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Övriga deltagare 
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Peter Juneblad, näringslivschef 

Emmy Sundin, utvecklingsstrateg 

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare 
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§ 50 
Diarienr: KS-2020/00129 

Upphandling: Skolskjutsar för- och grundskola - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta förfrågningsunderlaget för upphandlingen. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling skolskjutsar för- och grundskola. Värde c:a 30 miljoner/år. 

Avtalstid 4 år. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom Upphandlingsbyrån 

Pia Wangbergh bitr. upphandlingschef, Upphandlingsbyrån. 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 51 
Diarienr: KS-2020/00092 

Stöd för byggande av ett allaktivitetshus i Stöcke, 

samlingslokal 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Mötesplats Stöcke, samlingslokal 997 000 kr 2020, att tas ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, Övrigt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen är godkänd. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Stöckebygdens utveckling har de senaste åren arbetat för att 

förankra, söka tillstånd och hitta finansiering till byggandet av ett 

allaktivitetshus i Stöcke. Satsningen har namnet ”Mötesplats Stöcke”. 

Huset ska fungera som samlingspunkt i samhället och användas som 

ungdomsgård, samlingslokal för fritidsaktiviteter och kulturevenemang. 

Anläggningen ska innehålla en fullstor idrottshall, gym, gruppträningsrum, 

kulturverkstad, butik/post/café, företagshotell, mötesrum m. Planen är att 

börja bygga våren 2020 och att lokalerna kan invigas under 2021. 

 

Den ca 2 500 kvm stora anläggningen beräknas kosta ca 33 000 000 kr att 

bygga. Finansieringslösningen är en kombination av privat kapital 

(lokalt/regionalt, privatpersoner/företag), bidrag samt krediter. Under 

förvaltnings-/driftfasen kommer hyresintäkter att täcka drift, ränta och 

amorteringskostnader.  

 

Föreningen söker investeringsstöd från Umeå kommun till byggdelen av 

projektet. Av den totala byggkostnaden på 33 000 000 kr söks 2 000 000 kr 

från Umeå kommun. Knappt hälften av sökta medel (997 000 kr) gäller den 

del som rör samlingslokalen och kan växlas upp med extern finansiering 

från exempelvis Boverket eller andra finansiärer.  

 



Sida 5 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-02-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Projektet inbegriper delar där flera verksamheter på Umeå kommun har 

varit, är och blir även fortsättningsvis involverade. Ett brett 

förankringsarbete har skett såväl politiskt som på tjänstemannanivå.  

 

För närvarande är detaljplanen för bygget överklagad. Umeå kommuns 

beslut om investeringsmedel gäller under förutsättning att detaljplanen är 

godkänd.  

 

Bakgrund 

Föreningen Stöckebygdens utveckling har visat ett starkt engagemang med 

projektet Mötesplats Stöcke som baseras på lokal efterfrågan och bred 

förankring i bygden. Föreningen bedöms ha god genomförandeförmåga 

och har med sig starka, väletablerade partnerskap och nätverk med 

relevant kompetens. De många medfinansiärer och projektpartners 

involverade i Mötesplats Stöcke visar på föreningens förmåga att arbeta 

brett, långsiktigt och innovativt. Umeå kommun har via utvecklingsanslaget 

beviljat föreningen förstudiemedel 2017 (175 000 kr) samt medfinansiering 

till två projekt (300 000 kr samt 135 000 kr) med stöd från Tillväxtverket 

och Landsbygdsprogrammet. Även ett Vinnova-finansierat projekt Miljöer 

för rörelserikedom stöttas med kommunens personalresurser. 

 

Projektet Mötesplats Stöcke ligger väl i linje med Umeå kommuns 

beslutade målsättningar om hållbar landsbygdsutveckling i 

översiktsplanedelen Tematiskt tillägg för landsbygden, samt Program för 

hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Initiativet knyter också väl 

an till Umeå kommuns strategiska plan som pekar ut betydelsen av ett 

starkt civilsamhälle och hur aktiva föreningar och frivilligorganisationer kan 

bidra till Umeås utveckling. I Plan för kommersiell service på Umeå 

landsbygd pekas projektet även ut som ett gott exempel på innovativa 

lösningar för etablering av kommersiell service på Umeå landsbygd. 

 

Mötesplats Stöcke väntas föra med sig en mängd värden till Stöckebygden 

och Umeå landsbygd i stort, genom det breda serviceutbudet som 

mötesplatsen inrymmer. Utöver detta väntas mötesplatsen generera stora 

sociala värden som ökad gemenskap och trygghet, samt genom fokus på 

rörelserikedom öka såväl välmående, livskvalitet som folkhälsa. 
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Mötesplats Stöckes bredd och multifunktioner kan också i förlängningen 

möjliggöra ett mer hållbart resande, genom att boende i Stöcke- och 

Stöcksjöbygden erbjuds ett fritids-, kultur- och serviceutbud i den egna 

bygden. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv blir detta extra betydelsefullt, 

speciellt för den grupp unga som ännu inte har eget körkort och möjlighet 

att ta del av tätortens aktivitetsutbud. Initiativet stärker i mångt och 

mycket Umeå kommuns övergripande målsättning att visionen om 200 000 

medborgare år 2050 ska ske genom social, ekologisk, ekonomisk och 

kulturell hållbarhet. 

 

Stöcke med omland har de senaste åren visat på positiva 

befolkningskurvor, andelen inflyttade barnfamiljer ökar och medelåldern 

sjunker. Orten är utpekad som ett tillväxtstråk i Översiktsplan för Umeå 

kommun och i dessa ser kommunen en tydlig positiv utveckling som spås 

fortsätta.  Tillväxtstråken sammanfaller med kommunens utpekade 

kollektivtrafikstråk samt strategin för vatten och avlopp. I enlighet med 

översiktsplanens riktlinjer ska tillkommande bebyggelse och 

infrastruktursatsningar därför koncentreras och prioriteras inom dessa 

stråk. 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Boverket, Investeringsbidrag för allmänna 

samlingslokaler 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén 

Emmy Sundin 
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§ 52 
Diarienr: KS-2020/00092 

Stöd för byggande av ett allaktivitetshus i Stöcke, 

idrottsanläggning 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Mötesplats Stöcke, idrottshallen 1 003 000 kr 2020, att tas ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, Övrigt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen är godkänd. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Stöckebygdens utveckling har de senaste åren arbetat för att 

förankra, söka tillstånd och hitta finansiering till byggandet av ett 

allaktivitetshus i Stöcke. Satsningen har namnet ”Mötesplats Stöcke”. 

Huset ska fungera som samlingspunkt i samhället och användas som 

ungdomsgård, samlingslokal för fritidsaktiviteter och kulturevenemang. 

Anläggningen ska innehålla en fullstor idrottshall, gym, gruppträningsrum, 

kulturverkstad, butik/post/café, företagshotell, mötesrum m. Planen är att 

börja bygga våren 2020 och att lokalerna kan invigas under 2021. 

 

Den ca 2 500 kvm stora anläggningen beräknas kosta ca 33 000 000 kr att 

bygga. Finansieringslösningen är en kombination av privat kapital 

(lokalt/regionalt, privatpersoner/företag), bidrag samt krediter. Under 

förvaltnings-/driftfasen kommer hyresintäkter att täcka drift, ränta och 

amorteringskostnader.  

 

Föreningen söker investeringsstöd från Umeå kommun till byggdelen av 

projektet. Av den totala byggkostnaden på 33 000 000 kr söks 2 000 000 kr 

från Umeå kommun. Hälften av sökta medel (1 003 000 kr) gäller den del 

som rör idrottshallen och kan växlas upp med extern finansiering från 

exempelvis Vinnova eller andra finansiärer.  
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Projektet inbegriper delar där flera verksamheter på Umeå kommun har 

varit, är och blir även fortsättningsvis involverade. Ett brett 

förankringsarbete har skett såväl politiskt som på tjänstemannanivå.  

 

För närvarande är detaljplanen för bygget överklagad. Umeå kommuns 

beslut om investeringsmedel gäller under förutsättning att detaljplanen är 

godkänd.  

 

Bakgrund 

Föreningen Stöckebygdens utveckling har de senaste åren visat ett starkt 

engagemang med projektet Mötesplats Stöcke som baseras på lokal 

efterfrågan och bred förankring i bygden. Föreningen bedöms ha god 

genomförandeförmåga och har med sig starka, väletablerade partnerskap 

och nätverk med relevant kompetens. De många medfinansiärer och 

projektpartners involverade i Mötesplats Stöcke visar på föreningens 

förmåga att arbeta brett, långsiktigt och innovativt. Umeå kommun har via 

utvecklingsanslaget beviljat föreningen förstudiemedel 2017 (175 000 kr) 

samt medfinansiering till två projekt 2018-2019 (300 000 kr samt 135 000 

kr) med stöd från Tillväxtverket och Landsbygdsprogrammet. Även ett 

Vinnova-finansierat projekt Miljöer för rörelserikedom stöttas med 

kommunens personalresurser. 

 

Projektet Mötesplats Stöcke ligger väl i linje med Umeå kommuns 

beslutade målsättningar om hållbar landsbygdsutveckling i 

översiktsplanedelen Tematiskt tillägg för landsbygden, samt Program för 

hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Initiativet knyter också väl 

an till Umeå kommuns strategiska plan som pekar ut betydelsen av ett 

starkt civilsamhälle och hur aktiva föreningar och frivilligorganisationer kan 

bidra till Umeås utveckling. I Plan för kommersiell service på Umeå 

landsbygd pekas projektet även ut som ett gott exempel på innovativa 

lösningar för etablering av kommersiell service på Umeå landsbygd. 

 

Mötesplats Stöcke väntas föra med sig en mängd värden till Stöckebygden 

och Umeå landsbygd i stort, genom det breda serviceutbudet som 

mötesplatsen inrymmer. Utöver detta väntas mötesplatsen generera stora 

sociala värden som ökad gemenskap och trygghet, samt genom fokus på 

rörelserikedom öka såväl välmående, livskvalitet som folkhälsa. 
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Mötesplats Stöckes bredd och multifunktioner kan också i förlängningen 

möjliggöra ett mer hållbart resande, genom att boende i Stöcke- och 

Stöcksjöbygden erbjuds ett fritids-, kultur- och serviceutbud i den egna 

bygden. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv blir detta extra betydelsefullt, 

speciellt för den grupp unga som ännu inte har eget körkort och möjlighet 

att ta del av tätortens aktivitetsutbud. Initiativet stärker i mångt och 

mycket Umeå kommuns övergripande målsättning att visionen om 200 000 

medborgare år 2050 ska ske genom social, ekologisk, ekonomisk och 

kulturell hållbarhet. 

 

Stöcke med omland har de senaste åren visat på positiva 

befolkningskurvor, andelen inflyttade barnfamiljer ökar och medelåldern 

sjunker. Orten är utpekad som ett tillväxtstråk i Översiktsplan för Umeå 

kommun och i dessa ser kommunen en tydlig positiv utveckling som spås 

fortsätta.  Tillväxtstråken sammanfaller med kommunens utpekade 

kollektivtrafikstråk samt strategin för vatten och avlopp. I enlighet med 

översiktsplanens riktlinjer ska tillkommande bebyggelse och 

infrastruktursatsningar därför koncentreras och prioriteras inom dessa 

stråk. 

Handlingar 

Ansökan från Mötesplats Stöcke 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén 

Emmy Sundin 
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§ 53 
Diarienr: KS-2019/00701 

Uppdragsavtal destinationsutveckling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 300 000 kr 2020 samt reservera 300 000 kr/år för 2021-2022, 

att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 

utvecklingsanslaget 

 

att konstatera att resterande finansiering på 140 000 kr/år 2020-2022 tas 

ur Umeå Näringslivs driftsbudget. 

Ärendebeskrivning 

Ksnau beslutade 2019-10-15 (§171) att anta det föreslagna 

uppdragsavtalet med Visit Umeå AB för destinationsutveckling i 

Umeåregionen. I underlaget till ärendet fanns kommunernas finansiering 

av uppdragsavtalet presenterad. Vid Ksnaus möte 2019-10-15 togs dock 

inget beslut om hur detta skulle finansieras.  

 

Avgiften är för Umeå kommuns del 438 651 kr för 2020 och räknas årligen 

upp med 3%. Förslag till beslut är att Umeå kommuns finansiering delas 

mellan utvecklingsanslaget och Umeå Näringslivs driftsbudget 2020-2022. 

Inför 2023 tas ett nytt beslut. 

 

Finansiering av uppdragsavtal 

 

Bjurholm 83 925 

Nordmaling 183 190 

Robertsfors 176 303 

Umeå 438 651 

Vindeln 147 464 

Vännäs 218 918 

SUMMA 1 248 451 

 

Bakgrund till uppdragsavtalet 
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Inför verksamhetsåret 2019 tecknade kommunerna i Umeåregionen,  

Örnsköldsviks kommun undantaget, ett tilläggsavtal till det befintliga  

samverkansavtalet som löpt sedan 2012 för turismsamarbete i regionen, 

med Visit Umeå AB (VUAB). Bakgrunden till detta var att Umeå Kommun 

beslutat att överföra all sin privatturistiska verksamhet till regionens 

destinationsbolag Visit Umeå AB från 1 januari 2019 och i och med detta 

behövdes en ny avtalspart. Tilläggsavtalet löpte ut den 31 december 2019.  

 

Uppdraget till VUAB och Umeåregionens turismsamordningsgrupp 

(TURSAM) har under 2019 varit att ta fram och förankra ett förslag till ett 

nytt avtal för samarbete beträffande besöksnäringen i Umeåregionen (exkl. 

Örnsköldsvik). Arbetet med att ta fram och förankra avtalet har pågått 

under 2019 genom möten med kommunledning och tjänstepersoner, vid 

näringslivsträffar och via enskilda företagsbesök.  

 

Innehållet i det nya förslaget till uppdragsavtal bygger på den gemensamt  

framtagna strategin för privatturismen och innefattar 

destinationsutveckling, marknadsföring/införsäljning, samarbete samt 

omvärldsbevakning/ research/analys. Den största skillnaden i det gamla 

avtalet och det föreslagna avtalet är den gemensamma satsningen på 

destinationsutveckling av potentiella utvecklingsområden som kan driva 

inresande och tillväxt. 

 

Förslaget till uppdragsavtal presenterades för Umeåregionens 
kommunchefsgrupp den 22 augusti 2019. Kommunchefsgruppen ställde sig 
positiv till avtalsförslaget och beslutade att det ska tas vidare för beslut i 
respektive kommun. Det nya uppdragsavtalet ersätter det tidigare nämnda 
samverkansavtalet (Samverkansavtal om gemensam turistinformation i 
Umeåregionen).  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-02-06) 

2020     8 375,8 tkr 

2021     15 644,6 tkr 

2022     19 682,6 tkr 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 
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§ 54 
Diarienr: KS-2020/00091 

3D wood printing – nya värden för framtidens 

samhällen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja projektet 100 000 kr 2020 samt reservera 200 000 kr för 2021 

och 300 000 kr till 2022, att tas ur kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter, utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

RISE i Umeå söker medfinansiering från Umeå kommun till projektet 3D 

wood printing – nya värden för framtidens samhällen. Projektet handlar om 

framtidens samhällsbyggande och möjligheter med byggande på 

restprodukter från en av Sveriges största industrier, skogs- och 

träindustrin. Denna producerar en stor mängd restmaterial som potentiellt 

kan användas i den additiva tillverkningsprocessen. Användningen av den 

typen av material är idag dock underrepresenterat i bygg- och 

konstruktionsindustrin p g a dess relativa nyhet och ännu olösta 

materialutmaningar när det gäller biobaserade material.  

 

Projektet 3D wood printing ska fokusera på utvecklingen av ett helt 

biologiskt träbaserat material, helt utan plast och fossila material. 3D-

printingtekniker i trä utvecklas och demonstreras vilket väntas bidra till 

nödvändig systemförändring i samhällsbyggandets förutsättningar för nya 

verksamhetsmodeller, cirkulära affärsmodeller och värdekedjor. Projektet 

ska få fler aktörer i regionen att utveckla sin innovationsförmåga och 

åstadkomma oväntade lösningar där 3D-printing i trä ger nya möjligheter 

jämfört med dagens metoder. En del i projektet handlar också om 

internationell positionering och spridande av regionens kompetens. De 

aktiviteter som ska genomföras är i stora drag: 

- Löpande kunskapsseminarier om möjligheter med 3D-printing 
- Branschvisa workshops, direkt kopplade till industrins behov 
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- Test av 3D-printad paviljong i trä vid Arkitekturbiennalen i Venedig 
och Expo2020 i Dubai (i samverkan med Svenska Expo 2020-
sekretariatet) 

- Prototyp av 3D-printat hus i trä i regionen 
- Demonstration av 3D-printade modeller inom 

materialutveckling/byggkonstruktion/cirkularitet 
- Löpande fördjupad designforskning och analys  

 

Målgrupperna är exempelvis aktörer inom trä- och skogsindustrin, bygg- 

och konstruktionsindustri, möbelindustri och processindustrier, men även 

digitalisering och 3D design. Projektet har utvecklats av RISE utifrån behov 

och intresse i ett flertal berörda branscher och strukturer som 

Byggföretagen, Interior cluster Sweden och Nätverket för hållbart 

byggande och förvaltande i kallt klimat med alla delar av byggkedjan 

representerade, som också medverkar som projektpartners. Samråd har 

även genomförts med Skogstekniska klustret, Umeå universitet, och andra 

berörda. Fokus för Umeå kommuns medverkan ligger senare under 

projekttiden, kopplat till att sätta upp en 3D-printad prototyp på plats i 

regionen och visa på framtidens samhällsbyggande, och byggande med 

restprodukter från skogsindustrin, samt att kompetensutveckla ett antal 

branscher kopplat till digitalisering, cirkulär ekonomi, och effektivare och 

potentiellt mer klimatvänliga processer (trä som råvara). 

 

Finansieringsbudget 

 2020 2021 2022 SUMMA 

RISE 50 000 100 000 100 000 250 000 

Svenska Expo2020-
sekretariatet  

500 000 500 000 0 1 000 000 

Branschorganisationer 250 000 500 000 500 000 1 250 000 

Region Västerbotten 200 000 300 000 400 000 900 000 

Smart Built 
(strategiskt 
innovationsprogram 
genom Formas, 
Vinnova och 
Energimyndigheten) 

800 000 1 600 000 1 600 000 4 000 000 

Umeå kommun 100 000 200 000 300 000 600 000 

SUMMA 1 900 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 
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Projektidén bygger vidare på Sliperiets projekt +Project (delfinansierat av 

Umeå kommun 2015-2018) som utvecklade kunskap om 3D-printing i trä 

och som därefter har tagits vidare av RISE som har utvecklat världens 

största 3D-printade objekt i trä. Det finns i Umeå världsledande kompetens 

på området och 3D wood printing väntas ytterligare stärka vår position som 

nordligt kompetensnav. RISE samlar ett starkt partnerskap lokalt, regionalt 

och nationellt och knyter hop två centrala branscher, 

samhällsbyggnadssektorn och skogsindustrin, som också är två starka 

områden för Umeå. Arbetet kopplar tydligt till byggsektorns färdplan för 

ett fossilfritt Sverige och kan även ses som inspel till kommunens pågående 

arbeten med Klimatneutrala städer 2030 och arbetet med cirkulär 

ekonomi. Projektet samordnas av RISE i Umeå (enheten 

samhällstransformation). Det är en del i RISE tillväxt i Umeå och kommer 

att möjliggöra nya resurser/tjänster.  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-02-06) 

2020     8 375,8 tkr 

2021     15 644,6 tkr 

2022     19 682,6 tkr 

Handlingar 

Ansökan till Smart Built 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Anna Olofsson 
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§ 55 
Diarienr: KS-2020/00099 

De kreativa och konstnärliga upplevelsenäringarna 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja projektet 133 333 kr 2020 samt reservera 425 000 kr/år för 

2021-2022, att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 

utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Inkubatorn eXpression Umeå arbetar för att utveckla idéer och företag 

inom kulturella och kreativa näringar (KKN). eXpression söker 

medfinansiering till projektet Kreativa och konstnärliga upplevelsenäringar 

som riktas särskilt till platsburna kreatörer och konstnärer. Det kan vara 

små företag inom t ex besöksnäringen som utgår från samma affärslogik 

som KKN eller som är syftesdrivna entreprenörer som arbetar i kluster och 

skapar affärer och arbetstillfällen tillsammans. Arbetet genomförs i fyra 

arbetspaket: 

 

1. Affärsutvecklingsprogram för platsutvecklande kreatörer: riktas till 
företagare som drivs av att utveckla platsen och som kan dra nytta av 
ett ökat samarbete med design, konst, arkitektur för utveckling av nya 
produkter och tjänster. Företag kan vara t ex Forsknäckarna, 
Norrbyskär (museum, herrgården) och Granö Beckasin.  
 

2. Ett inkubatorprogram för platsbundna konstnärer. Dessa ska ha någon 
modell för hur de använder platsen i sin verksamhet och sälja konst 
eller konstrelaterade tjänster, produkter eller upplevelser som kan 
utvecklas och paketeras mot en konstintresserad internationell publik.  

 

3. En innovationsplattform för normkreativitet. Utveckling av modeller för 
platsbundna företag och normkreativa metoder som andra kan dra 
nytta av. Dokumentera och följa hur design kan bidra till utveckling av 
denna typ av bolag samt bidra till regional utveckling och ökad 
attraktivitet i stad och landsbygd. 
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4. Utveckling av Curiosum. Curiosum är dels den fysiska platsen där 
kreatörer i projektet utvecklar sina företag, dels ska projektet bidra till 
att Curiosum utvecklas som en besöksanledning tillsammans med 
kreativa entreprenörer och konstnärer. Tekniker och metoder för 
upplevelsebaserat lärande ska utvecklas.  

 

Arbetet leds av eXpression Umeå och samverkanspartners är 

Curiosum/Umeå universitet, Go Business (Luleå, Piteå, Skellefteå) och High 

Coast Creative i Västernorrland. Väntade resultat av projektet är: 

• 20 nya företag  

• 20 företag som samarbetar i sin företagsutveckling 

• 10 kreatörsföretag har utvecklats till växande företag  

• 20 företag har nyttjat normkreativitet och disruptiva metoder i sin 
utveckling 

• Fler aktörer har hittat Curiosum som utvecklingspart och drar nytta 
av dess resurser. Curiosum utvecklas till en besöksanledning och är 
en plattform för upplevelsebaserat lärande 

 

Finansieringsbudget 

 2020 2021 2022 2023 SUMMA 

Region 
Västerbotten 

387 583 1 462 750 1 462 750  3 313 083 

Expression 
Umeå 

193 333 300 000 205 197 205 083 903 613 

Curiosum, 
Umeå 
universitet 

167 133 355 978 365 908  888 999 

EU:s 
regionala 
fond 

794 728 2 495 839 2 593 379 205 083 6 089 028 

Umeå 
kommun 

133 333 425 000 425 000  983 333 

SUMMA 1 676 090 5 039 567 5 052 234 410 166 12 178 056 

 

Umeå kommun medfinansierar två andra projekt som leds av eXpression, 

North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business och Redesigning the 

future. Nu aktuellt projekt är delvis en effekt av dessa där man vill bygga 

vidare på de framgångsrika metoder som utvecklats för framtidens handel. 

Projektet bygger också på behov som framkommit i två förstudier som 

gjorts hösten 2019 där företag inom besöksnäring och verksamma 
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konstnärer har kartlagts. Det finns flera satsningar för att stärka 

besöksnäringen och för platsutveckling men det finns inget specifikt 

inkubatorstöd för dessa näringar, varken i Umeå eller i övriga Övre 

Norrland. Projektet ska bidra till att stärka eXpression Umeå till att vara 

den beständiga inkubatorn när kreatörer inom besöksnäringen vill utveckla 

sitt företagande. Det är viktigt att gränsytorna gentemot Visit Umeå är 

tydliga, och arbetet inom framför allt arbetspaket 1 ska utformas och 

genomföras i nära samarbete med Visit Umeå. 

 

Hösten 2020 öppnar Umeå kommun och Umeå Universitets gemensamma 

satsning Curiosum. Projektet väntas bidra med strategiska resurser till den 

fortsatta utvecklingen av Curiosum som besöksmål för Umeåbor och 

besökare och bidra till användningen av de kreativa labbmiljöer som 

utvecklats på Sliperiet. Det finns också möjlighet att utveckla konceptet 

FabCity och hitta innovativa sätt att arbeta med cirkulär ekonomi ur olika 

aspekter. 

 

eXpression Umeå bryter ofta ny mark och utforskar affärsmodeller som 

inte sällan får genomslag nationellt och internationellt. Partnerskapet är 

starkt; projektet ska löpa parallellt med en KKN-satsning i Mellersta 

Norrland och sammantaget involveras företag och destinationsbolag längs 

hela norrlandskusten. Med utgångspunkt i Umeå som designstad och norra 

Sveriges starka KKN-kluster har satsningen också ett tydligt nationellt stöd 

från Svensk Form och Visit Sweden.  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-02-06) 

2020     8 375,8 tkr 

2021     15 644,6 tkr 

2022     19 682,6 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beskrivning av arbetspaket 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Anna Olofsson   
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§ 56 
Diarienr: KS-2020/00103 

FAIR – Elflyg i Kvarkenregionen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja projektet 25 000 kr 2020 samt reservera 50 000 kr för 2021 och 

25 000 kr till 2022, att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

utgifter, utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenrådet söker medfinansiering från Umeå kommun till projektet FAIR, 

Finding innovations to accelerate Implementation of electric regional 

aviation. Projektet ska utreda möjligheter och utmaningar med 

kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen genom att: 

• Utifrån vetenskaplig marknadsanalys föreslå var eldrivet 
regionalflyg bör implementeras i regionen och öka kunskapen om 
de regionala effekterna 

• Inventera åtgärdsbehov i regionens flygplatser och noder samt 
genomföra kostnadsuppskattningar och föreslå 
finansieringslösningar 

• Utveckla innovationskoncept och affärsmodeller som understödjer 
en tidig implementering av eldrivet regionalflyg 

• Öka medvetandet/kunskapen om regionalt elflyg i regionen för att 
främja efterfrågan och påskynda tillämpning 

 

Elflygsteknologins fördelar bedöms skapa helt nya förutsättningar för ett 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart regionalflyg. Teknikutvecklingen går 

snabbt - det finns tvåsitsiga elflygplan i drift, ett 9-sitsigt plan väntas bli 

tillgängligt för marknaden under 2022 och ett 19-sätes plan 

kommer finnas tillgängligt 2025. Elflyget genererar inga operativa utsläpp 

och har lägre bullernivåer vilket ger tydliga miljövinster, samtidigt som 

eldriften förbättrar driftsekonomin (ca 80% lägre bränslekostnader och 

50% lägre underhållskostnader jämfört med konventionell 

flygplansteknologi).  
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Genomförda och pågående projekt inom elflyg har fokuserat på 

teknikutvecklingen och inte på att förstå och tillvarata teknologins 

samhällseffekter. Nyskapande i FAIR-projektet är att analysera elflygets 

effekter utifrån ett samhällsperspektiv. Projektets huvudsakliga resultat blir 

en metodik som ska beskriva hur en kommersialisering av eldrivet 

regionalflyg i regionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt och 

hur förutsättningarna för offentlig sektor och näringslivet i regionen 

påverkas. Projektet hålls ihop av Kvarkenrådet och samverkanspartners är 

RISE, Biofuel Region samt Umeå och Vasa universitet. 

 

Finansieringsbudget (euro) 

 

Finansiär 2020-2022 

Botnia Atlantica-programmet 620 000 

Kvarkenrådet 30 000 

Umeå universitet 15 000 

Vasa universitet 10 000 

Region Västerbotten 120 000 

Region Österbotten 110 000 

RISE 5 000 

Biofuel region 30 000 

Flygplatser: SWEDAVIA Umeå airport, Skellefteå airport, 
Örnsköldsvik airport, INTO Seinäjoki, FAB Kronoby 
flyghangar Storumans flygplats, Lycksele flygplats (10 000-
15 000 euro vardera) 

90 000 

Midtskandia 5 000 

Handelskamrarna i Västerbotten, Österbotten, Södra 
Österbotten 

12 500  

Skellefteå kraft, Vasa elektriska 10 000 

VASEK 10 000 

Vasa stad 10 000 

Umeå kommun 10 000 

SUMMA 1 087 500 

 

Projektet kommer att bidra med kunskap om hur de förändrade 

förutsättningarna som eldrivet regionalflyg innebär påverkar människor, 

samhällsfunktioner och näringsliv. Det är angeläget att Umeå kommun 

följer denna utveckling. Projektansökan utgår från ett politiskt uppdrag 

från styrdokumentet Trafikstrategi för E12-regionen (utvecklat av 
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Kvarkenrådets projekt E12 Atlantica Transport 2016-2018) om att utreda 

öst-västliga flygförbindelser och utveckla åtgärder för klimatneutrala 

transporter. Partnerskapet är starkt och projektet har väckt stort intresse, 

inte minst hos regionens flygplatser som också går in med egna resurser i 

projektet.  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-02-06) 

2020     8 375,8 tkr 

2021     15 644,6 tkr 

2022     19 682,6 tkr 

Handlingar 

Ansökan till Botnia Atlantica 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Anna Gemzell 
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§ 57 
Diarienr: KS-2020/00109 

Attraktiv industriregion 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå IUC Norrs ansökan om finansiering av Attraktiv industriregion. 

Ärendebeskrivning 

IUC Norr söker 300 000 kr 2020-2022 från Umeå kommun till projektet 

Attraktiv industriregion. Projektet ska öka förmågan hos små och 

medelstora industri/industrinära företag i Norr- och Västerbotten att nå ut 

på internationella marknader. Detta ska bland annat ske genom att klustra 

ihop företag och erbjuda dem anpassade verktyg och metoder för export 

och kompetensförsörjning. 

 

Umeå kommun beviljade under hösten 2019 medel till Västerbottens 

Handelskammares projekt Gateway4Export som ska öka konkurrenskraften 

hos små och medelstora företag i Västerbotten genom olika stödinsatser 

för ökad internationalisering och export. Dessutom finns pågående 

satsningar på internationalisering via Region Västerbotten och den 

gemensamma plattformen Regional exportsamverkan. Umeå Näringsliv gör 

bedömningen att det redan pågår ett flertal internationaliseringsprojekt i 

Västerbotten som riktas till liknande målgrupp och föreslår därför att avslå 

ansökan. 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Agneta Filén   
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§ 58 
Diarienr: KS-2020/00111 

DARIS - Design av automation och robotisering i 

industriella SMF 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå IUC Norrs ansökan om finansiering av DARIS – Design av 

automation och robotisering i industriella SMF. 

Ärendebeskrivning 

IUC Norr söker 310 000 kr från Umeå kommun till projektet DARIS (Design 

av Automation och Robotisering i Industriella SMF). DARIS syftar till att öka 

konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora 

industriföretag i norra Sverige (Norr- och Västerbotten) genom att stötta 

företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem. 

Projektet ska långsiktigt säkra att regionens tillverkande SMF bygger upp 

kompetens inom automation och robotisering, samt stötta företagen i 

införandeprocessen (optimera, specificera, beställa, driftsätta och löpande 

underhålla) av automation- och robotisering i sina tillverkningsprocesser.  

 

Umeå Näringsliv delar IUC Norrs bild om behovet av ökad kompetens och 

tillämpning inom automation och robotisering i regionens industriföretag. 

Det pågår dock ett flertal andra arbeten i Umeå som knyter an till området, 

till exempel via Umeå kommuns innovationspartnerskap med RISE 

(delområde industrins innovationsbehov), konsortieavtal med flera parter 

kring robotisering/artificiell intelligens, nästa steg för ProcessIT och 

utvecklingen kring Umeå Science Park. Med anledning av detta föreslår 

Umeå Näringsliv att avslå ansökan om medfinansiering från IUC Norr och i 

stället fokusera resurser på de pågående arbetena. 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Agneta Filén  

  



Sida 23 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-02-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 59 
Diarienr: KS-2020/00117 

MT4 North Business Model 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå Centrum för Medicinsk Teknik och Fysiks ansökan om 

finansiering av MT4North Business Model. 

Ärendebeskrivning 

Umeå universitets Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) har 

under 2017-2019 fått medfinansiering från Umeå kommun för att utveckla 

en branschspecifik innovationsmodell för små och medelstora företag inom 

medicinteknik, MT4North. Hösten 2019 sökte CMTF ytterligare medel från 

Umeå kommun för att fortsätta utveckla innovationsmodellen, men fick då 

avslag (Ksnau 2019-09-24 §294). Nu söker CMTF på nytt medfinansiering på 

100 000 kr till projektet MT4North Business Model. Syftet är att tillämpa 

innovationsmodellen och effektivisera medicinteknikföretagens förmåga 

att ta forskningresultat till produkt. Innovationsmodellen ska 

tillgängliggöras genom att skapa ett digitalt verktyg, 5 delprojekt ska få 

affärsutvecklingsstöd via modellen. I samverkan med det lokala 

innovationsstödsystemet ska också verktyget tillämpas på minst 5 

befintliga företag i branschen. Projektet ska även skapa en 

webbapplikation baserad på innovationsmodellen. Umeå kommun avslog 

ansökan om fortsättning i höstas, och förslaget är att avslå även denna 

ansökan. Vi fokuserar resurserna på Umeå universitets satsning på Support 

Office for Life Science and Health in Northern Sweden (Ksnau 2019-09-24, 

§295) samt Region Västerbottens Västerbotten Health Innovation 

Development Office (Ksnau 2019-02-19, §71).  

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Åsa Fällman  
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§ 60 

Diarienr: KS-2020/00032 

Yttrande: Skogsstrategi för Västerbottens län 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge yttrande enligt förslaget i bilagan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har getts tillfälle att yttra sig över remissförslaget för 

skogsstrategi för Västerbottens län med handlingsplan.  År 2018 tog 

Regeringen beslut om ett Nationellt Skogsprogram. Där fanns även en 

uppmaning till framtagandet av regionala skogsprogram. Under 2019 har 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten samverkat med 

många olika aktörer för att ta fram ett förslag till strategi! 

 

Inom kommunen har tjänstemän vid mark och exploatering, näringsliv, 

översiktlig planering, gator och park, Umeå fritid samt miljö- och 

hälsoskydd beretts tillfälle att lämna synpunkter. Förslaget till yttrande har 

tagits fram i samverkan med näringsliv, mark- och exploatering och 

övergripande planering. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande angående remiss skogsstrategi för Västerbottens län 

Skogsstrategi Västerbottens län 

Beredningsansvariga 

Doris Grellmann 

Katharina Radloff 

Beslutet ska skickas till 
info@skogsprogramvasterbotten.se senast den 1 mars 2020.  

 

 

  

mailto:info@skogsprogramvasterbotten.se
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§ 61 
Diarienr: KS-2020/00126 

Förvärv genom fastighetsreglering - del av Röbäck 

13:18 - Röbäck 30:60 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra åt Mark- och exploatering att förvärva del av fastigheten 

Umeå Röbäck 13:18 för 6.500.000 kr samt för mark- och 

exploateringschefen att underteckna den upprättade ”överenskommelse 

om fastighetsreglering ”. 

Ärendebeskrivning 

Förvärv av en stor del av fastigheten Umeå Röbäck 13:18 i enlighet med 

översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt. Förvärvet ingår i 

MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att det finns 

kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt. 

 

Majoriteten av denna fastighet ligger inom Umeås översiktsplan  

Beslutsunderlag 

Se bifogad ”Överenskommelse om fastighetsreglering” 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson 

Anders Ottosson 

Beslutet ska skickas till 
Helen Nilsson 

Anders Ottosson   
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§ 62 
Diarienr: KS000244/2012 

Inbjudan: Civitas PAC 23 april 2020 Rethymnon, 

Grekland 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Margareta Rönngren (S) deltar i Civitas PAC:s möte i Rethymnon, 

Grekland 23 april. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är sedan 2009 medlem i forumet för CIVITAS. Margareta 

Rönngren (S) är sedan 2015 invald i den politiska styrgruppen. Kommittén 

innebär en möjlighet att möta kollegor, borgmästare, rådgivare och 

representanter från europeiska kommissionen. Ett deltagande öppnar 

dessutom för Umeå att skapa värdefulla kontakter samt påverka EU:s 

framtida programutformning och transportpolitik. Medlemskapet är 

frivilligt och det finns ingen budget för enskilda medlemmars kostnader 

såsom resekostnader, utan var och en av medlemmarna står för sina egna 

kostnader. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan med program 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Rönngren 

Vanessa Holmlund  
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§ 63 
Diarienr: KS-2019/00514 

Urban Global Future Conference Lissabon 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  
 
att Janet Ågren (S) deltar i Urban Global Future Conference Lissabon 1 

april 2020. 

Ärendebeskrivning 

Umeå är inbjuden att delta i panelsamtalet ” Horizon Europe climate-

neutral and smart cities mission” under konferensen Urban Global Future i 

Lissabon den 1 april 2020. Konferensen är Europas största konferens med 

fokus på hållbar utveckling i städer. Konferensen arrangeras i samarbete 

med bland annat EU-kommissionen, Eurocities, European Green Capital, 

WWF mfl. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till panelsamtal Urban Global Future Conference 

Beredningsansvariga 

Susanne Thurén 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
Janet Ågren 

Vanessa Holmlund   
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§ 64 
Diarienr: KS-2020/00082 

Inbjudan: OECD seminarium Oslo 31 mars 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  
 
att Nils Seye Larsen (MP) deltar i OECD seminarium i Oslo 31 mars 2020. 

Ärendebeskrivning 

OECD har bjudit in Umeå kommun att delta i seminarium om Cirkulär 

ekonomi i städer den 31 mars 2020 i Oslo med anledning av att Umeå 

kommun som enda svenska stad ingår i OECD studien The OECD 

Programme on the Economics and Governance of Circular Economy in 

Cities.  

 

Umeå kommun kan på seminariet både berätta om Umeås arbete med 

hållbarhet och cirkulär ekonomi, lära av andra städer samt knyta värdefulla 

kontaktar för framtida samarbete.  

 

Hållbarhetsutskottets ordförande Nils Seye Larsen (MP) föreslås 

representera Umeå kommun med tjänstepersonstöd Lucas Röhlinger, 

Övergripande planering. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan OECD seminarium cirkulär ekonomi i städer 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall, Peter Juneblad, Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
Nils Seye Larsen 

Vanessa Holmlund   
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§ 65 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 

Remisser 

Utbildningsdepartementet - Remisspromemoria om möjlighet till betyg 

från årskurs 4, Dnr U2019/04190/S, yttrande från För – och 

grundskolenämnden 

 

Finansdepartementet – Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och 

förenklat, SOU 2019:68. Byggnadsnämnden för yttrande 15 maj 2020. 

KSNAU 5 maj 2020 och KS 12 maj 2020 

 

Finansdepartementet - Remittering av promemorian Klimatdeklaration 

för byggnader, DS 2020:4. Byggnadsnämnden och Miljö – och 

hälsoskyddsnämnden för eget yttrande 6 maj 2020.  

 

Cirkulär 

 

Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- 

eller pandemiutbrott 

 

Cirkulär 20:08 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

 

Övrigt 

 

Arbetsförmedlingen – Stor skillnad i arbetslöshet mellan olika län 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för 

genomförande av Vision ehälsa 2025 
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Idéburna Individuella Partnerskapet – Uppföljning, IOP Utsatta EU-

medborgare 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

 

 

   
 

 

  



Sida 31 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-02-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 66 
Diarienr: KS-2020/00070 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av 

kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till program för 

styrning och uppföljning av externa utförare 

 

att kommunstyrelsens styrberedning utgör forum för dialog och 

kunskapsinhämtning relaterat till utformningen av sagda program. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns revisorer har granskat hur äldrenämnden arbetar för att 
säkerställa kvaliteten i de insatser som brukare erhåller i ordinärt och 
särskilt boende.  
 
I granskningen har KPMG noterat att det saknas ett kommunövergripande 

program för styrning och uppföljning av privata utförare, som enligt 

kommunallagen 5 kap. 3 § ska fastställas av fullmäktige. 

 
Kommunrevisorerna rekommenderar därför kommunstyrelsen att:  
• Utifrån sitt beredningsansvar tillse att ett program för privata utförare tas 
fram för fastställande av fullmäktige.  
 

Förslag till åtgärd: 

Arbetet med att utforma Program för styrning och uppföljning av externa 

utförare föreslås hanteras inom ramen för Umeå kommuns styrberedning. 

En arbetsgrupp med representanter för berörda förvaltningar är redan 

tillsatt och omvärldsbevakning för att undersöka hur andra kommuner gått 

tillväga för att tillgodose lagkravet är genomförd. Arbetsgruppen kommer 

presentera omvärldsbevakning tillsammans med eventuella 

frågeställningar och vägval för styrberedningen under våren 2020. Förslag 

till program kommer därefter upprättas och beredas för fastställande i 

Kommunfullmäktige senast september 2020.  
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Beslutsunderlag 

Rapport - Granskning av kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorerna 
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§ 67 
Diarienr: KS-2019/00838 

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk 

information och tjänster 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa den reviderade prislistan för Lantmäteris geografisk 

information och tjänster gällande grundkartor och fastighetsförteckningar. 

 

att byggnadsnämnden får i uppdrag att årligen följa kostnadsutvecklingen 

och revidera priserna vid behov. 

 

att ändringarna gäller från och med 2020-05-01. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige reviderade prislistan senast 2019-11-25. Efter översyn 

av priserna för grundkartor och fastighetsförteckningar, har ytterligare 

behov av justering tillkommit. Anledningen till justeringen är att uppnå en 

rimlig kostnadstäckningsgrad. Grundkarta och fastighetsförteckning är 

underlag till detaljplaner. 

Beslutsunderlag 

Prislista Lantmäteri – Geografisk information och tjänster. 

Byggnadsnämndens protokoll 2020-01-22, § 6. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden (Lantmäteri)    
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§ 68 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport januari 2020 

Föslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport januari 2020 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport januari 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 
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§ 69 
Diarienr: KS-2020/00149 

Information från Näringsliv 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-02-25 informerar näringslivschef Peter Juneblad 
och näringslivsutvecklare Peter Öystilä om aktiviteter i syfte att stärka 
företagsklimatet. 
   
 

 

 


