftar till att långsiktigt stärka affärsförmågan hos regionens industriella och
industrinära små och medelstora företag. Målgruppen består av ca 700 företag i Norr- och Västerbotten.
Projektet genomförs genom skapandet av Utvecklingsgrupper av företag med intressegemenskap ¿ inom
vissa kunskapsområden, eller avseende möjligheter att i samarbete skapa nytt och större kundvärde. Projektet
identifierar och sammanför företagen enligt en definierad arbetsmodell. Utvecklingsgruppernas syfte, mål
och arbetsplan fastställs. Därefter genomförs gruppvisa stödåtgärder i respektive Utvecklingsgrupp utifrån
behov. Minst 25 intressanta potentiella snabbväxare identifieras i Utvecklingsgrupperna och erbjuds
individuellt tillväxtstöd. Minst 25 företag skall erbjudas individuellt tillväxtstöd under projekttiden. En
kommunikationsplan tas fram under projektstarten som specificerar hur såväl projektresultat som annan
projektinformation skall hanteras och spridas. Projektet upphandlar extern utvärdering. Utvärderingen skall
ske görs löpande och fungerar som både uppföljning och hjälp för styrning av projektet.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

556576-4791

2.2 Organisationsnamn

IUC Norr AB

2.3 Juridisk form

Övriga aktiebolag

2.4 Organisationens postadress

Storgatan 11C, 3 tr

2.5 Organisationens postnummer

972 38

2.6 Organisationens postort

Luleå
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2.7 Arbetsställenummer

3927-9922

2.8 Arbetsställenamn

Luleå

2.9 Besöksadress

Storgatan 11C

2.10 Postnummer

972 38

2.11 Postort

Luleå

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

5512-5421

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Mikael Gunnari

Telefon

070-2669988

E-post

mikael.gunnari@iucnorr.se

2.16 Projektledare

2

Namn

Mikael Gunnari

Telefon

070-2669988

E-post

mikel.gunnari@iucnorr.se

2.17 Ekonomi

3

Namn

Rose-Marie Öhgren

Telefon

0920-225299

E-post

rose-marie@aranja.se

Nej

Bankgiro

3. Samverkansparter
Rad

1

3.1 Organisationsnummer

802425-8983

3.2 Samverkanspart

Stiftelsen Adopticum

3.3 Juridisk form

Övriga stiftelser och fonder

3.4 Organisationens postadress

Box 733 Gymnasievägen 34

3.5 Organisationens postnummer

931 27

3.6 Organisationens postort

Skellefteå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Nej

3.9 Arbetsställenummer

4697-2238

3.10 Arbetsställenamn

Adopticum

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Kenth Johansson

Telefon

070-175 44 44

E-post

kenth.johansson@adopticum.se

3.12 Projektledare

2
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Namn

Kenth Johansson

Telefon

070 - 175 44 44

E-post

kenth.johansson@adopticum.se

3.13 Ekonomi

3

Namn

Maria Strand

Telefon

0910-835 69

E-post

maria.strand@optronic.se

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
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Få medelstora företag
Vår regions, dvs Västerbottens och Norrbottens, industri- och industrinära företag består till stor del av
mikroföretag samt ett antal stora internationellt verkande företag. Antalet medelstora industriföretag i
regionen är förhållandevis litet. Regionens industriella utveckling begränsas av att ekosystemet kring stora
bas- och processindustrier saknar starka medelstora aktörer som kan medverka till innovation och
framtagning av nya produkter som säljs på en internationell marknad.
Vilja Kunna Växa -projektets Utvecklingsgrupper främjar idéer och skapar samverkan mellan företag, vilket
ökar sannolikheten till att embryon till medelstora företag bildas.
Brist på proaktiva leverantörer
De mindre industrinära företagen i vår region tenderar att vara reaktiva, verka på en begränsad geografisk
marknad, samt inte matcha krav från kundföretag som lever med global konkurrens . Regionen har för få
produktföretag. Regionens bas- och processindustri behöver konkurrenskraftiga leverantörer som kan bidra
till effektivare underhåll, samt teknisk utveckling och effektivisering.
Projektets Utvecklingsgrupper gör att mindre proaktiva företag inspireras av mer mogna, kundfokuserade och
expansionsvilliga företag. Det individuella företagsstödet innebär en injektion av proaktiv affärsskapande
förmåga. Projektet ökar viljan att växa samt kunskapen om hur man kostnadseffektivt skapar tillväxt i ett
företag.
Kundvärdeskapande innovation krävs
Fler gemensamma arenor behövs där kund- och leverantörsföretag kan mötas och utveckla samverkan som
driver fram innovation, nya produkter och nya affärsmodeller.
Regionen saknar starka utvecklingskluster liknande Automation Region. Vår region saknar en tradition att
naturligt samverka vid kring utveckling av affärer och teknik.
Aktiviteten ¿Innovation med kund¿, som framgångsrikt testats i TmU-projektet, kommer att vara en del av
arbetet i Vilja Kunna Växa -projektets Utvecklingsgrupper.
De regionala utvecklingsstrategierna i Norrbotten och Västerbotten pekar tydligt på vikten av att skapa
samverkan mellan små och stora företag för utveckling av såväl innovation, kommersialisering och
affärsmodeller.
Produktidéer utvecklas inte
Framtagandet av nya innovativa tekniska lösningar begränsas av upphandlingsprocessen hos stora bas- och
processindustriföretag. SME med begränsad kunskap om avtal för IP-rättigheter vågar inte ta steget att
utvärdera nya produktidéer i samarbete med sina kunder. De stora kunderna tenderar också till att begränsa
leverantörernas möjligheter att sälja tekniska lösningar vidare av rädsla för minskade konkurrensfördelar. Det
leder till att tekniska lösningar inte vidareutvecklas till produkter för en större marknad.
¿Innovation med kund¿ som nämns i ovan, innefattar även att skapa ett arbetssätt som möjliggör att
bärkraftiga idéer kan utvecklas till skalbara produkter.
Fel åtgärdas inte nog snabbt
Basindustrier pekar också på brister hos de internationella leverantörerna som bidrar med kritisk
produktionsutrustning. Det saknas lokal kompetens som snabbt kan leverera underhåll och felavhjälpning.
Arbetet med att skapa samverkan mellan internationella leverantörer och våra regionala leverantörer som
inleddes i TmU-projektet, kommer att fortsätta i Vilja Kunna Växa -projektet.
Kompetensbrist hindrar tillväxt
Kompetensbrist hindrar idag tillväxt för många verkstadsföretag och IT-företag; marknaden finns, men inte
produktionskapaciteten. Företag byter personal med varandra eftersom tillförsel av ny kompetens är
otillräcklig. Sannolikt förvärras successivt denna brist på kompetens och resurser.
Jämställdhet
Medarbetarna i de mindre industrinära företagen är i huvudsak män. Eftersom tillväxt hindras av
kompetensbrist, vill företagen se fler sökande bland kvinnor och nysvenskar.
Vilja Kunna Växa -projektet kommer att hjälpa företagen med att öka sin attraktionskraft för kvinnor, både
vid rekrytering och för redan anställda.
4.2 Omvärld och samverkan
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4.2.1 Omvärldsanalys
Projektet Vilja Kunna Växa harmonierar med relevanta delar av följande strategier:
-Handlingsplan Smart Industri, Näringsdepartementet 2016, samt Handlingsplan 2 för Smart Industri,
Näringsdepartementet 2017
Inom områden som utveckling av digital teknik och affärsmodeller (Industri 4.0) inkl. coachning i strategisk
affärsutveckling, strategisk kompetensutveckling (Kunskapslyft industri), innovationsupphandling (Testbädd
Sverige).
-Regional Utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020
Projektet bidrar till ett stärkt regionalt näringsliv som kompenserar för en minskad offentlig sektor inkl. bättre
förutsättningar för internationalisering, samt stöd för att finna vägar för finansiering av tillväxtsatsningar.
Hållbarhet, jämställdhet, samt integration och mångfald är naturliga komponenter i företags tillväxtresa ¿
liksom hänsyn till miljö, klimat och energiförbrukning.
-Innovationsstrategi för Norrbottens län 2013-2022.
Projektet Vilja Kunna Växa delar målsättningen att utveckla företag, innovativa miljöer, kommersialisering,
och entreprenörskap.
-För ett hållbart digitaliserat Norrbottens län ¿ en regional handlingsplan
Delmål Digital Kompetens och Digital Innovation är självklara delar av ett företags tillväxtresa, dvs
självklara delar av detta projekt.
-Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län: RUS 2014-2020
RUS ¿Strukturer för innovation¿, samt ¿Platsbaserad näringslivsutveckling¿ stöds av mekanismen
¿Utvecklingsgrupper¿. Vilja Kunna Växa kommer även att stötta företag för att finna vägar till, samt öka
förmåga att attrahera, extern finansiering. Dessutom stöder projektet tillväxt, skapar förutsättningar för
internationalisering och stödjer användning av digitala affärsmodeller.
-Innovationsstrategi Västerbotten 2014-2020
Vilja Kunna Växa stimulerar företagsgrupperingar och nätverk, samt kunskapsutveckling hos SMF för att
stimulera innovationsförmågan. Dessutom stöds vägar till kapitalförsörjning. Ökad affärsmognad inklusive
kunskap om marknadskommunikation och försäljning förbättrar förutsättningar för internationella affärer.
Innovationsförmågan i företag ökar via arbetet i Utvecklingsgrupper och aktiviteter för att stödja
innovationsupphandlingar. I huvudsak stöds fokusområdet ¿Teknik och tjänsteutveckling inom industrin¿.
-Digital agenda Västerbotten 2014-2020
Fokusområdena ¿Digital delaktighet och kompetens¿ och ¿Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling¿
stärks av detta projekt, eftersom digitalisering ofta är en naturlig del av ett av ett företags tillväxtresa.
4.2.2 Samverkan med andra verksamheter och projekt
Projektet Vilja Kunna Växa har följande kopplingar till projekt som drivs av IUC samt av andra
organisationer:
-Det nationella IUC-projektet Indigo stöttar företag som vill öka sin digitala mognad. Vilja Kunna Växa har
möjlighet att hjälpa vissa av dessa företag med det stöd som krävs för att skapa rätt förutsättningar för
digitalisering.
-Adopticums projekt RIO stimulerar användning av optisk mätteknik. Vilja Kunna Växa har ambitionen att
skapa en Utvecklingsgrupp för företag som arbetar med optisk mätteknik.
-Produktion 4.0 är ett planerat IUC-projekt som utgör en del av det europeiska projektet Productive 4.0 som
syftar till att säkra att regeringens satsning Smart Industri når vår region. Vilja Kunna Växa kan komplettera
Produktion 4.0 avseende det tillväxtstöd som ges i Utvecklingsgrupperna.
-ProcessITs projekt PACE har vissa beröringspunkter med projektet Vilja Kunna Växa. En del av
målgruppen är gemensam, dvs FUI-inriktade SMF-leverantörer till processindustrin med fokus på
effektivisering av produktionskedjor. PACE fokuserar på att stärka innovations och kunskapssystemet,
medan Vilja Kunna Växa fokuserar på att skapa mer och större affärer för industrinära SMF via
företagsanpassat affärsutvecklingsstöd inom ett företags alla områden.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet
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Som framgår av avsnitt 4 ovan, så bygger projektet Vilja Kunna Växa på dokumenterade erfarenheter av
stödbehov från tidigare IUC-projekt. Synpunkter från deltagande SME i TmU-projektet och Pegin XLprojektet, såväl som från deltagande basindustri i TmU-projektet, visar att väl förberedda och meningsfulla
nätverksaktiviteter, samt affärsskapande individuella tillväxtstödjande åtgärder, är mycket uppskattat. Avsnitt
¿7. Aktiviteter¿ nedan visar hur Vilja Kunna Växa arbetar för att säkra att företagens viktigaste behov styr
projektets aktiviteter och leverabler.
IUC har inom ramen för TmU-projektet utvecklat en god relation med regionens basindustrier, som nu är
positiva till att fortsatt arbeta med IUC. IUC kan hjälpa basindustrin såväl som regionala leverantörer att få
till stånd ett samarbete med internationella leverantörer som ger basindustrin en effektivare
underhållsfunktion, samt bidra till att de regionala leverantörerna kan leverera ännu mer värde till sina
kunder.
Av beskrivningen av projektets målgrupp i avsnittet ¿6. Organisation och genomförande¿ samt av avsnittet
¿7. Aktiviteter¿ framgår att regionens industrinära SME, såväl som deras kunder och potentiella
internationella partners, är aktiva projektdeltagare och dessutom mottagare av projektets resultat. Större
kundföretag är medfinansiärer. Vissa tjänster till SME-företagen finansieras delvis av företagen själva.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Projekt Vilja Kunna Växa är inte relevant för EU's strategi för Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål
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Övergripande mål
På lång sikt, dvs 5-10 år efter projektets slut, kommer den ökade affärsmässiga förmåga som detta projekt
skapar att bidra till tillväxt för industrinära SMF i vår region, samt även till ökad konkurrenskraft för
regionens större industrier, dvs målgruppsföretagens kunder.
Av lätt insedda skäl, så är ovanstående övergripande mål inte mätbara; tillväxt i ett företag är beroende av en
stor mängd olika komponenter och bidraget till tillväxt från Vilja Kunna Växa kommer inte att kunna
särskiljas.
Delmål
Vilja Kunna Växa resulterar i att ett betydande antal SMF signifikant ökat sin affärsmässiga förmåga och
därmed sin tillväxtförmåga. Ett betydande antal företag har startat en resa mot tillväxt, baserat på en ökad
affärsmässig förmåga som hunnit ¿växa fast¿ hos deltagarna, dvs kunskaper som inte försvinner vid
projektets slut.
Följande kvantifierbara delmål nås under projekttiden:
1.Identifiera SMF som är beredda att göra en tillväxtresa
Indikator: Antal företag i Utvecklingsgrupper
Målvärde: mer eller lika med 40
2.Stimulera SMF att vilja göra en tillväxtresa, dvs skapa efterfrågan av tillväxtstöd
Indikator och målvärde: Se 1.
3.Öka affärsmässig förmåga hos deltagande företag. Med ¿affärsmässig förmåga¿ menar vi t.ex. intern
effektivitet inkl. genus och mångfald, digitalisering, produktion, etc., samt kundbehovsstyrda och lättsålda
erbjudanden, ökad säljförmåga, och rätt vägar till marknaden. Detta åstadkoms via kunskapsutbyte och
samverkan inom Utvecklingsgrupperna, med IUCs tillväxtskapande tjänster, samt genom att samarbeten med
internationella leverantörer initieras.
Indikator: Enkätsvar från deltagare i Utvecklingsgrupper
Målvärde 1: mer eller lika med 2/3 av deltagarna anser att de ökat sin affärsmässiga förmåga
Målvärde 2: mer eller lika med 2/3 av deltagarna anser att de mognat avseende sin syn på jämställdhet och
mångfald
Indikator: Antal Utvecklingsgrupper
Målvärde: mer eller lika med 4
Indikator: Samarbeten mellan regionala och internationella leverantörer
Målvärde: mer eller lika med 2
Indikator: Antal företag som fått individuellt tillväxtstöd
Målvärde: mer eller lika med25
Vilja Kunna Växa skapar fler företag som, likt företag som deltagit i TmU och Pegin XL, är utomordentligt
nöjda med det stöd de fått av IUC.
5.2 Målgrupp(er)
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Företag som ingår i projekt Vilja Kunna Växas målgrupp är företag som ...
1. Utvecklar, tillverkar och säljer alla typer av produkter
2. Utför legotillverkning
3. Utför underhålls- eller installationsarbete av produktionsnära utrustning hos industriföretag
4. Utför konsult- eller IT-tjänster som syftar till effektivisering av produktion, organisation, ekonomi,
marknadsföring, eller sälj.
Följande typer av företag ingår inte i projektets målgrupp:
-Rena tjänsteföretag inom byggbranschen, dvs byggare - men däremot ingår företag som gör prefabricerade
hus eller byggnadskomponenter, dvs företag av typ 1.
-Transportföretag, rese-, hotell-, eller eventföretag, restaurang eller cateringföretag, detaljhandel eller andra
typer av återförsäljare, naturvård, skogsbruk, fastighetsförvaltning, mark- och anläggningsentreprenörer,
livsmedelsproduktion, eller bilverkstäder.
-Utbildningsföretag. IUC samarbetar med utbildningsföretag för att stödja IUCs målgrupp, men
utbildningsföretag ingår inte i målgruppen.
Egenskaper hos målföretag
Projektets uppgift är att skapa största möjliga regionala tillväxt per krona. Detta medför att projektets resurser
bör fokuseras på företag som vill växa och bedöms ha möjlighet att lära sig det som krävs, dvs företag som
har möjligheter att växa signifikant. Naturligtvis måste det också finnas en tillräcklig marknadspotential och
företagets ägare och ledning ha de egenskaper som krävs.
Skalbarheten, dvs ett företags förmåga att öka sin försäljning (omsättning) utan att kostnaderna (cost of sales)
ökar i samma grad, är en viktig faktor när ett företags tillväxtmöjligheter bedöms. Detta medför att företag
som enbart utför installationsarbeten eller underhållsarbeten (dvs inte kombinerat med tillverkning och/eller
försäljning) inom områden som el, automation, VVS, eller ventilation bara ibland ingår i IUCs målgrupp. (I
TmU-projektet involverades dock flera företag som tillhör denna grupp, p.g.a. den stora betydelse som
underhållsarbeten har för regionens basindustri.)
Stödja nya eller etablerade företag
Nystartade företag bör stödjas av samhället. Begränsat stöd med kapital eller kompetens kan göra stor nytta i
ett såddföretag. Ett nystartat företag som bygger på en innovation kan potentiellt ge en extrem tillväxt. Men,
maximal tillväxt per investerad krona fås - generellt sett - om tillväxt i redan etablerade företag stöds.
Skälet till detta är att ett existerande företag har visat att dess erbjudanden går att sälja, vilket inte alltid är
fallet med nystartade företag som därför löper en större risk för att misslyckas.
I Norr- och Västerbotten bedöms projektet ha cirka 700 målföretag.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
Resultatet av Vilja Kunna Växa är ett betydande antal SMF som signifikant ökat sin affärsmässiga förmåga
och är på god väg på sin tillväxtresa.
Med ¿affärsmässig förmåga¿ menar vi intern effektivitet inkl. genus och mångfald, digitalisering, produktion,
etc., samt kundbehovsstyrda och lättsålda erbjudanden, ökad säljförmåga, och rätt vägar till marknaden.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
Som en del av Vilja Kunna Växas resultatspridning, kommer lärande avseende arbetssätt, såväl som lärande
kopplat till projektets resultat att spridas till de företag och organisationer som potentiellt har nytta av detta.
Vi förutser att företag som deltagit i Vilja Kunna Växas Utvecklingsgrupper kommer att fortsätta att
samverka inom områden där kunskapsutbyte mellan företagen, affärsmässigt samarbete och
omvärldsbevakning mha extern kompetens upplevs som kostnadseffektivt. Det ingår i arbetet som
koordinator av en Utvecklingsgrupp att underlätta fortsatt samverkan efter projektets slut. Denna fortsatta
verksamhet finansieras av deltagande företag ¿ vilket visar att behovet är tillräckligt. Eventuellt kan en
mindre del offentlig finansiering övervägas.
De effekter som Vilja Kunna Växa förväntas få på sikt beskrivs i avsnittet ¿Mål¿ under rubriken
¿Övergripande mål¿. Ofta krävs betydande beteendeförändringar hos en företagsledning för att en signifikant
ökning av tillväxten ska kunna ske. En individs förändring av sitt beteende sker vanligen successivt i små
steg och kräver därför lång kalendertid. De anpassade stödåtgärder som IUC gör efter en djupgående
företagsanalys genomförs därför ofta regelbundet och under ganska lång kalendertid.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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Vilja Kunna Växa leds av en erfaren projektledare som tidigare drivit liknande projekt med stor framgång.
Projektledarens ansvar är, som brukligt, att fördela ansvar till projektmedarbetare, etablera rutiner för
planering och uppföljning, vid behov stödja övriga projektmedarbetare och vid behov ta initiativ till
korrigerande åtgärder, säkra progressrapportering såväl inom projektet som visavi styrgruppen, samt hantera
samverkan med styrgrupp, finansiärer, samverkansparter och övriga externa parter.
För att få rätt kompetensmix, samt tillräcklig exekveringsförmåga, kommer projektmedarbetarna att bestå av
såväl anställda inom IUC Norr, i Skellefteå, i Luleå, samt i Gällivare (nyanställd), samt av IUC Norr
upphandlade konsulter i Umeå, Skellefteå, och Luleå.
En av IUC Norr anställd kommunikatör ansvarar för extern kommunikation, som styrs av projektets
kommunikationsplan.
Ekonomirapportering och uppföljning, samt hantering av rekvisitioner hanteras av extern resurs, som har
mångårig erfarenhet inom detta område.
Projektets styrgrupp ansvarar för att vid behov stödja projektledaren, samt för att ta eventuella beslut som
innebär signifikanta avvikelser tidigare beslut. Styrgruppen kommer att bestå av företrädare för mindre
industri- och industrinära företag (IUCs målgrupp), stora kundföretag till dessa, finansiärer, samt IUC. Det är
viktigt att personer med en bra förståelse för regionens näringsliv och hur dess affärsskapande förmåga kan
stärkas ingår i styrgruppen.
IUC och Adopticum har sedan tidigare projekt ett väl fungerande samarbete.
Såväl projektorganisationen som styrgruppen kommer att sättas samman på ett sätt som maximerar jämn
könsfördelning.
IUC Norr har stor erfarenhet av upphandling av konsulter och av arrangemang som ingår i projekt.
6.2 Arbetssätt
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Utvecklingsgrupper och individuellt tillväxtstöd
Arbetssättet för Del A - Skapa Utvecklingsgrupper, Del B - Konkretisera, starta och driv Utvecklingsgrupper,
samt Del C ¿ Individuellt tillväxtstöd, beskrivs i avsnitt 7. Aktiviteter.
Verksamheten i Utvecklingsgrupperna utarbetas i nära samarbete med de företag som deltar. Vi förutser en
stor bredd av aktiviteter som syftar till att
-Via ögonöppnande exempel och inspirerande omvärldsbetraktelser, öka viljan att växa
-Via innovation med kund skapa nya affärsmöjligheter
-Via samverkan mellan företag öka kundvärdet och därmed tillväxtmöjligheterna
-Skapa en grundläggande kunskap inom olika tillväxtskapande områden
Innan plan och mål för respektive Utvecklingsgrupp beslutas analyserar projektet hur de horisontella
kriterierna kan inkluderas på bästa sätt.
Säkra projektmål och bestående resultat
Projektets huvudaktiviteter kommer att kopplas till indikatorer och brytas ned i delaktiviteter som leder till
måluppfyllnad. Progress avseende delaktiviteter följs upp och rapporteras månadsvis, samt blir en del av
projektledarens rapportering till styrgruppen. Ofta krävs betydande beteendeförändringar hos en
företagsledning för att en signifikant och bestående förändring ska ske. En individs förändring av sitt
beteende sker vanligen successivt i små steg och kräver därför lång kalendertid. IUCs arbetssätt präglas av
många små förbättringssteg under en relativt lång kalendertid, vilket möjliggör ett bestående resultat.
Intern avstämning och uppföljning
Projektets medarbetare lämnar en månatlig rapport till projektledaren som omfattar aktivitetsprogress relativt
plan inklusive eventuella problem och korrigerande åtgärder, samt tidsanvändning. Projektparten Adopticum
använder samma planerings- och rapporterings-rutin.

Öka måluppfyllnad via horisontella kriterier
De horisontella kriterierna, dvs bättre miljö, jämställdhet, samt lika möjligheter och ickediskriminering
används medvetet och så långt praktiskt möjligt för att öka möjligheterna att nå projektets mål. Följande
avsnitt visar hur Vilja Kunna Växa använder respektive kriterium:
-4. Bakgrund och omvärld
-7. Aktiviteter - inklusive kostnader
Vid månatlig uppföljning av projektet, vid rapportering till styrgrupp, samt vid extern kommunikation och
resultatspridning, beskrivs hur Vilja Kunna Växa använt respektive kriterium som verktyg för att nå
projektets resultat.
Ett verktyg utvecklas inom ramen för projekt TmU som syftar till att effektivt processleda en grupps arbete
utifrån ett normkritiskt synsätt. Detta verktyg kommer att användas inom Utvecklingsgrupp Strategisk
kompetensförsörjning, men utgör även stöd inom övriga Utvecklingsgrupper.
Extern kommunikation och resultatspridning
Arbetssättet beskrivs i avsnitt ¿7. Aktiviteter ¿ Extern kommunikation och resultatspridning¿
Utvärdering och lärande
Arbetssättet beskrivs i avsnitt ¿7. Aktiviteter ¿ Utvärdering och lärande. Även den månatliga rapporteringen
inkluderar lärdomar avseende arbetssätt och vilka typer av stöd som behövs.
Använda erfarenheter från tidigare egna projekt
IUC Norr når en mycket stor mängd företag via sina företagsanalyser, samt via event som t.ex. Industridagar,
vilket hjälper IUC att identifiera potentiella snabbväxande företag. Det behövs dock kompletterande sätt att
identifiera affärsidéer och tillväxtföretag. Att sammanföra företag inom olika Utvecklingsgrupper innebär att
IUC breddar och fördjupar sin interaktion med företagen, samt att företag gemensamt kan kläcka nya idéer.
Detta gör att IUCs kvalificering av företag för individuellt stöd effektiviseras.

7. Aktiviteter
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Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-06-01 2021-05-31

Kostnad
Beskrivning
1 200 000 En kommunikationsplan styr projektets externa
kommunikation avseende kanaler, typ av
budskap, informationsfrekvens, samt mottagare.
Kommunikationsplanen föreskriver att
användning av horisontella kriterier alltid ska
beskrivas.
Projektets finansiärer och styrgrupp informeras
regelbundet om progress relativt plan, samt om
kostnader och intäkter relativt budget. Självkritisk
utvärdering av arbetssätt och resultat ingår i syfte
att maximera lärandet. Information sprids via
mail, samt vid styrgruppsmöten.
Projektets målgrupp informeras vid behov om
aktiviteter och resultat. Information sprids via
IUCs web, vid nätverksaktiviteter (se nedan), samt
via nyhetsbrev direkt till utvalda målföretag.
Organisationer där samverkan med dessa stödjer
detta projekts syfte hålls informerade, i synnerhet
när IUC anar att kostnadsbesparande synergier
kan nås.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-03-01 2021-05-31

Kostnad
Beskrivning
550 000 Avslutsarbetet innefattar:
- Göra slutrapport
- Kommunicera projektets resultat och
lärdomar till målgrupp och finansiärer
skriftligen, samt via fysiska möten.
- Göra slutrekvisitioner

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-05-31

Kostnad
Beskrivning
350 000 Projektets arbetssätt och resultat utvärderas
löpande och resultatet av utvärderingen
dokumenteras och sprids. Se ¿Extern
kommunikation¿ samt ¿Avslutsarbete¿ ovan.
En erfaren följeforskare säkrar en objektiv
utvärdering av projektet i termer av arbetssätt,
resultat, samt vilka erfarenheter/lärdomar som
bör föras vidare till IUC, finansiärer,
systerorganisationer till IUC, samt eventuellt även
till utvalda organisationer nationellt och inom EU.
Hur horisontella kriterier använts som verktyg för
att nå projektets mål inkluderas i utvärdering.
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Delaktivitet
Bakgrundsinfo

Startdatum Slutdatum
2018-06-01 2021-05-31

Kostnad

Del A - Skapa
Utvecklingsgrupper

2018-07-01

2020-12-31

400 000 Vi prövar och anpassar våra hypoteser om vilka
Utvecklingsgrupper som skall formas och i dialog
tar de första nätverken form

Identifiera målgrupp för
Utvecklingsgrupp

2018-08-01

2020-12-31

500 000 Baserat på stödbehov som identifierats i
projekten TmU, Pegin XL, och Behovsanalys IT
skapas 3-5-hypotetiska Utvecklingsgrupper.
(Se Behovs- och tillväxtanalys i TmU-projektet
Sammanfattande Rapport, samt Behovsanalys
IT Resultat.
Ämnesområde, syfte och mål, arbetssätt, samt
kostnader för deltagande företag beskrivs.
Preliminära hypotetiska Utvecklingsgrupper
listas nedan:
- Strategisk företagsledning
- Underhåll/Järnvägsunderhåll
- Automation/Produktion - Lean/Industri 4.0
- Tjänsteifiering/Produktifiering/Affärsmodeller
- Hållbarhet - för ledare/styrelseledamöter
- Strategisk kompetensförsörjning Se 6.2.6.
- Optisk (beröringsfri-) mätteknik
- Produktutveckling/Design for manufacturing
- Regelverket; Ny dataskyddsförordning,
standard för informationsutbyte, etc.
- Digitalisering
- Marknadsföring & försäljning - för
försäljningsansvariga
- Hållbarhet - för ledare/styrelseledamöter
- Attraktiva arbetsplatser inkl. hur
horisontella kriterier kan göra stor positiv
skillnad
- Kompetensplanering/utveckling för HRansvariga
- Export
Vissa av ovanstående hypotetiska
Utvecklingsgrupper innefattar gruppvisa
aktiviteter som kompletterar aktiviteter i andra
projekt.
För de utvalda hypotetiska Utvecklingsgrupperna,
välj 5-10 företag som bedöms ha intresse av att
delta i någon Utvecklingsgrupp.

Forma utvecklingsgrupper

2018-09-01

2020-12-31

600 000 Träffa utvalda företag, först enskilt och därefter i
grupp:
- Presentera sekventiellt hypoteser avseende
Utvecklingsgrupper på ett sätt som lockar
fram, dvs inte hindrar, företagen att uttrycka
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Beskrivning
0 Projektet kan delas in i tre delar; A, B och C ¿ som
inte är strikt sekventiella eftersom nya
Utvecklingsgrupper bildas succesivt och befintliga
avslutas. Det innebär att Del A, B och C nedan
upprepas iterativt och är styrt av respektive
Utvecklingsgrupps varaktighet, nya insikter om
behov, samt projektets budget och resurser.
Självklart kommer de aktiviteter som genomförs
inom ramen för Vilja Kunna Växa att utformas på
ett sådant sätt att jämställdhet, integration och
mångfald, miljöhänsyn, samt satsning på unga
integreras i projektets aktiviteter.
Det kommer att finnas tillväxtskapande
grupperingar även inom andra IUC-projekt, som
t.ex. i projektet Produktion 4.0. VKV-projektet
kommer att skapa Utvecklingsgrupper som
kompletterar aktiviteter i andra projekt, samt
samordna aktiviteter tvärs projekt, om detta leder
till ökad kostnadseffektivitet.
Det finns även tillväxtskapande grupperingar som
drivs av andra än IUC (som t.ex. kommunala
industrinätverk, eller det regionala
samordningsforumet för internationalisering);
Vilja Kunna Växas Utvecklingsgrupper kommer,
när så är möjligt, att effektiviseras via samverkan
med andra relevanta nätverk. Se ¿Extern
Kommunikation¿ ovan.
En figur som kompletterar nedanstående
beskrivning av VKV-projektets
arbetssätt/aktiviteter finns i bilaga ¿Illustration
aktiviteter Vilja Kunna Växa.pptx¿.

sina behov.
- Identifiera behov.
- Kategorisera behov i, initialt 2 st,
Utvecklingsgrupper.
- Definiera mål samt skissa på arbetssätt för
respektive Utvecklingsgrupp.
- Definiera total målgrupp per beslutad
utvecklingsgrupp
Samma företag kan delta i mer än en
Utvecklingsgrupp.
Del B Konkretisera, starta
och driv Utvecklingsgrupper

2018-11-01

2021-02-28

400 000 En kritisk framgångsfaktor är att
Utvecklingsgrupperna baseras på företagens
behov. Utvecklingsgrupperna måste därför
utformas omsorgsfullt och i mycket nära
samarbete med företag som har tydliga
gemensamma behov, eller gemensamma
affärsmöjligheter. Utvecklingsgrupperna och deras leverabler
definieras successivt i dialog med företagen.

Formalisera och starta
Utvecklingsgrupper

2018-11-01

2021-02-28

2 500 000 - Fastslå syfte, mål och arbetsplan per beslutad
Utvecklingsgrupp. Initialt startas 2
Utvecklingsgrupper.
- Attrahera deltagare ¿ via skriftlig info till total
målgrupp, samt personlig kontakt med
tillräckligt antal företag. Max antal deltagare
per Utvecklingsgrupp anpassas till
ämnesområde och arbetssätt.
- Vid uppstartsmöte fastslås syfte, mål och
arbetsplan.
- Utforma skriftligt avtal med resp. deltagare
som formaliserar åtagande för respektive
part.

Gruppvisa stödinsatser

2019-02-01

2021-02-28

4 300 000 Genomför gruppvisa stödinsatser enligt
arbetsplan.
Gruppvisa stödinsatser kan t.ex. ha följande
teman, varav mer än ett tema kan förekomma i
samma Utvecklingsgrupp:
1) Industridagar
1) Innovation med kund
2) Kompetensförsörjning inkl. integration
3) Hållbarhet
4) Jämställdhet
5) VD-rollen
6) Juridisk rådgivning
7) Erbjudandepaketering
8) Affärsmodeller
9) Marknadsföring/ försäljning
10) Effektivare administration
11) Lednings- och personalfrågor
12) Ny standard för informationsutbyte
13) Dataskyddsförordningen

Kvalificera för individuellt
stöd

2019-03-01

2021-02-28

Del C Individuellt tillväxtstöd 2019-03-01

2021-05-31

400 000 Kvalificera företag för individuellt utvecklingsstöd.
- De gruppvisa stödinsatserna ger kunskap om
vilka potentiellt snabbväxande företag som
bör prioriteras för individuellt
utvecklingsstöd. TBN-analyser görs vid behov
för att underlätta denna prioritering.
1 500 000 Individuellt företagsstöd som är delfinansierat av
aktuella företag. Företagsfinansiering förutsätter
att förtroende skapats i Del B.
Individuellt företagsstöd innefattar även stöd till
att etablera samarbeten mellan regionala, samt
mellan regionala och internationella leverantörer.
IUCs olika tillväxtskapande tjänster säkrar kvalitet
och ger möjlighet till disciplinerad planering och
uppföljning, även om tjänsterna naturligtvis
anpassas till respektive företags behov.
Exempel på individuellt företagsstöd är:
- Nulägesanalys; IUCs djupgående analys av ett
företags inre såväl som yttre/affärsmässiga
förhållanden, inklusive en åtgärdsplan som
visar vägen till företagets önskade läge.
Detaljerad processbeskrivning och exempel
på dokumenterat resultat kan tillhandahållas.
- Tillväxtprogrammet
- Mentorstjänst
eller andra IUC-tjänster.
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eller andra IUC-tjänster.
IUCs arbetsprocess och tjänster beskrivs
översiktligt i dokumentet Vad gör IUC v23.docx.
IUC kan vid behov förse TVV med dokument som i detalj
beskriver hur IUC arbetar och vad IUC
erbjuder sina kunder, dvs regionala industrinära
SMF.
Projektledning och
administration

2018-06-01

2021-05-31

2 100 000 Ledning, projektplanering, samt uppföljning och
rapportering ¿ inklusive ekonomiadministration.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Gruppvisa stödinsatser och individuellt tillväxtstöd
Om ja, ange budgeterad kostnad
5 800 000
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

40 företag

40 företag
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Kommentarer till
indikatorerna
Projektet har som
ambition att ha omkring
40 företag involverade i
Utvecklingsgrupper. 25 av
dessa 40 företag kommer
att ges möjlighet till
individuellt
utvecklingsstöd.
Se ovan

Sysselsättningsökning i
företag som får stöd

10 heltidstjänster

Det är mycket svårt att
göra en uppskattning av
sysselsättningsökningen i
företagen under
projekttiden. Sett som
långsiktiga effekter
kommer utvecklingen av
företagen sannolikt att öka
väsentligt mer än så.

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
348 000

2019
696 000

2020
696 000

2021
290 000

- 3 resurser 25%

180 000

360 000

360 000

150 000

- Kommunikatör

48 000

96 000

96 000

40 000

120 000

240 000

240 000

100 000

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

1 483 995

3 932 989

3 932 989

1 569 162

- 3 resurser 80%

1 296 000

3 456 000

3 456 000

1 396 662

Specialkompeten
s

45 995

117 989

117 989

0

- Eko adm

117 000

234 000

234 000

97 500

- Extern
utvärdering

25 000

125 000

125 000

75 000

Resor och logi

25 000

175 000

175 000

55 000

- Resor och logi

25 000

175 000

175 000

55 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

20 000

50 000

50 000

0

Lokaler/föreläsar
e

20 000

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

223 005

446 011

446 011

185 838

1 300 865

Lönebikostnader

148 526

297 053

297 053

123 772

Schablonkostnad
er 15%

74 479

148 958

148 958

62 066

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

2 100 000

5 300 000

5 300 000

2 100 000

14 800 000

0

0

0

0

0

- Projektpart

Investeringar i
portföljbolag

Summa,
faktiska
kostnader
Offentligt bidrag
i annat än pengar
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Totaler
2 030 000

10 919 135

430 000
120 000

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

0

2 100 000

5 300 000

5 300 000

2 100 000

14 800 000

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
800 000

2019
1 950 000

2020
1 950 000

2021
800 000

- Region
Västerbotten

Region
Västerbotten

250 000

500 000

500 000

250 000

- Region
Norrbotten

Region
Norrbotten

250 000

500 000

500 000

250 000

- Umeå
Kommun

Umeå
Kommun

50 000

200 000

200 000

50 000

- Lycksele
Kommun

Lycksele
Kommun

25 000

75 000

75 000

25 000

- Skellefteå
Kommun

Skellefteå
Kommun

50 000

200 000

200 000

50 000

- Piteå
Kommun

Piteå
Kommun

50 000

100 000

100 000

50 000

- Luleå
Kommun

Luleå
Kommun

50 000

200 000

200 000

50 000

- Kiruna
Kommun

Kiruna
Kommun

25 000

75 000

75 000

25 000

- Gällivare
Kommun

Gällivare
Kommun

50 000

100 000

100 000

50 000

250 000

700 000

700 000

250 000

Privat
kontantfinansi
ering

Totaler
5 500 000

1 900 000

- LKAB

LKAB

50 000

200 000

200 000

50 000

- Boliden

Boliden

50 000

200 000

200 000

50 000

- Smurfit
Kappa

Smurfit Kappa

50 000

100 000

100 000

50 000

- SCA
Munksund

SCA
Munksund

25 000

50 000

50 000

25 000

- SCA
Obbola

SCA Obbola

25 000

50 000

50 000

25 000

50 000

100 000

100 000

50 000

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 050 000

2 650 000

2 650 000

1 050 000

7 400 000

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

1 050 000

2 650 000

2 650 000

1 050 000

7 400 000

BillerudKorsn
BillerudKorsn äs
äs

Summa,
medfinansieri
ng
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Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

1 050 000

2 650 000

2 650 000

1 050 000

7 400 000

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

38,1 %

36,79 %

36,79 %

38,1 %

37,16 %

Andel privat
finansiering

11,9 %

13,21 %

13,21 %

11,9 %

12,84 %

2 100 000

5 300 000

5 300 000

2 100 000

14 800 000

Total
finansiering
Sökt belopp

7 400 000

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Ja

Om ja, belopp

400 000

Om ja, motivering
Igångkörning av ett projekt innebär stor belastning på projektet. Det innebär också stor anspänning på
likviditeten första tiden innan första rekvisitionen kan göras.
9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Vilja Kunna Växa - Aktiviteter v05.pdf

Registreringsbevis IUC Norr AB

2 Rapport Behovs- och Tillväxtanalys v03rv.pdf

Aktiviteter VKV

3 Vad gör IUC v23.pdf

Rapport behovsanalys

4 Registeringsbevis IUC Norr AB.pdf

Vad gör IUC?

5 Illustration aktiviteter Vilja Kunna Växa.pdf

Grafisk bild aktiviteter VKV

6 IUC_tjänster.pdf

Exempel tjänsteutbud IUC

Signatur
Saknas
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Vilja Kunna Växa
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Vilja Kunna Växa
Vissa nätverksföretag är redan TBNade

TBN

TBN

TBN

TBN

Makronätverket

TBN

Alla SMF-medlemmar

Spontant intresse & TBN-analyser styr val av
utvecklingsgrupp

Tema A

Tema B

Tema C

Tema D

Utvecklingsgrupper

Nätverksaktiviteter ger kunskap om företag => Många erbjuds
TBN, vissa NLA och några erbjuds annat individuellt stöd
TBN & Individuella
stödåtgärder:
a) NLA
b) Tillväxtprogrammet
c) Mentorstjänst
d) M.fl. IUC-tjänster

Medelstora och stora
industrier/kunder involveras i för dem
relevanta nätverk

Norrmejerier

Ålö

Norra
skogsägarna

Nationell exportsatsning
(Projekt 1)
Volvo
Pappersbruk
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Volvo

GE

Komatsu

Volvo
Gruva

Volvo
Stål

Huvudtema kompletteras
behovsstyrt med t.ex:
1) Industridagar
2) Innovation med kund
3) Kompetensförsörjning
inkl. integration
4) Hållbarhet
5) Jämställdhet
6) VD-rollen
7) Juridisk rådgivning
8) Erbjudandepaketering
9) Affärsmodeller
10) Marknadsföring/
försäljning
11) Effektivare
administration
12) Lednings- och
personalfrågor
13) Ny standard för
informationsutbyte
14) Dataskyddsförordningen
15) VFSH

Vilja Kunna Växa
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Ärendenr
2018/265-2.5.1.2

Luleå Science Park AB delägarskap, bolagsordning,
aktieägaravtal, driftsavtal
Ärendenr 2018/265-2.5.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva aktier i Luleå Science Park
AB i enlighet med aktieägaravtalet.
2. Bolagsordningen för Luleå Science Park AB godkänns.
3. Aktieägaravtalet mellan ägarna antas.
4. Driftsavtalet mellan ägarna och intressenter antas.
5. Medel för utökad driftskostnad år 2018, 150 tkr, anvisas från anslaget
för näringslivsbefrämjande insatser.
6. Det årliga driftsbidraget för Luleå Science Park höjs med 200 tkr (årligt
driftsbidrag uppgår då till 1 500 tkr) från år 2019 och framåt, medel
beaktas i strategisk plan och budget.
7. Finansiering av aktier sker via likvida medel.

Sammanfattning av ärendet
År 2016 (2016-09-26 §301) beslutade Luleå kommun att finansiera ett projekt
med syfte att finna en bredare intressent-/ägarkrets och därmed förstärkta
resurser till driften av Luleå Science Park. Beslutet föregicks av en
kartläggning där ett antal intressenter slog fast att parken är viktig för
tillväxten ur ett såväl lokalt som regionalt perspektiv. Driften av Luleå Science
Park regleras f. n. genom avtal mellan Luleå kommun, Aurorum Teknikbyn
AB samt Luleå Näringsliv AB. Nuvarande driftsbidrag uppgår till 1 350 tkr.
Förslaget till ny plattform för Luleå Science Park utgår från en gemensam
satsning i ett samägt bolag. Det nya bolaget föreslås heta Luleå Science Park
AB och ägarna bestå av Luleå kommun (16 procent), Luleå Näringsliv AB (30
procent), LTU Holding (27 procent) samt Aurorum Teknikbyn AB (27
procent). Parterna är överens om att Akademiska Hus har rätt att förvärva
aktier från övriga parter för att på så sätt bli delägare i Bolaget. Om
Akademiska Hus väljer att nyttja sin rätt skulle det medföra en förändrad
ägarfördelning i bolaget och denna fördelning finns beskriven i
aktieägaravtalet. På detta sätt kan processen med att bilda bolaget inledas i
avvaktan på Akademiska Hus styrelsemöte (beslut om ägande kan ej fattas av
Akademiska Hus enhet Nord).
Bolaget ska verka för att Luleå Science Park ska vara en mötesplats för idéoch kunskapsutbyte mellan näringsliv, organisationer, akademi och samhälle.
Bolaget ska attrahera etableringar och erbjuda en innovativ miljö för
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kunskapsintensiva och innovativa företag (produkt-, tjänste- samt sociala
företag).






Parternas målsättning är att Luleå Science Parks verksamhet ska skapa:
Fler etableringar av kunskapsintensiva och innovativa företag och
organisationer,
Fler etableringar av kommersiell service så som hotell, restauranger,
caféer och liknande,
Fler anställda i Luleå Science Park, och på så sätt bidra till Luleå
kommuns mål om fler arbetstillfällen i kommunen,
Hög nöjdhet bland de företag som är verksamma i Luleå Science Park.

För att finansiera verksamheten krävs årliga ägartillskott (se nedanstående
tabell). För Luleå kommun innebär det en höjning av befintligt ägarbidrag
med ca 11 procent.
Bolaget ska också ansöka om finansiering hos Region Norrbotten om 2 500 000
kr/år 2018-2020.

PART

DRIFTSBIDRAG 2018

Luleå kommun
LTU Holding
LNAB
Diös
Akademiska hus

750 000 kr
300 000 kr
0 kr
672 500 kr
500 000 kr med möjlighet
uppväxling till 1 200 000 kr

ÅRLIGT DRIFTSBIDRAG
2019-2020
1 500 000
300 000 kr
0 kr
1 345 000
500 000 kr med möjlighet
uppväxling till 1 200 000 kr

Kvalitet & samhällsutveckling menar att Luleå Science Park är en strategisk
funktion och att förslaget skapar förutsättningar för att positionera parken i ett
nationellt perspektiv.

Beslutsunderlag




Bolagsordning
aktieägaravtal
driftsavtal

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
LTU Business AB, Luleå Näringsliv, Ekonomikontoret, Kvalitet &
samhällsutveckling
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AKTIEÄGARAVTAL
mellan

LULEÅ KOMMUN,
LULEÅ NÄRINGSLIV AB,
LTU HOLDING AB
och

AURORUM TEKNIKBYN AB
avseende

LULEÅ SCIENCE PARK AB
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BILAGOR
Bilaga 2.2

Bolagsordning
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AKTIEÄGARAVTAL
Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats
MELLAN:
1)

Luleå Kommun, org.nr 212000-2742, 971 85 Luleå (”Luleå kommun”);

2)

Luleå Näringsliv AB, org.nr 556543-0336, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
(”LNAB”);

3)

LTU Holding AB, org.nr 556504-4616, Aurorum 1 A, 977 75 Luleå (”LTU
Holding”);

4)

Aurorum Teknikbyn AB, org.nr 556469-0989, c/o Diös Fastigheter AB,
Storgatan 30, 972 32 Luleå (”Diös”);

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.
BAKGRUND
A)

Luleå Science Park AB, org.nr 559100-0000 (”Bolaget”) har ett aktiekapital
om 100 000 kronor fördelat på 100 000 aktier. Samtliga aktier är av samma
slag och med varje aktie följer en röst. LNAB har bildat Bolaget och överlåtit
sjuttio (70) procent av aktierna till övriga Parter till nominellt värde. Parterna
äger aktierna i enlighet med följande

Part

Antal aktier

Andel

Luleå kommun

16 000

16 %

Luleå Näringsliv AB

30 000

30 %

LTU Holding AB

27 000

27 %

Aurorum Teknikbyn AB

27 000

27 %

B)

Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av
Bolagets verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i
Bolaget.
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C)

Luleå Science Parks varumärke och verksamhet ägs och drivs idag genom
LNAB:s.försorg. Bolaget har förvärvat varumärket ”Luleå Science Park”
(”Varumärket”). Parternas ambition är att skapa ett bra koncept och
Varumärke där verksamheten skall struktureras och kraftfullt utvecklas till att
bli en viktig regional tillväxtaktör. Den översiktliga planen är därför att
Bolaget med aktiva ägare i form av Parterna där Parterna tillsammans
säkerställer verksamheten över en tid om minst tre år. Parternas ambition är
att Bolaget ska vara verksamt under lång tid även efter den första
treårsperioden.

1

PARTERNAS ÅTAGANDEN

1.1

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för förslag i enlighet med
Avtalet och i övrigt i enlighet med de överenskommelser som Parterna träffar.
Parterna är överens om att inbördes sträva efter att uppnå enighet i de frågor
som ska avgöras på bolagsstämmor och styrelsesammanträden.

1.2

Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten
agerar i enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet.

1.3

Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla
andra emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra
värdepapper som kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan
(”Aktier”).

2

BOLAGETS VERKSAMHET M.M.

2.1

Bolaget ska verka för att Luleå Science Park ska vara en mötesplats för idéoch kunskapsutbyte mellan näringsliv, organisationer, akademi och samhälle.
Bolaget ska attrahera etableringar och erbjuda en innovativ miljö för
kunskapsintensiva och innovativa företag (produkt-, tjänste- samt sociala
företag).

2.2

Bolaget har till uppdrag att

a)

Samordna och ansvara för den dagliga driften av Luleå Science Park och
tillhandahålla nödvändiga tjänster härför;

b)

Verka för att Luleå Science Park, med sina miljöer, service och aktiviteter ska
utgöra förstahandsvalet för företag och verksamheter med högt
kunskapsinnehåll, vilket innebär att Bolaget ska;
i.

verka för etableringar av kommersiell service så som kontor, hotell,
restauranger, caféer etc.;
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ii.

verka för att bibehålla och utveckla ändamålsenliga och attraktiva lokaler
och miljöer samt att få fler fastighetsaktörer att etablera sig i parken;

iii.

verka för att stärka det fysiska området som innefattar Luleå Science Park
och Luleå tekniska universitet, vilket i ägardirektiv närmare tydliggörs
från tid till annan;

iv.

samverka med aktörer i Luleå Science Park så att Bolaget och
Varumärkets samt verksamheten inom Luleå Science Park paketeras och
tydliggörs för ökad attraktivitet och tillgänglighet. Bolagets och
Varumärkets framgång grundläggs främst av de aktörer som är aktiva i
Luleå Science Parks verksamhet och miljö;

v.

säkerställa en dynamisk utveckling av aktörsnätverket i Luleå Science
Park exempelvis genom olika former av event och mötesplatser;

c)

d)

Utgöra en strategisk partner till Luleå tekniska universitet, vilket innebär att:
i.

Bolaget är en samarbetspartner till LTU:s innovationssystem;

ii.

Bolaget ska tillsammans med relevanta aktörer arbeta med
områdesutveckling vid Luleå Science Park;

iii.

Bolaget ska arbeta aktivt med etableringsfrågor kopplade till LTU:s
forskningsområden;

iv.

Utifrån Bolagets ändamål bidra till att företagen i Luleå Science Park
utvecklas;

v.

Vid behov bedriva projektverksamhet vars syfte är att stärka
innovationskraft, tillväxt och utveckling;
Utgöra en strategisk partner till Luleå kommun för etableringsverksamhet,
vilket innebär att:

i.

Bolaget ska samverka med LNAB och andra närings- och
investeringsfrämjande organisationer. Det för att nya företag med högt
kunskapsinnehåll, offentliga aktörer samt innovationsaktörer etablerar sig
i Luleå Science Park. Etableringsverksamheten ska ske i samråd och
samverkan med Luleå kommun genom LNAB;

e)

Bedriva omvärldsbevakning och vara aktiv i nätverk för science parker.

f)

Bolaget kan i syfte att bedriva verksamheten ovan själv agera
tjänsteleverantör.
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2.3

Parternas målsättning är att Bolaget verksamhet ska skapa:

a)

Fler etableringar av kunskapsintensiva och innovativa företag och
organisationer;

b)

Fler etableringar av kommersiell service så som hotell, restauranger, caféer
och liknande;

c)

Fler anställda i Luleå Science Park, och på så sätt bidra till Luleå kommuns
mål om fler arbetstillfällen i kommunen;

d)

Hög nöjdhet bland de företag som är verksamma i Luleå Science Park.

2.4

Parterna är införstådda med att Akademiska Hus bedriver verksamhet på
andra geografiska platser än vid Luleå Science Park och är följaktligen
överens om att Akademiska Hus kan komma att verka för att sådana aktörer
som anges ovan även ska etablera sig på dessa platser. Ett sådant agerande ska
under inga omständigheter kunna bedömas som ett brott mot Avtalet.

2.5

Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 2.2.

3

FINANSIERING, VINSTDISPOSITION M.M.

3.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt genom
driftbidrag i separat utformade driftavtal. Parterna ska gemensamt verka för
att Bolaget arbetar aktivt för att säkerställa långsiktig finansiering av
verksamheten.

3.2

Vid finansiering från aktieägarna, utöver åtaganden i separat driftsavtal, i
form av nyemission, aktieägartillskott eller lån, ska aktieägarna ha rätt, men
inte skyldighet, att tillhandahålla sådan finansiering proportionellt i
förhållande till Parternas innehav av Aktier vid den aktuella tidpunkten.

3.3

Vinstutdelning ska inte ske. Som ett led i vinstudelningsförbudet är Parterna
överens om att det heller inte ska förekomma incitaments- eller bonusprogram
till styrelseledamöter, verkställande direktör eller andra ledande
befattningshavare.

4

BOLAGETS STYRELSE, LEDNING

4.1

Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) eller sju (7) ordinarie ledamöter.
Inledningsvis ska styrelsen bestå av fem (5) ledamöter.
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4.2

För det fall ytterligare antalet aktieägare över stiger fem (5) till antalet ska
antalet styrelseledamöter utökas till sju (7) stycken. LNAB, Luleå kommun,
LTU Holding och Diös, samt Akademiska Hus AB (”Akademiska Hus”) för
det fall det förvärvat aktier i enlighet med punkten 10.1, har alltid rätt att utse
varsin ordinarie styrelseledamot. För det fall antalet ägare inte är lika med
antalet ordinarie styrelseledamöter ska de ordinarie styrelseledamöter som inte
utses enligt ovan väljas efter förslag från av Parterna tillsatt valberedning.

4.3

Styrelsens ordförande utses av LNAB såvida inte bolagsstämman med
kvalificerad majoritet fattar beslut om annat.

4.4

Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot ska styrelsen så snart som möjligt
kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan ledamot som Part önskar ersätta
tidigare utsedd ledamot med.

4.5

Styrelsen är beslutsför om minst fyra (4) av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska fatta beslut i enlighet med den ordning som gäller enligt Avtalet
samt i enlighet med den vid var tid antagna arbetsordningen. För styrelsens
arbete ska vid det årliga konstituerande styrelsemötet, eller i vart fall det
följande styrelsemötet, en arbetsordning och en instruktion till VD fastställas.
Fram till dess ny ordning och instruktion framtas gäller tidigare ordning och
instruktion

4.6

Om styrelsen inte är beslutsför enligt ovan, ska styrelseledamot ha rätt att
kalla till ett nytt sammanträde som ska hållas tidigast fem (5) och senast
femton (15) arbetsdagar efter det första sammanträdet. Den eller de
närvarande styrelseledamöterna vid det nya sammanträdet ska ha rätt att fatta
för Bolaget, styrelseledamöterna och de övriga aktieägarna bindande beslut i
alla de frågor som fanns upptagna på agendan för det första sammanträdet.

4.7

Vid omröstning i styrelse och på bolagsstämma, där röstetalen väger lika, ska
ordförande ha utslagsröst.

4.8

Om inte annat anges i Avtalet, fordras kvalificerad majoritet (4/5-delar) i
följande vid bolagsstämma eller styrelsebeslut.
a) Ändring av bolagsordningen (stämmobeslut).
b) Ändring av Bolagets aktiekapital (stämmobeslut) samt utgivning av
konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra
finansiella instrument (styrelsebeslut)
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c) Vid beslut om värdeöverföring till någon Part eller närstående till Part
eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett
väsentligt intresse (stämmobeslut).
d) Utseende av valberedning (stämmobeslut).
e) Väsentlig ändring av Bolagets verksamhet (stämmobeslut), strategiska
inriktning eller väsentliga organisatoriska förändringar (styrelsebeslut).
f)

Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller
enligt bestämmelse i Avtalet (styrelsebeslut).

g) Försäljning eller nedläggning av hela eller del av Bolagets verksamhet
(stämmobeslut).
h) Fusion av Bolaget med annat bolag (stämmobeslut) eller bildande,
nedläggning eller försäljning av dotterbolag (styrelsebeslut).
i)

Köp av aktier eller andelar i andra verksamheter (styrelsebeslut).

j)

Köp av hela eller delar av andra verksamheter (styrelsebeslut).

k) Köp eller försäljning av fast egendom (styrelsebeslut).
l)

Investering där värdet av investeringen antingen överstiger tio (10)
procent av Bolagets budgeterade årsomsättning för innevarande år eller
överstiger i antagen budget gällande investeringsram (styrelsebeslut).

m) Upptagande, förändring eller lämnande av lån eller annan kredit antingen
överstigande tio (10) procent av Bolagets budgeterade årsomsättning för
innevarande år eller överstigande i antagen budget gällande låneram
(styrelsebeslut).
n) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger femhundratusen
(500 000) kronor (styrelsebeslut).
o) Förvärv, licensiering, avyttring eller pantsättning av immateriella
rättigheter (styrelsebeslut).
p) Ingående av avtal, såsom t.ex. anställnings- och konsultavtal, mellan
Bolaget och Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller
närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse
(styrelsebeslut).
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q) Ersättning till Parterna och styrelseledamöterna för deras löpande arbete i
Bolaget, t.ex. lön eller styrelsearvode (stämmobeslut).
r)

Tillsättande eller entledigande av verkställande direktör eller lön eller
annan ersättning till denne (styrelsebeslut).

s)

Utseende och entledigande av revisor (stämmobeslut).

t)

Firmateckning (stämmobeslut).

u) Antagande eller ändring av arbetsordning för styrelsen, instruktion för
den verkställande direktören samt attestordning, vilket ska ske årligen
enligt punkten 4.5 ovan (styrelsebeslut).
4.9

Uppnås inte kvalificerad majoritet avseende någon fråga ovan ska frågan
avföras från dagordningen och istället tas upp på nästkommande styrelsemöte
eller bolagsstämma. Sådant möte respektive sådan bolagsstämma ska hållas
tidigast två veckor och senast fyra veckor efter den första sammankomsten.

5

INSYN

5.1

Part ska ha rätt till full insyn i Bolaget innefattande bland annat rätt att ta del
av och att kostnadsfritt kopiera handlingar som innehas av Bolaget så länge
dessa av affärsmässiga skäl har belagts med sekretess. Insynsrätten skall
utövas genom styrelseledamot som valts på förslag av Part alternativt
valberedning

5.2

Bolaget ska löpande hålla Parterna välinformerade ifråga om hur
verksamheten går och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

6

BOLAGETS REVISOR

6.1

Bolagets redovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande
fall den verkställande direktörens förvaltning ska granskas av en (1)
auktoriserad revisor.

6.2

Parterna ska vid bolagsstämma gemensamt utse bolagets revisionsbyrå.

7

HEMBUD

7.1

Hembud ska gälla för Aktierna.

7.2

Hembudsskyldigheten ska finnas reglerad i Bolagets bolagsordning med
följande lydelse:
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”Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa
aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets
styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte
ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Under
hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje
lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift
om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas. Lösningsanspråk ska
framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i
förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier
ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse. Om aktien har övergått
genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen
ska inga andra villkor gälla. Om förvärvaren och den som har begärt att få
lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har
begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket
framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen
(1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska betalas inom en
månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.”
7.3

Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan
ska hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas.

8

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

8.1

Part har till och med den 31 december 2020 (”Inlåsningsperioden”) inte rätt
att utan de andra Parternas medgivande överlåta eller pantsätta sitt innehav av
Aktier.

8.2

Överlåtelse eller annan äganderättsövergång som medges av Part enligt
Avtalet ska vara villkorad av att förvärvaren tillträder Avtalet.

8.3

Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier. Denna punkt gäller inte i
de fall som avses under punkten 10.

8.4

Part ska inte utan de andra Parternas medgivande ha rätt att utfärda optionsrätt
till tredje man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget.

8.5

Oavsett Inlåsningsperioden ovan har Part rätt att överlåta sitt innehav av
Aktier till av Parten direkt eller indirekt helägt bolag (”Kontrollbolaget”). Vid
förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet som part. Överlåtande Part
ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i Avtalet.
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Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att
dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna.
8.6

Oavsett Inlåsningsperioden ovan har aktieägare som är Part i egenskap av
fastighetsinnehav, för det fall sådan Part överlåter hela sitt fastighetsbestånd
vid Luleå Science Park att verka för att ny ägare av fastigheterna förvärvar
Parts Aktier och ansluter sig till Avtalet. Om den nye ägaren av fastigheterna
inte förvärvar Parts Aktier och ansluter sig till Avtalet ska övriga Parter ha rätt
och skyldighet att lösa in den säljande Partens Aktier med proportionell
fördelning. Om Parterna inte kan enas om löseskillingen ska värdering ske
enligt punkt 14 nedan.”

9

FÖRKÖP

9.1

Efter utgången av Inlåsningsperioden får Part (”Erbjudande Part”) överlåta sitt
innehav av Aktier till Part eller tredje man under förutsättning att samtliga
Aktier som Parten innehar i Bolaget först erbjuds till de andra Parterna (var
för sig ”Förköpsberättigad Part”) till förköp. Förköpserbjudandet ska
innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelsen.
Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet
mottagits (”Fristen”) meddela om Parten accepterar erbjudandet.
Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som
erbjudits till förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man.
Anmäler flera Förköpsberättigade Parter att de accepterar erbjudandet, ska
Aktierna fördelas proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier
vid tidpunkten för förköpserbjudandet. Resterande Aktier som eventuellt inte
kan fördelas proportionellt ska fördelas genom lottning.

9.2

De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas tidigast inom
trettio (30) dagar.

9.3

Om alla Förköpsberättigade Parter förkastar förköpserbjudandet eller inte
accepterar erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta
förköpserbjudna Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i
förköpserbjudandet.

9.4

Förköp ska inte tillämpas i det fall situationen i punkten 8.6 är aktuell.

10

TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

10.1

Parterna är överens om att Akademiska Hus har rätt att förvärva aktier från
övriga Parter för att på så sätt bli delägare i Bolaget. För det fall Akademiska
Hus påkallar förvärv av aktier i Bolaget ska LNAB överlåta 2 000 aktier till
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Luleå kommun. Diös och LTU Holding ska överlåta 9 000 aktier vardera till
Akademiska Hus. Förvärv sker till aktiernas nominella värde. En förutsättning
för överlåtelse enligt denna punkt är att Akademiska Hus påtecknar och
ansluter sig till Avtalet . För det fall Akademiska Hus väljer att nyttja sin rätt
enligt denna punkt skulle det medföra en ägarfördelning i Bolaget enligt
följande.

Part

Antal aktier

Andel

Luleå Näringsliv AB

28 000

28 %

Luleå kommun

18 000

18 %

LTU Holding AB

18 000

18 %

Aurorum Teknikbyn AB

18 000

18 %

Akademiska Hus AB

18 000

18 %

10.2

Optionen enligt punkten 10.1 ovan gäller fram till 30 april 2018.

10.3

Om Parterna enas om att ytterligare delägare ska inträda i Bolaget ska
följande gälla, om parterna inte kommer överens om annat. Parterna ska
överlåta aktier till ny delägare med utgångspunkt i Parternas vid tiden för
sådan överlåtelse procentuella ägarfördelning.

10.4

Tillkommande aktieägare får inte förvärva aktier utan att Avtalet eller för var
tid mellan Parterna gällande aktieägaravtal tillträds av denne.

11

INLÖSEN AV AKTIER VID AVTALSBROTT

11.1

Om Part (”Avtalsbrytande Part”) begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar
rättelse inom trettio (30) dagar efter uppmaning från någon av de andra
Parterna (var för sig ”Förfördelad Part”), har Förfördelad Part rätt att lösa in
Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier. Anmäler sig flera Förfördelade
Parter, ska Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier fördelas proportionellt i
förhållande till de Förfördelade Parternas innehav av Aktier vid tidpunkten för
inlösenerbjudandet. Resterande del av Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier
som eventuellt inte kan fördelas proportionellt ska fördelas genom lottning.
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11.2

Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset
fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Förfördelade
Parter får därefter välja att lösa in den Avtalsbrytande Partens Aktier för ett
lösenpris motsvarande 75 % av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att
avstå från inlösen. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den
Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom
trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

11.3

Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till
inlösen till följd av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta
dennes utsedda styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde.

11.4

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med
anledning av avtalsbrottet.

12

INLÖSEN AV AKTIER VID OBESTÅND M.M.

12.1

Skulle någon av Parterna under avtalstiden försättas i konkurs, bli föremål för
företagsrekonstruktion, ställa in betalningarna, eller annars vara på obestånd
(”Insolvent Part”), har de andra Parterna (var för sig ”Inlösenberättigad Part”)
rätt att från Insolvent Part, konkursboet eller andra rättsinnehavare lösa in den
Insolventa Partens innehav av Aktier. Anmäler sig flera Inlösenberättigade
Parter, ska Insolvent Parts innehav av Aktier fördelas proportionellt i
förhållande till de Inlösenberättigade Parternas innehav av Aktier vid
tidpunkten för inlösenerbjudandet. Resterande del av Insolvent Parts innehav
av Aktier som eventuellt inte kan fördelas proportionellt ska fördelas genom
lottning.

12.2

Om Parterna inte kan enas om priset på Insolvent Parts Aktier ska priset
fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan.
Inlösenberättigade Parter får därefter välja att lösa in den Insolventa Partens
Aktier till det fastställda värdet eller att avstå från inlösen. Kostnaderna för
värderingen ska delas lika mellan Parterna. De förvärvade Aktierna ska
tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

13

INLÖSEN AV AKTIER VID FÖRÄNDRAT ÄGANDE

13.1

Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det
denne fick kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller
kontrollen över Parten, anmäla detta till övriga Parter. Skulle ägarförhållandet
hos eller kontrollen över en Part väsentligt förändras (”Ägarförändrad Part”),
har de andra Parterna (var för sig ”Inlösenberättigad Part”) rätt att lösa in
Ägarförändrad Parts innehav av Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas

197

14 (18)

senaste tre (3) månader efter det att förändringen i ägarförhållandet eller
kontrollen blivit känd. Anmäler sig flera Inlösenberättigade Parter, ska
Ägarförändrad Parts innehav av Aktier fördelas proportionellt i förhållande
till de Inlösenberättigade Parternas innehav av Aktier vid tidpunkten för
inlösenerbjudandet. Resterande del av Ägarförändrad Parts innehav av Aktier
som eventuellt inte kan fördelas proportionellt ska fördelas genom lottning.
13.2

Om Parterna inte kan enas om priset på Ägarförändrad Parts innehav av
Aktier ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan.
Inlösenberättigade Parter får därefter välja att lösa in den Ägarförändrade
Partens Aktier till det fastställda värdet eller att avstå från inlösen.
Kostnaderna för värderingen ska delas lika mellan Parterna. De förvärvade
Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset
fastställts.

14

VÄRDERING
Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet
fastställas av en opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse
värderingsman. Kan Parterna inte enas om värderingsman inom sju (7) dagar
ska Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utse värderingsman.
Den sålunda utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar utföra en
värdering av hela Bolagets marknadsvärde för att bestämma priset per Aktie.
Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa
värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär.

15

BOLAGSAVTAL

15.1

Avtalet utgör inte ett enkelt bolag.

15.2

Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas
avsikt, ska bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag om uppsägning och likvidation inte tillämpas.

16

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

16.1

Avtalet gäller för Part till dess Part avyttrat sitt innehav av Aktier i enlighet
med Avtalet. Part som säger upp Avtalet utan att ha avyttrat sina Aktier ska
erbjuda sitt innehav av Aktier till de andra Parterna enligt bestämmelserna
ovan om inlösen på grund av Parts avtalsbrott. Vad som där anges om
Avtalsbrytande Part ska avse den Part som säger upp Avtalet.
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16.2

Bestämmelserna nedan om konkurrens och sekretess ska ha fortsatt giltighet
efter Avtalets upphörande för den tid som där anges.

17

SEKRETESS

17.1

Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande
Avtalet och de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om
Bolaget eller de andra Parterna som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om
informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.

17.2

Ovanstående gäller inte för sådan information som
a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för
allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller
b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand
har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller
indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

17.3

Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan
information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller
myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om någon
Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig
Parterna att omedelbart underrätta de andra Parterna för att ge dem möjlighet
att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att
information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt,
behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

18

VITE, SKADESTÅND OCH HÄVNING

18.1

Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet ska Part som har begått ett väsentligt
avtalsbrott betala ett vite motsvarande etthundratusen (100 000) kronor för
vart och ett av avtalsbrotten att delas lika mellan de andra Parterna.

18.2

Part har rätt till ytterligare ersättning om Part kan visa att dennes skada är
större än vitet.

18.3

Vite och/eller skadestånd utesluter inte andra påföljder med anledning av brott
mot Avtalet. Avtalet kan emellertid inte hävas på annat sätt än i enlighet med
bestämmelserna om inlösen.

19

KOSTNADER
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Vardera Part ska svara för samtliga sina kostnader som uppstår i samband
med förberedelser inför och genomförandet av sådana transaktioner som
omfattas av Avtalet, inkluderat men inte begränsat till avgifter och kostnader
för egna representanter, agenter, mäklare, legala och finansiella rådgivare och
myndigheter.
20

FULLSTÄNDIG REGLERING
Parterna bekräftar att Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen och
avtalet mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför
samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser
mellan Parterna.

21

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och
undertecknade av samtliga Parter.

22

PASSIVITET
Parts underlåtenhet att påtala att motparten avviker från villkor i Avtalet, ska
inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte
heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.

23

RUBRIKER
Rubrikerna i Avtalet är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser.

24

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska
detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I
stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt,
för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma
överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse
anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

25

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

25.1

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
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25.2

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda
fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre
skiljemän.

25.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Luleå.

25.4

Språket för förfarandet ska vara svenska.

25.5

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul
omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer
under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av
förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form
vidarebefordras till tredje person utan de andra Parternas samtycke.
_____________________________

Avtalet har upprättats i fem (5) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
Luleå den
Luleå Kommun

Luleå Näringsliv AB

_________________________
[Behörig firmatecknare]

_________________________
[Behörig firmatecknare]

LTU Holding AB

Aurorum Teknikbyn AB

_________________________
[Behörig firmatecknare]

_________________________
[Behörig firmatecknare]

Aurorum Teknikbyn AB
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____________________
[Behörig firmatecknare]
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mellan

LULEÅ KOMMUN,
LULEÅ NÄRINGSLIV AB,
LTU HOLDING AB,
AURORUM TEKNIKBYN AB,
och

AKADEMISKA HUS AB
avseende

FINANSIERING AV DRIFTEN AV LULEÅ SCIENCE PARK AB
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DRIFTSAVTAL
Detta driftsavtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats
MELLAN:
1)

Luleå Kommun, org.nr 212000-2742, 971 85 Luleå (”Luleå kommun”);

2)

Luleå Näringsliv AB, org.nr 556543-0336, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå (”LNAB”);

3)

LTU Holding AB, org.nr 556504-4616, Aurorum 1 A, 977 75 Luleå (”LTU
Holding”);

4)

Aurorum Teknikbyn AB, org.nr 556469-0989, c/o Diös Fastigheter AB, FE 350, 838
80 Frösön (”Diös”); och

5)

Akademiska Hus AB, org.nr 556459-9156, Kårhusgränd 7, 977 54 Luleå
(”Akademiska Hus”);

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.
BAKGRUND
A)

Luleå Science Park AB, org.nr 559100-0000 (”Bolaget”) har bildats och ägs av
Parterna i syfte att utveckla varumärket ”Luleå Science Park” i syfte att renodla och
strukturera verksamheten för att utvecklas till en viktig regional tillväxtaktör.
Bolaget ska samverka med offentliga och privata aktörer i syfte att utveckla Luleå
Science Parks fysiska område samt skapa hög integration med universitetet, Luleå
kommun och LNAB för att verka för ytterligare etableringar i området.

B)

Bolaget är för bedrivandet av verksamheten, och för att möjliggöra anställning av
personal, beroende av bidragsfinansiering i form av driftsbidrag.

C)

Avtalet har tillkommit för att reglera finansieringen av Bolagets drift. Bolaget är
förbjudet, enligt bolagsordningen, att dela ut vinst till aktieägarna.

1

PARTERNAS ÅTAGANDEN

1.1

Parterna förbinder sig att gemensamt och i enlighet med Avtalet finansiera driften av
Bolagets verksamhet.

2
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2

FINANSIERING

2.1

Parterna ska till Bolaget varje år utge bidrag för driften av verksamheten
(”Driftsbidrag”). Nödvändiga bidrag för driften av verksamheten uppgår till åtta (8)
miljoner kronor per år för de kommande tre åren, 2018-01-01 – 2020-12-31
(”Driftsperioden”).

2.2

Driftsbidraget fördelar sig enlig följande:

PART

DRIFTSBIDRAG 2018

ÅRLIGT DRIFTSBIDRAG 2019-2020

Luleå kommun

750 000 kr

1 500 000

LTU Holding

300 000 kr

300 000 kr

LNAB

0 kr

0 kr

Diös

672 500 kr

1 345 000

Akademiska hus

500 000 kr med möjlighet
uppväxling till 1 200 000 kr

500 000 kr med möjlighet uppväxling till
1 200 000 kr

2.3

Under första året, kalenderåret 2018, får betalningen delas upp i fyra lika stora rater
att betalas vid ingången av varje kvartal. Följande år under Driftsperioden ska
Parternas Driftsbidrag betalas till Bolaget vid ingången av varje kalenderår.

2.4

Betalning av Driftsbidrag sker mot faktura eller rekvisition till av Bolaget angivet
konto.

2.5

Bolaget ska ansöka om finansiering hos Region Norrbotten om 2 500 000 kronor.
Skulle ansökan avslås ska ägarna kalla till extra bolagsstämma för att där hantera
frågan om Bolagets finansiering.

2.6

Utöver vad som anges i punkten 2.5 ovan det ska bolaget ansöka om finansiering
hos ytterligare aktörer.

3

BOLAGETS REVISOR

3.1

Bolagets redovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall
den verkställande direktörens förvaltning granskas av en (1) auktoriserad revisor
vars revisionsbyrå utses av Bolagets bolagsstämma.

3
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4

AVTALSTID

4.1

Avtalet gäller för Parterna under Driftsperioden. Senast tolv (12) månader före
Driftsperiodens slut ska Parterna inleda förhandlingar om fortsatt driftsfinansiering.

5

FULLSTÄNDIG REGLERING
Parterna bekräftar att Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen och avtalet
mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför samtliga tidigare,
muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Parterna.

6

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och
undertecknade av samtliga Parter.

7

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

7.1

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

7.2

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för
Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

7.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Luleå.

7.4

Språket för förfarandet ska vara svenska.

7.5

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av
sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet
liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information
som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person
utan de andra Parternas samtycke.
_____________________________

Avtalet har upprättats i fem (5) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

4
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Luleå den [datum]

Luleå Kommun

Luleå Näringsliv AB

_________________________
[Behörig firmatecknare]

_________________________
[Behörig firmatecknare]

LTU Holding AB

Akademiska Hus AB

_________________________
[Behörig firmatecknare]

_________________________
[Behörig firmatecknare]

Diös Norrland AB

____________________
[Behörig firmatecknare]

5
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BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ SCIENCE PARK AB
Org.nr 559100-0000
Antagen på bolagsstämma den dag månad 2017.

§1

Firma

Bolagets firma är Luleå Science Park AB.

§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun.

§3

Verksamhet

Bolaget ska i samverkan med kommunala aktörer, universitet, näringslivsbolag, fastighetsbolag
och andra intressenter bidra till och verka för att skapa förutsättningar för etablering, utveckling
av och tillväxt i kunskapsintensiva och innovativa företag vid Luleå Science Park och Luleå
tekniska universitet.
Bolaget ska samordna och ansvara för driften av Luleå Science Park och tillhandahålla
nödvändiga tjänster härför. Bolaget ska även utveckla varumärket ”Luleå Science Park” samt
idka med ovan förenlig verksamhet.

§4

Vinstsyfte

Bolagets vinst ska inte delas ut till fördelning mellan aktieägarna. Bolagets vinst ska kvarstanna
i bolaget för finansiering och utveckling av verksamheten.

§5

Likvidation

Om bolaget likvideras ska tillgångarna fördelas lika mellan aktieägarna i förhållande till
ägandet.

§6

Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara
lägst 100 000 stycken och högst 400 000 stycken.
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§7

Styrelse

Styrelsen ska bestå av 5–7 ledamöter.

§8

Revisorer

Bolaget ska ha 1 revisor med högst 1 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 10 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.

Val av ordförande vid stämman,

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd,

3.

Godkännande av dagordning,

4.

Val av en eller två justeringspersoner,

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7.

Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

8.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
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9.

Beslut om antalet styrelseledamöter,

10.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

11.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya
ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen
föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd
postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska
framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.
Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För
inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen
(1999:116) om skiljeförfarande stadgar.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

_______________________
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Jan Öström

2018-02-13

1 (1)
Ärendenr
2018/256-1.4.1.1

Revidering av sammanträdesordning för
budgetberedningen och kommunfullmäktige
Ärendenr 2018/256-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad sammanträdesordning
för budgetberedningen och kommunfullmäktige 2018.

Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen har förändrats och en revidering av sammanträdesordningen behöver genomföras.
Målområden för strategisk plan och budget behandlas på budgetberedningens
sammanträde 2 mars, och preliminära ramar 27 april. Budgetberedningens
sammanträde den 22 maj utgår och ett sammanträde för att ta fram ett slutligt
förslag till strategisk plan och budget den 23 oktober tillkommer. Detta
medför att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni utgår och ett
sammanträde den 20 november tillkommer där förslaget till strategisk plan
och budget behandlas.
Inga andra förändringar i sammanträdesordningen har gjorts.

Beslutsunderlag


Förslag till ny sammanträdesordning

Jan Öström
Förvaltningschef, kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunledningsförvaltningens kansli
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Sammanträdesordning år 2018 för budgetberedningen (BU), arbetsutskottet (AU),
kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)
Budgetberedningen

Januari 25

Sista
Arbetsutskottet Kommunstyrelsen
inlämningsdag Kl 08 15
Kl 13 15
inför AU
Januari 15
18-01-02
Januari 15
18-01-16
Januari 29
Februari 12

Februari 14

18-01-30
18-02-13

Februari 12
Februari 26

Mars 12

Mars 26

18-02-27
18-03-13

Mars 12
Mars 26

April 09

April 23

18-03-27
18-04-10

April 09
April 23

Maj 07

Maj 21

18-04-22
Maj 22 (utgår) 18-05-08

Maj 07
Maj 21

Juni 04

Juni 18
Juni 19 kl 09 00 (utgår)

18-05-24
18-06-05

Juni 04
Juni 18

Augusti 13

Augusti 27

18-07-31
18-08-14

Augusti 13
Augusti 27

September 10

September 24

18-08-28
18-09-11

September 10
September 24

Oktober 08

Oktober 22

Oktober 08
Oktober 22

November 05

November 19
November 20 kl 09 00

Mars 02

April 27

18-09-25
Oktober 23 (ny) 18-10-09

Kommunfullmäktige
Kl 13 15
Januari 29
Februari 26

(ny)

18-10-23
18-11-06

November 05
November 19

18-11-20
18-12-04

December 03
December 17
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December 03

December 17

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2018-01-29

1 (1)
Ärendenr
2018/165-1.2.1.1

Förslag till instruktion för kommundirektören
Ärendenr 2018/165-1.2.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa instruktion för kommundirektör i
Luleå kommun enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
I den nya kommunallagen 2017:725 har ett antal förändringar införts. En
sådan är kommunstyrelsen ska fastställa en instruktion till kommunens
högste tjänsteperson, i Luleå kommun benämnd kommundirektör.
I kommunallagens 7 kap 1 § framgår att styrelsen ska utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef
för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att
direktören ska ha en annan benämning. Vidare i § 2 framgår att styrelsen ska i
en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Kommunstyrelsen beslutade anställda nuvarande kommundirektör Mikael
Lekfalk 2016-02-15. Tjänsten som kommundirektör innefattade då funktionen
som kommunens högsta chefstjänsteman samt posten som verkställande
direktör i moderbolaget Luleå Kommunföretag AB.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 265 att ordföranden i
moderbolaget ska vara en extern ledamot. Motsvarande förändring har gjorts
gällande tjänsten som verkställande direktör.
Uppdraget som verkställande direktör i moderbolaget ingår inte längre i
kommundirektörens tjänst. Förändringen av kommundirektörstjänsten har
varit föremål för förhandling inom ramen för den kommunala
samverkansorganisationen (KÖS).

Beslutsunderlag


Instruktion för kommundirektören

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar och helägda kommunala bolag
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• • • Instruktion för kommundirektör i Luleå
kommun

Beslutsinstans

Dokumenttyp
Instruktion

Fastställd

Dokumentansvarig
Kanslichef

Tidigare fastställd
-

KS

Giltighetstid
2018-02-

Ärendenummer
20187165

Dokument gäller för
kommundirektören

Instruktion för kommundirektören
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1. Lagreglering
Utifrån Kommunallagen (2017:725) som träder i kraft 2018-01-01 ska en
instruktion för kommundirektören upprättas och beslutas av kommunstyrelsen. I instruktionen beskrivs kommundirektörens ansvar och befogenheter som inte regleras i delegationsförteckning eller anställningsavtal.
1.1 Kommundirektören är ledande tjänsteperson
Kommundirektören är Luleå kommunkoncerns ledande tjänsteperson och
chef över kommunens förvaltningschefer samt över biträdande
kommundirektör.
Kommundirektören leder kommundirektörens ledningsgrupp. Denna roll
innebär att, utifrån ett helhetsperspektiv, samordna kommunen och de
kommunala bolagen i syfte att nå kommunens vision och mål samt att nyttja
kommunkoncernens gemensamma resurser på ett optimalt sätt.
1.2 Kommundirektörens roll avseende nämndsorganisation
Kommundirektören ansvarar för beredning och föredragning av ärenden till
kommunstyrelsen och dess utskott, men kan delegera detta till andra
tjänstepersoner.
Kommundirektören ansvarar för att lägga förslag till och verkställa
kommunstyrelsens beslut.
Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisation ska riktas till
kommundirektören.
Kommundirektören ska arbeta för att tydliggöra och upprätthålla roll- och
ansvarsfördelning mellan nämndsordföranden och förvaltningschefer. Detta
ska ske genom att initiera utbildningsinsatser och genom att säkerställa forum
för dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över
nämndernas verksamhet.

– Luleå kommun
2 (3)

215

1.3 Kommundirektörens roll avseende kommunala bolag
På uppdrag av styrelsen för Luleå kommunföretag AB bereder och verkställer
kommundirektören rekrytering och avveckling av VD. Kommundirektören
verkställer dessutom, på uppdrag av styrelsens ordförande, löpande lönesamtal och utövar personalansvaret för VD. VD ingår i kommundirektörens
ledningsgrupp.
Kommundirektören ska aktivt delta i framtagandet av ägardirektiv för Luleå
kommunföretag AB samt för dess dotterbolag.
På uppdrag av kommunstyrelsen, som utövar ägarrollen på uppdrag av
kommunfullmäktige, ska kommundirektören säkerställa behovet av tillsyn av
de kommunala bolagen. Tillsynsplikten ska av kommundirektören löpande
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över de
kommunala bolagens verksamhet.
1.4 Kommunikation
I kommundirektörens uppdrag ingår att gentemot medborgare och
organisation skapa en öppenhet och transparens gällande information och
kommunikation. Kommundirektören har dessutom ett övergripande ansvar
att hela kommunkoncernen upparbetar goda relationer till media.
1.5 Uppföljning av uppdraget
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommundirektör
och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med kommundirektören.

– Luleå kommun
3 (3)
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