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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-04

 
2015/1086-81

Henrik Berg

Fritidsförvaltningens information om övergripande 
friluftsplan
Ärendenr 2015/1086-81

Fritidsförvaltningen informerar om framtagandet om övergripande 
friluftsplan för kommunen. 
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, Kansliet Ärendenr
Sofia Riström 2015-01-27

 
2015/120-XXX

Arbetsmarknadsförvaltningen informerar 
Ärendenr 2015/120-
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-04

 
2014/757-008

Henrik Berg

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar
Ärendenr 2014/757-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget om 
laddningsstationer för elbilar. 

Sammanfattning av ärendet
Gunnel Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommun ska bygga 
laddningsstationer för elbilar. På så sätt bidrar kommunen till att målet om en 
fordonsflotta som är oberoende av fossilt drivmedel nås.

Kommunfullmäktige har 2014-10-27 § 182 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Samhällsutvecklingskontorets yttrande
Laddningsstationer för elbilar är en aktuell fråga över hela landet och många 
kommuner är engagerade.  Lagstiftningen ändrades 2011 så att det är möjligt 
att införa laddningsplatser. Trafikförordningen har kompletterats med en 
bestämmelse om uppställningsregler på laddningsplats, och utökats med ett 
mandat att införa lokal trafikföreskrift om laddningsplats och slutligen har det 
införts villkor för beslut om laddningsplats. 

I Luleå har kommunen installerat åtta laddningsstationer i parkeringshuset 
Karpen och planerar att införa laddningsplatser i parkeringsgaraget i 
Kulturens hus. Då kommunerna inte normalt inte är engagerade i att förse 
fordon med drivmedel har ett förhållningssätt diskuterats som innebär att 
kommunerna hjälper till med att hitta platser för laddningsstationer medan 
andra intressenter står för att dra fram och distribuera den elkraft som krävs. 
Ambitionen är att ytterligare utöka antalet laddningsstationer.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Gunnel Nilsson
 Kommunfullmäktiges protokoll § 182, 2014-10-27
 Samhällsutvecklingskontorets yttrande 2015-08-28
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-08

 
2015/1044-42

Henrik Berg

Yttrande gällande projekt för sanering av fastigheten Avan 
3:28
Ärendenr 2015/1044-42

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Ett projekt skapas inom stadsbyggnadsförvaltningen för att hantera 

helheten, med målsättning att kostnaderna i slutändan ska bli noll
2. Fastigheten Avan 3:28 övertas av kommunen genom avtal med åtagande 

att sanera, upprättas och tecknas av stadsbyggnadsförvaltningen,
3. Arbetsmarknadsförvaltningen sanerar fastigheten för 350 tkr enligt offert 

daterad 2015-06-12,
4. Fastigheten försäljs efter sanering i befintligt skick på den privata 

marknaden. Eventuellt under- eller överskott hanteras inom 
stadsbyggnadsförvaltningens ram. 

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under en tid arbetat med ett ärende om 
en ovårdad tomt, Avan 3:28. Lagfaren ägare har nyligen avlidit. Dödsboet har 
försökt ordna ett övertagande av fastigheten med villkor om sanering på den 
öppna marknaden. Trots anlitande av mäklare har inte fastigheten kunnat 
säljas. Dödsboet har ansökt om att sätta fastigheten i konkurs och ärendet har 
hamnat hos en konkursförvaltare i slutet av juni 2015.

Dialog förs med förvaltaren av dödsboet och förvaltningens bedömning är att 
det kommer bli svårt att få till stånd en sanering av fastigheten från den 
ansvarige via Miljö- och byggnadsnämndens lagstiftningar. 

I tidigare likande ärenden har en dialog mellan miljökontoret och 
kommunstyrelsen förts. Utfallet från denna dialog resulterade i ett 
ställningstagande från kommunen att ta ansvar för de komplicerade ovårdade 
tomter som inte kan lösas genom gällande lagstiftning.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2015-08-18 § 112 kommunstyrelsen 
bifalla följande förslag för att omhänderta saneringen av fastigheten inom 
Luleå kommun:

1. Projekt skapas inom SBF för att hantera helheten. 
Målsättningen med projektet är att kostnaderna i slutändan 
ska bli noll.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-08

 
2015/1044-42

Henrik Berg

2. Fastigheten Avan 3:28 övertas av kommunen genom avtal 
med åtagande att sanera, upprättas och tecknas av 
stadsbyggnadsförvaltningen.

3. Arbetsmarknadsförvaltningen sanerar fastigheten för 350 000 
kr, enligt offert daterad 2015-06-12, se bilaga 1.

4. Fastigheten försäljs efter sanering på den privata marknaden. 
Eventuellt underskott behandlas som ett ärende i KS.

Stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot det föreslagna projektet 
under förutsättning att en fullständig sanering gjorts och att kommunen 
därmed vid försäljningen kan garantera att det inte finns några förororeningar 
kvar. 

Kommunledningsförvaltningens kansli har samrått med ekonomikontoret och 
föreslår att fastigheten försäljs efter sanering i befintligt skick på den privata 
marknaden och att  eventuellt under- eller överskott hanteras inom 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsförvaltningens protokoll § 112, 2015-08-18
 Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 2015-06-12
 Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 2015-09-03
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 112

Projekt för sanering av fastigheten Avan 3:28
Dnr  2015-M1267-4

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till projekt för sanering av fastigheten 
är nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut om verkställande.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen (och Miljökontoret) har under en tid arbetat med ett 
ärende om en ovårdad tomt, Avan 3:28. Lagfaren ägare har nyligen avlidit. Dödsboet har 
försökt ordna ett övertagande av fastigheten med villkor om sanering på den öppna 
marknaden. Trots anlitande av mäklare har inte fastigheten kunnat säljas.
Dödsboet har ansökt om att sätta fastigheten i konkurs och ärendet har hamnat hos en 
konkursförvaltare i slutet av juni 2015.

Dialog förs med förvaltaren av dödsboet och förvaltningens bedömning är att det 
kommer bli svårt att få till stånd en sanering av fastigheten från den ansvarige via Miljö- 
och byggnadsnämndens lagstiftningar. 

I tidigare likande ärenden har en dialog mellan miljökontoret och kommunstyrelsen 
förts. Utfallet från denna dialog resulterade i ett ställningstagande från kommunen att ta 
ansvar för de komplicerade ovårdade tomter som inte kan lösas genom gällande 
lagstiftning.

Följande förslag har därför tagits fram i dialog mellan berörda förvaltningar för att 
omhänderta saneringen av fastigheten inom Luleå kommun:

1. Projekt skapas inom SBF för att hantera helheten. Målsättningen med 
   projektet    är att kostnaderna i slutändan ska bli noll.

2. Fastigheten Avan 3:28 övertas av kommunen genom avtal med åtagande 
   att sanera, upprättas och tecknas av stadsbyggnadsförvaltningen.

3. Arbetsmarknadsförvaltningen sanerar fastigheten för 350 000 kr, enligt 
   offert daterad 2015-06-12, se bilaga 1.

4. Fastigheten försäljs efter sanering på den privata marknaden. Eventuellt
   underskott behandlas som ett ärende i KS.
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 112 (forts)

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta att 
förslag till projekt för sanering av fastigheten är nämndens förslag till kommunstyrelsen 
för beslut om verkställande.

Arbetsutskottet har 2015-08-11 § 99 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Sanering Avan 3:28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN DELEGATIONSBESLUT 1 (1)
Stadsbyggnadsförvaltningen Ärendenr

2015-09-03
 

2015/1488-29

Yttrande om projekt för sanering av fastigheten Avan 3:28

Ärendenr 2015/1488-29

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande i frågan.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att skapa 
ett projekt för sanering och uppstädning av fastigheten Avan 3:28. Avsikten är 
att kommunen ska överta fastigheten och efter saneringen sälja den. 

Då yttrandet behöver vara kommunstyrelsen tillhanda senast 4 september 
2015, anses ärendet vara brådskande.

Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot det föreslagna projektet 
under förutsättning att en fullständig sanering gjorts och att kommunen 
därmed vid försäljningen kan garantera att det inte finns några föroreningar 
kvar.

För stadsbyggnadsnämnden

Lenita Ericson
Ordförande 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2015-09-02
 Lars Sandström

Projekt för sanering fastighet Avan 3:28
15-M1267-4

Utifrån det projektförslag som presenterats så ställer sig 
Arbetsmarknadsförvaltningen positiv till att ingå i ett projekt tillsammans 
med Stadsbyggnadsförvaltningen som projektägare för att sanera berörd tomt. 

Lars Sandström
TF Förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-01

 
2015/714-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering 
till projektet Behovsanalys IT
Ärendenr 2015/714-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå 190 tkr till projektet Behovsanalys IT,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten AB ansöker om 190 tkr från Luleå kommun till finansiering 
av projektet Behovsanalys IT. Projektets övergripande mål är att identifiera de 
åtgärder som skulle öka konkurrenskraften hos regionens IT-företag samt öka 
konkurrenskraften i andra branscher i samverkan med IT-företag. I projektet 
tas en dokumenterad behovsbild samt en IT-tillväxtplan fram. Dessutom ska 
kontakten med IT-företagen stärkas.

Projektet ska pågå i nio månader och kostar 700 tkr. Finansiering söks från 
Norrbottens läns landsting (170 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (170 tkr), 
Skellefteå kommun (120 tkr), Piteå kommun (50 tkr), Luleå kommun (190 tkr).

Tillväxtkontoret menar att projektet är inriktat på en bransch som i 
programarbetet är identifierad som strategiskt viktig. Luleå kommun har 
tidigare anslagit 485 386 kr till projektet Tillväxt IT under perioden 2015-2017. 
Det projektet har dragits tillbaka och Behovsanalys IT ersätter den första delen 
av projektet Tillväxt IT. Inget av den beslutade finansieringen för Tillväxt IT 
kommer att betalas ut. 

Tillväxtkontoret vill påminna om att Luleå kommun tidigare har varit en av 
de drivande aktörerna bakom organisationen InternetBay AB. Satsningen på 
InternetBay var en av Luleå kommuns centrala insatser för att utveckla IT-
branschen. Från och med 2014 har InternetBays verksamhet tagits över av IUC 
Norrbotten. Finansieringen av Behovsanalys IT är viktig för att IUC 
Norrbotten ska kunna fortsätta arbetet med att främja IT-branschens 
utveckling. Mot den bakgrunden föreslår tillväxtkontoret att ansökan om 
finansiering av projektet Behovsanalys IT bifalls.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av projektet Behovsanalys IT, bilaga
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-01

 
2015/714-14

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten AB
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PROJEKTBESKRIVNING 1 (13) 

 
 

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL 2015-01-29 

 

Datum: 2015-04-24 

Projektnamn:  

Vad heter projektet? 

Behovsanalys IT 

Projektägare:  

Skriv projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företrä-

der den organisation/enhet som ansvarar för projektet. 

IUC Norrbotten AB. 

Sammanfattning av projektet 
Sammanfatta ditt projekt på max en halv A4. Vad handlar ditt projekt om 

och varför ska det genomföras?  

IT-området är ekonomiskt betydelsefult och är en växande bransch (1).  Det 

är därför viktigt att vår region stödjer tillväxt inom IT-branschen, och via IT-

branschen - IT är en nyckelteknologi för tillväxt. 

Kostnadseffektivt tillväxtskapande arbete bygger på en gedigen kunskap om 

varje enskilt företags behov. Den strukturerade informationsinhämtning och 

branschöverskridande analys som utgör basen för IUCs identifiering av de 

tillväxtåtgärder som ger mest effekt, har tidigare inte gjorts för de IT-företag 

som nu tillförs IUCs företagsnätverk. 

 

Projektets övergripande mål är att … 

Via strukturerad behovsanalys av IT-företagen bygga den kunskap som 

krävs för att identifiera de åtgärder som kostnadseffektivt ökar  konkurrens-

kraft och tillväxt hos regionala små och medelstora IT-företag, samt även 

tillväxt i andra branscher i samverkan med IT-företag.  

 

Dialogen i samband med en bra genomförd behovsanalys ger ett direkt af-

färsmervärde för deltagande företag. Behovsanalysen sammanfattas i en 

övergripande tillväxtplan. Projektet inkluderar dessutom minst 4 affärsskap-

ande och branschöverskridande nätverksaktiviteter, eftersom det är viktigt att 

skapa affärssamverkan mellan företagen och att samordna IUCs insatser.  

 

IUCs tillväxtstöd till IT-företag upphör om denna förstudie inte kan finansie-

ras.  

 
 

  
                                                      
1
 Se http://www.itstatistik.se/jamforelser/  
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PROJEKTBESKRIVNING 2 (13) 

 
 

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL 2015-01-29 

 

1. Bakgrund och Problembeskrivning 
Ge en kort beskrivning av bakgrunden kring hur idén till projektet uppstod. 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till projektet? Beskriv nuläget i frå-

gan, vad är gjort och vad behövs.  

 
1.1 IT-branschen är viktig 

Tillväxt i våra regionala företag blir allt mer beroende av effektiv använd-

ning av IT inkl. elektronik.  IT är i ökande utsträckning en integrerad del av 

företag inom flera olika branscher, och IT är en nyckelkomponent för att 

skapa en miljömässigt hållbar utveckling eftersom IT möjliggör effektiv 

övervakning och styrning, eller eliminering, av många energikrävande akti-

viteter.      

 

Vi har under ett antal år sett en nedgång avseende antal anställda i telekom-

sektorn i norra Sverige, främst inom företag som Tieto och Ericsson. Orsa-

kerna till denna nedgång är ökad användning av utvecklingskompetens i låg-

kostnadsländer, ökad användning av s.k. COTS-produkter (computer off the 

shelf; standardiserad hårdvara), telekomnätens integration med datanät, samt 

program- och hårdvaru-effektivare nätarkitekturer. Eftersom dessa trender 

fortsätter, finns skäl att anta att nedgången i telekom-sektorn fortsätter. Till-

växtskapande åtgärder inom IT-sektorn gör det möjligt för vår region att be-

hålla, utveckla och använda den höga kompetens som frigörs från tele-

komsektorn inom nya områden. 

 

1.2 Behov av utvecklingsprogram för IT-företagen 

IT-företagen kan med rätt stöd växa mer, och IT är en nyckelteknologi som 

effektivt kan bidra till tillväxt i andra branscher. Detta projekt är en förut-

sättning för i ett senare skede kunna skapa ett mångfacetterat tillväxtstöd till 

IT-företagen baserat på strukturerad behovsinventering.     

Strukturella förändringar i IT-branschen som t.ex. molntjänster och Internet 

of Things, samt den ökande betydelsen som IT har för tillväxt, bidrar till att 

tidpunkten nu är rätt för att stödja tillväxt m.h.a. IT. 

 

1.3 Bättre möjligheter att stötta regionala IT-företag  

Effektivt tillväxtstödjande arbete bygger på en gedigen kunskap om företa-

gens behov, förmåga, samt vilja. IUCs väl etablerade s.k. TBN-metod (Till-

växt i Befintligt Näringsliv) ger denna kunskap. InternetBay har inte tidigare 

genomfört strukturerad behovsinventering på detta sätt inom sitt IT-

företagsnätverk. 

 

Eftersom IT är så integrerat i företag inom flera olika branscher, bör tillväxt-

skapande satsningar bygga på en branschöverskridande kunskap om företa-

gens behov och förmågor. Genom att koordinera TBN-analyser och utvärde-

ringar tvärs olika branscher, kan branschöverskridande synergier identifieras, 

och omsättas i kostnadseffektiva och tillväxtskapande åtgärder.   
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PROJEKTBESKRIVNING 3 (13) 

 
 

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL 2015-01-29 

 

På grund av att förutsättningarna för vårt näringsliv ständigt förändras, så 

bör TBN-analyser uppdateras minst vartannat år.  

 

Det tillväxtstöd som IUC kommer att kunna ge IT-företag i Norrbotten och 

Västerbotten, skiljer sig från det stöd som tidigare getts av InternetBay fram-

förallt på följande sätt: (1) Många fler IT-företag inkluderas, (2) IUCs tjäns-

ter, d.v.s. menyn av möjliga stödåtgärder är mer omfattande, samt (3) IUCs 

modell för strukturerad behovsinventering ger en helt ny kunskap om behov 

och möjligheter kopplade till tillväxt hos IT-företagen.  

Detta innebär att IUCs breda tjänsteutbud nu blir nu tillgängligt för fler IT-

företag, samt att tillväxt kan skapas för andra branscher i IUCs nätverk i 

samarbete med IT-företagen. 

 

Detta projekt är skapar de förutsättningar som krävs för effektivt stöd till 

ökad konkurrenskraft och tillväxt för IT-företag i Norrbotten och Västerbot-

ten. Ingen motsvarande "ordinarie verksamhet" bedrivs av IUC. 

 

 

1.4 Förankring med IT-företagen - efterfrågade förbättringsområden 

Behovsdialogen med IT-företagen inleddes våren 2014 med en videokonfe-

rens på fyra orter; Kalix + Luleå + Skellefteå + Umeå. Ca 50 företag deltog. 

Under 2014 har IUC dessutom genomfört ytterligare fem nätverksträffar i 

Kalix, Luleå, Skellefteå och Umeå. Strukturerad behovsinventering på plats 

hos företagen, samt uppföljande dialog har gjorts med ett antal IT-företag. 

Resultatet av denna interaktion med företagen visar att det som efterfrågas 

allra mest av våra IT-företag är (a) stöd avseende kommersialisering, samt 

(b) branschöverskridande nätverkande.  

Detta projekt konkretiserar och detaljerar företagens behov och förmågor på 

en abstraktionsnivå som kan omsättas i specifika åtgärder.  

 

1.5 IT-branschen alltmer ekonomiskt betydelsefull 

IT-branschen stod 2012 för 4,1 % av den totala sysselsättningen i Sverige 

(183 000 av 4 500 000 personer) (1). Det finns dessutom uppskattningsvis 

minst 50 000 personer som arbetar med IT i andra branscher, som t.ex. inom 

IT-avdelningar på olika industrier eller inom offentlig sektor. 

 

En majoritet av de anställda i IT-branschen arbetar med programvaruproduk-

ter och IT-tjänster. Det är också inom programvaruprodukter och IT-tjänster 

som de flesta nya IT-jobben skapas. 17 000 av 20 000 nya jobb, d.v.s. 85%, 

skapades 2008-2012 inom området programvaruprodukter och IT-tjänster 

(1). Praktiskt taget samtliga företag i IUCs IT-företagsnätverk arbetar med 

programvaru-produkter och IT-tjänster. 

 

IT-branschen är ekonomiskt betydelsefull. IT-branschen har ökat sin omsätt-

ning varje år under 2008-2012 och vuxit med totalt 16 %. Den starkaste till-

växten visade programvaruprodukter och IT-tjänster vars omsättning ökade 

med 27 % under åren 2008-2012 (1).   
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Av totalt ca 20 600 företag i den svenska IT-branschen återfanns ca 18 600 

inom företag med 10 anställda eller färre. IT-branschen domineras följaktli-

gen av många små företag (1). 

 

Trots att IT-branschen har så många små företag är det fortfarande de större 

företagen som står för merparten av de anställda. Det är dock de mindre fö-

retagen som ökar mest avseeende antal anställda i absoluta tal (1). 

 

2. Syfte 
Beskriv vad syftet är med projektet, varför ska projektet genomföras? 

Projektets syfte är att identifiera IT-företagens behov och förmågor, samt 

sammanställa och dokumentera hur kostnadseffektivt tillväxtstöd bör ges till 

IT-företagen – vilket även kommer att medverka till tillväxt i andra 

branscher i samverkan med de analyserade IT-företagen. 

 

3. Mål 
Vad har projektet för mål? Tänk på att projektmål ska vara specifika, mät-

bara, avgränsade, realistiska och tidsatta. 

Målen för detta projekt påverkas naturligtvis av att detta projekt i huvudsak 

är en förstudie. För att säkerställa att IUC inte tappar kontakten med den nya 

SME-kundgruppen IT-företag, så har dock ett antal affärskapande nätverks-

aktiviteter inkluderas. 

 

Projektmålet är … 

Baserat på behovsinventering byggs en solid grund för ett kostnadseffektivt 

och långsiktigt tillväxtstödjande arbete, och en övergripande tillväxtplan do-

kumenteras. 

 

 

De delmål och tillhörande indikatorer som följs upp under projektets löptid 

framgår nedan:  

 

Delmål A – Dokumenterad behovsbild 

Indikatorn är antalet företag med dokumenterad behovsbild 

 

Delmål B – Dokumenterad IT-tillväxtplan 

Indikatorn är en dokumenterad tillväxtplan som 2016-2018 konkret vägleder 

fortsatt stöd till tillväxt i IT-företagen, eller i tillväxt i andra branscher m.h.a. 

IT. 

 

Delmål C – Stärk kontakten med IT-företagen 

Indikatorn är antal genomförda nätverksaktiviteter med ett tydligt affärs-

värde. (En förutsättning för fortsatt stöd av IUC till IT-företagen efter detta 

projekt, är att företagen upplever att IUC är närvarande, samt levererar af-

färsvärde.) 
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4. Koppling till regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) 
Vilket/vilka insatsområden och åtgärder i RUS ska projektet jobba med? 

Regionala utvecklingsstrategin hittar du på Regional utvecklingsstrategi 

Syftet med detta projekt ligger i linje med EUs Insatsområde 3: Skapa förut-

sättningar för att - i ett senare skede - kostnadsefffektivt öka små och medel-

stora företags konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella 

marknader.  

 

Norrbottens Läns regionala utvecklingsstrategi hänvisar till vikten av att till-

växtfrämjande insatser anpassas till företagens direkta nuläge och behov, 

samt till individuella företags intresse och mognad för tillväxt. Det sägs 

dessutom att fungerade nätverk är en viktig förutsättning för att nå ut till nya 

marknader och för att hitta samverkanspartners. IUCs strukturerade sätt att 

inhämta kunskap om det enskilda företaget stöder RUS, liksom IUCs för-

måga och avsikt att skapa branschöverskridande nätverk.       

  

(Region Västerbottens motsvarande regionala utvecklingsstrategi, RUS, pe-

kar på vikten av att skapa strukturer som främjar innovation. Detta projekt 

påbörjar det innovationsskapande och bransöverskridande nätverksbyggande 

som i ett senare skede kommer att fördjupas. Västerbottens RUS menar 

också att särskild potential finns i att vidareutveckla samarbeten i skärnings-

punkterna mellan industrin och digitala näringar.)  

 

5. Aktiviteter 
Beskriv vad som ska göras i projektet. 

Projektets aktivitetsområden är …    

I. Inventera behov 

II. Strukturera tillväxtåtgärder 

III. Tillväxtfrämjande nätverkande 

IV. Projektledning 

 

Aktivitetsområde I - Inventera behov 

Genomför branschöverskridande strukturerad behovsinventering (TBN) om-

fattande IT-företag i Norrbotten och i Västerbotten från Skellefteå och norr-

rut, som tydliggör kort- och långsiktiga behov på företagsnivå.  Jämställdhet 

tas regelmässigt upp i samband med att företagen intervjuas. Denna aktivitet 

är avgörande viktig eftersom tillräckligt Detaljerad kunskap om dessa IT-

företag saknas för närvarande. Respektive företags status avseende jämlikhet 

och mångfald dokumenteras löpande, samt sammanfattas i projektets slut-

rapport. 
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Information om vår regions IT-företag utvärderas successivt tillsammans 

med information om företag i andra branscher. På detta sätt kan branschö-

verskridande synergier identifieras och de kostnads-effektivaste tillväxtmöj-

ligheterna identifieras, såväl för IT-företag som för företag i andra branscher 

i samverkan med IT-företag.  

 

Aktivitetsområde II. – Strukturera tillväxtåtgärder 

Baserat på inventerade behov formuleras en övergripande tillväxtplan som 

täcker de viktigaste tillväxtområdena, samt som vägleder kommande till-

växtåtgärder. Tillväxtområden kan vara produkt/teknik-områden såväl som 

processområden. En sammanställning inkluderas avseende status och förslag 

till åtgärder inom områdena jämlikhet och mångfald. 

 

Aktivitetsområde III - Tillväxtfrämjande nätverkande 

Genomför nätverksaktiviteter på huvudorter i Norrbotten och Västerbotten 

som involverar företagen, samt som skapar det IT- och bransch-

överskridande nätverkande som bedöms skapa tillväxt på ett kostnadseffek-

tivt sätt. Nätverksaktiviteter involverar IT-och Elektronikföretag, samt före-

tag som tillsammans med dessa företag kan skapa värdekedjor som ger 

kundnytta. När nätverksevent planeras används IUCs checklista för jäm-

ställdhetsäkrade events. 

 

Aktivitetsområde IV - Projektledning 

Projektledaren planerar och koordinerar projektet. Akvitetsområdet Projekt-

ledning inkluderar detaljplanering, löpande ledning och uppföljning inkl. 

styrgruppsarbete, ekonomi och administration, löpande extern kommunikat-

ion och resultatspridning, samt utvärdering och lärande efter projektslut. Se 

avsnitt 14. nedan avseende hur de horisontella kriterierna integreras i led-

ningen av detta projekt. 

 

 

6. Målgrupp 
Beskriv till vilka projektet riktar sig mot. Vilken ålder och könsfördelning 

har målgruppen? Beskriv om projektet är riktat mot unga människor (under 

25 år) och på vilket sätt de unga är involverade och har varit delaktiga i 

planeringen av projektet.    

Målgruppen för detta projekt är IT-företag i Norrbotten, samt IT-företag i 

Västerbotten från Skellefteå och norrut. 

 

De företag som fokuseras för strukturerad behovsinventering, d.v.s den pri-

mära målgruppen,  är de som utvecklar och säljer programvaruprodukter  

och IT-tjänster (Typ 1. i figur nedan.). Exempel på regionala företag av 

denna typ är Explicit, Datapolarna, isMobile, Agio, ellr Arctic Group.  

 

Program och tjänsteutvecklande IT-företag är en inhomogen grupp företag 

som ofta delar vissa teknikkunskaper, som ibland delar vissa process-

kunskaper, men som arbetar inom mycket olika verksamhets/affärs-områden. 
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Trots denna diversifiering, så finns goda möjligheter att skapa tillväxt inom 

dessa företag, och ofta i samverkan med företag i andra branscher – förutsatt 

att stödet är behovsstyrt. 

 

Företag som i huvudsak sysslar med konstruktion och tillverkning av hård-

vara (Typ 3. i figur nedan.), som t.ex. Abelko, HW4IT, eller Mikromakarna, 

har nära släktskap med IT-företag typ 1. Typ 3-företag adresseras avseende 

behovsinventering av det planerade projektet ESIS III. Projekten ESIS III 

och Tillväxt IT överenskommer vilket företag som respektive projekt tar an-

svar för, samt delar regelbundet information och resultat.   

 

 
             Fig 1. Almegas definition av IT-branschen 

 

 

Vi vänder oss till företag som arbetar inom hela värdekedjan; konstruktion, 

tillverkning, produkter, tjänster, samt försäljning. 

 

Tillväxtmöjligheter söks i skärnings-punkten mellan IT-företag typ 1. och 3., 

i skärningspunkten med stora IT-företag, samt i skärningspunkten med an-

nan industri som t.ex. bygg och verkstad. 

 

7. Effekter och förväntat resultat 
Vilka bestående effekter kommer projektet att ge? Beskriv förväntat resultat 

av projektet. 

IUCs förmåga att skapa långsiktig tillväxt har stärkts via branschöverskri-

dande, samt rutinmässigt genomförd, utvärdering av företagens behov – nu 

inklusive IT-företag. 

 

8. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Beskriv kopplingen till andra och tidigare projekt samt på vilket sätt de sam-

verkar/kompletterar varandra.  

På grund av den nära kopplingen till projektet ESIS III, som skapar tillväxt i 

företag som arbetar med konstruktion och tillverkning av elektronik, kom-

mer behovsanalys att detaljplaneras (och utvärderas) tillsammans med ESIS 

III.  
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Vid behovsanalys av IT-företag, kommer företag att identifieras som har 

förutsättningar att lyckas på en exportmarknad. Dessa företag kommer att 

föreslås som kandidater till det marknadsexpansions/export-projekt som kal-

las PEGIN XL.    

 

Projektet Mångväx syftar till att finna arbetssätt som ökar tillväxt och lön-

samhet genom att proaktivt arbeta med jämställdhet, mångfald, och integrat-

ion. Behovsanalys IT kommer dela en medarbetare med Mångväx, för att 

öka möjligheterna att lärdomar från Mångväx kan användas i Behovsanalys 

IT.     

 

9. Tidplan 
Vad är tidplanen för projektet? Ange när projektet startar och när det slutar, 

samt övriga viktiga milstolpar för projektet. 

Projektet Behovsanalys IT startar (förutsatt finansieringsbeslut senast 2015-

05-15) den 1 juni 2015 och avslutas den 28 februari 2016. 

 

 

 
 

 

Detaljerad tidplan framgår av bilagan”Behovsanalys IT – Aktivitetsplanering 

och Uppföljning v01”. 

  

 

10. Budget  
Vad har projektet för budget, hur ska projektet finansieras och vem ska fi-

nansiera? Ge en kort beskrivning samt använd budgetmallen för ansökan om 

regionala utvecklingsmedel. Den hittas på http://www.nll.se/Om-

landstinget/Fonder-bidrag-stipendier/Regionala-utvecklingsmedel/Rutiner-

for-Regionala-utvecklingsmedel/  
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 Kostnaderna för detta förstudieprojekt visas i tabellen nedan ...    

    
Finansiering fördelas enligt tabellen nedan …

  
Kostnader specificeras i bilaga ”Behovsanalys IT – Projektbudget NLL 

v04”.     

11. Projektorganisation 
Vem gör vad? Beskriv organisationen med avseende på projektledare, styr-

grupp, referensgrupp etc. Ange även eventuella samarbetspartners. I före-

kommande fall, ange om projektet drivs av unga människor (under 25 år). 

Projektägare är IUC Norrbotten AB, och samråd sker löpande med IUC Väs-

terbotten.                                                                                                            

Projektets styrgrupp ansvarar för att vid behov korrigera projektets kurs, 

samt bistå projektledaren vid problemlösning och kompetensallokering. 

Styrgruppen består av Anders Högström, VD IUC Norrbotten, samt Hans 

Bylesjö, VD IUC Västerbotten.                                                                         

Projektets roller är …                                                                                    

*Projektledning - Koordinering, planering, uppföljning/problemlösning, rap-

portering.                                                                                  

*Affärsutvecklare - Behovsinventering och sammanfattning av slutsatser.      

*Ekonomi - Planering/budgetering, redovisning, rekvisitioner                     

*Nätverksaktiviteter - Planering och uppföljning av nätverksevent, som syf-

tar till att skapa kundvärde via nya värdekedjor, samt finna regionala leve-

Kostnader

År 2015

jun-dec

År 2016

jan-feb Totalt

Egen personal 21 898 8 621 30 519

Köpta tjänster 436 800 149 600 586 400

Lokalkostnader - Se spec. 7 544 2 156 9 700

Investeringar 0 0 0

Övriga kostnader *) 53 927 19 454 73 381

Indirekta kostn. Se Lokalkostn. 0 0 0

Avgår projektintäkter (-) 0 0 0

Totala kostnader 520 169 179 831 700 000

Finansiering

År 2015

jun-dec

År 2016

jan-feb Totalt

Norrbottens läns landsting 126 327 43 673 170 000

Länsstyrelsen Norrbotten 126 327 43 673 170 000

Skellefteå Kommun 89 172 30 828 120 000

Piteå Kommun 37 155 12 845 50 000

Luleå Kommun 141 188 48 812 190 000

Total finansiering 520 169 179 831 700 000
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rantörer till regionala stora företag/organisationer.                                            

*Diverse administration - nätverkskommunikation                                        

*Extern kommunikation - Utformning av material för extern projektkommu-

nikation i syfte att återkoppla resultat, eller på annat sätt öka företagens af-

färsförmåga. Löpande jämställdhets- och mångfaldsanalys ingår i denna roll. 

Rollerna Projektledare och Affärsutvecklare  bemannas av en extern resurs 

som beläggs till ca 55% under projekttiden. Övriga roller bemannas av per-

soner som är anställda av IUC , undantaget ekonomistöd som är en extern 

resurs. Dessa övriga roller belägger tillsammans endast ca 25% av en heltid.   

12. Uppföljning och resultatspridning 
Hur kan andra ta del av projektets resultat? Vilka ska ta del av resultaten?  

Hur ska projektresultaten följas upp och utvärderas? 

Projektet kommer att månatligen att redovisa successiv måluppfyllnad till 

styrgruppen, samt successivt genomförande av de tidssatta aktiviteter som 

avser leda till uppfyllande av respektive mål.  Det är projektets avsikt bjuda 

in till en dialog om progress och korrigerande åtgärder med utsedda repre-

sentanter för finansiärerna. 

 

Se bilaga ”BehovsanalysIT - Aktivitetsplanering och Uppföljning v01.xlsx.” 

som visar de del-aktiviteter som är knutna till respektive huvudaktivitet, 

samt vilka mål som respektive delaktivitet avser stödja. Denna bilaga kom-

mer att uppdateras löpande för att ge en översiktlig information om aktivi-

tets-progress och successiv måluppfyllnad. 

 

Deltagande företag och finansiärer kommer naturligtvis att få ta del av pro-

jektets resultat m.a.p. tillväxtplan inklusive jämställdhetsstatus och åtgärder.  

 

13. Verksamhet efter projektperioden 
Vad händer efter att projektet är slut? På vilket sätt kommer projektets re-

sultat att tas till vara efter projekttiden. Hur ska verksamheten fortsätta, i 

vilken form och med vilken finansiering. 

Den dokumenterade planen för tillväxt, samt det affärsvärdeskapande nät-

verkande som etableras, bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt efter 

projektets slut; den insikt, den kunskap och de kontakter som byggts upp är 

permanenta. IUCs arbetssätt med regelbundna fortsatta företags-kontakter 

och stöd via nätverkande bidrar till att företagen stöds i sin fortsatta tillämp-

ning av projektets resultat.  

 

När detta projekt avslutats vidtar följande aktiviteter … 

* I projektet etablerade nätverk för erfarenhetsutbyte och affärsskapande, 

inom IT samt med andra branscher, kommer att fortsätta inom ramen för 

IUCs verksamhet. Former för detta kan inte fastläggas innan behov är kända.  

* Projektet utvärderas och lärdomar för kommande projekt dokumenteras 

och sprids till relevanta intressenter. Detta inkluderar de s.k. horisontella kri-

terierna.  
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* Branschöverskridande TBN uppdateras vartannat år för att fortsatt möjlig-

göra rätt typ av tillväxt-stöd, samt ett kostnadseffektivt arbetssätt 

 

 

IUC kommer parallellt med detta projekt, i nära samarbete med finansiärer i 

Norrbotten och Västerbotten, samt med regionala små och medelstora före-

tag, genomföra en analys som syftar till att klarlägga IUCs roll som tillväxt-

katalysator i samarbete med övriga tillväxtskapande aktörer. Denna analys 

inkluderar sätt att finansiera IUCs arbete på ett sätt som ökar IUCs verk-

ningsgrad, samt som permanentar etablerade tillväxtmekanismer. 

Hur stöd till IT-företag i Norrbotten och Västerbotten framgent ska bedrivas 

beror på utfallet av denna analys.  

 

14. Jämställdhet 
Hur berör projektet kvinnor och män? Hur ska projektet arbeta med jäm-

ställdhet?  

IUC arbetar aktivt för att öka jämställdheten. Detta sker via internutbildning 

av samtliga medarbetare, i samband med de s.k. TBN-intervjuerna, via ex-

terna event, samt via vardagliga kontakter.  

  

En förstudie för projektet Mångväx har genomförts av IUC, LTU, samt Plan 

Sju kommunikation. Syftet är att utarbeta modeller baserade på forsknings-

resultat som hjälper företag att öka sin attraktivitet och lönsamhet genom att 

proaktivt arbeta med jämställdhet och mångfald. Behovsanalys IT –projektet 

kommer att använda sig av lärdomar från projektet Mångväx så långt det är 

möjligt med hänsyn till att projektet avslutas januari 2016. 

Det är vanskligt att utifrån statistik avseende andel kvinnor inom IT-

branschen dra slutsatser avseende de företag som är målgrupp för pro-

jektet Behovsanalys IT. Skälet till detta är den svårighet som finns att 

identifiera IT-företag och som beskrivs i avsnittet 6. Målgrupp ovan; 

de flesta företag som hittills identifierats som relevanta för projekt 

Behovsanalys IT finner man inte via SCBs ”IT-associerade” SNI-

koder. 

Andelen kvinnor i IT-företag tycks variera beroende på typen av före-

tag. Ju mer ”administrativ eller kreativ IT”, desto större andel kvinnor. 

Ju mer ”teknisk/industriell IT” desto större andel män.  

Den strukturerade behovsinventering som IUC utför (den s.k. TBN-

modellen, Tillväxt i Befintligt Näringsliv), kommer att ge en god bild 

av status avseende jämställdhet och mångfald i vår regions IT-företag. 

Information kommer att sammanställas avseende andel kvinnliga an-

ställda, vad företagen gör för att attrahera kvinnor såväl som män, 

samt förslag till åtgärder för att öka jämställdhet. När projektet Be-
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hovsanalys ITs strukturerade behovsinventering är gjord, finns den 

kunskapsbas som krävs för att kunna identifiera rätt åtgärder för att 

öka jämställdhet inom projektets målgrupp. 

Det kontakter som hittills genomförts inom denna för IUC nya mål-

grupp visar en vilja att anställa fler kvinnor för uppgifter relaterade till 

program- och tjänsteutveckling, samt en medvetenhet om behovet att 

säkra att arbetsprocesser och aktiviteter ökar andelen kvinnor i företa-

gen. Detta handlar om ökad kunskap om jämställdhet, företagskultur 

och ledarskap, en genomtänkt extern kommunikation, m.m. Beroende 

på den låga andelen kvinnliga IT-specialister har dock även företag 

med hög mognad avseende jämställdhet svårigheter att öka andelen 

anställda kvinnor.  (Analysföretaget Insight Intelligence anger att bara 

5 procent av kvinnor 16-30 år är intresserade av ett jobb inom 

data/IT.) 

Mångfald i form av medarbetare med annan kulturell bakgrund ökar inom 

IT-sektorn som en följd av ett ökat antal utländska studerande på svenska 

universitet, samt personalutbyte med utvecklingspartners i lågkostnadsländer 

och med internationella kunder. 

 

Detta projekts kommunikation, beslut och samarbete i vardagen ska genom-

syras av jämnställdhets- och mångfaldsperspektivet.  

 

Projektet säkerställer att både män och kvinnor nås av dess insatser på föl-

jande sätt: 

* En person i projektet har ansvar för att löpande bevaka jämställdhet och 

mångfald. (Den person som har detta ansvar har deltagit i förstudien för pro-

jektet Mångväx och kommer att delta i det planerade Mångväx-projektet.) 

När beslut fattas inom projektet, ska invanda könsroller, tankesätt, arbets-

former och normer ifrågasättas. 

* TBN-intervjuer inkluderar frågor om åtgärder för att öka jämnställdhet och 

medför en diskussion med samtliga intervjuade företag, som ökar företagens 

medvetenhet. Resultatet aggregeras och dokumenteras inklusive åtgärdsför-

slag.  

* IUCs checklista för jämställdhetssäkrade events i samband med semi-

narier, workshops, konferenser, utbildningar, m.m. kommer att användas. 

Syftet är att nå en maximalt jämn könsfördelning.  

* Varje projektrapport att kommenterar jämlikhet och mångfald, även när 

substantiell information saknas. Detta medför att jämställdhet och mångfald 

lyfts upp på samtliga styrgruppsmöten.  

* Extern kommunikation ska spegla en strävan efter jämställdhet, integration 

och mångfald. 

* Omsätta lärdomar från projektet Mångväx i åtgärder som betonar jäm-

ställdhetsperspektivet.   
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PROJEKTBESKRIVNING 13 (13) 

 
 

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL 2015-01-29 

 

15. Miljö 
Beskriv projektets betydelse för- eller påverkan på den yttre miljön. 

IT-området har en mycket stor betydelse för att reducera oönskad miljöpå-

verkan. Miljö-effektivare produktionsprocesser, effektivare transporter, samt 

mindre resande, möjliggörs tack vare effektiva IT-stödsystem.    

Naturligtv is är detta projektsinverkan på mijön liten, men projektet kommer 

att minimera miljöpåverkan genom att minimera resande och materialför-

brukning. 

 

Varje projektrapport kommer att kommentera miljöhänsyn även om substan-

tiell information saknas, för att säkra mijömedvetenheten, samt säkra att de 

åtgärder som bör göras verkligen genomförs.  

 

16. Integration och mångfald 
Beskriv projektets betydelse för- eller påverkan på arbetet med integration 

och mångfald. 

Se avsnitt 14. Jämställdhet ovan. 
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Behovsanalys IT - Underlag till budget

PERSONAL

Namn Månadslön

LKP 

(lönekostnads-

påslag)

Årslöne-

kostnad Timlön

Antal tim i 

projektet År 2015 År 2016 Totalt

Marie Näslund Jacobsson 361 53 13 339 5 768 19 107

Styrgrupp. Anders H. & Hans B. 571 20 8 559 2 853 11 412

Summa lönekostnader 21 898 8 621 30 519

KÖPTA TJÄNSTER
År 2015 År 2016 Totalt

PL/Affärsutv. Johan Vikström 412800 137600 550400

Ekonomi. Rose-Marie Öhgren 24 000 12 000 36 000

Summa köpta tjänster 436 800 149 600 586 400

LOKALKOSTNADER

Namn på leverantör År 2015 År 2016 Totalt

7 544 2 156 9 700

Summa lokalkostnader 7 544 2 156 9 700

Summa lokalkostnader

Lokaler + Kontorsservice: 96 kr/tim

Summa lönekostnader i projekt

Summa köpta tjänster

27



INVESTERINGAR
Objekt År 2015 År 2016 Totalt

0 0 0

Summa investeringar 0 0 0

ÖVRIGA KOSTNADER *) Obligatorisk uppgift
Specifikation År 2015 År 2016 Totalt

Nätverksaktiviteter 43 927 14 454 58 381

Resekostnader 10 000 5 000 15 000

0

Summa övriga kostnader 53 927 19 454 73 381

INDIREKTA KOSTNADER
År 2015 År 2016 Totalt

0 0 0

Summa indirekta kostnader 0 0 0

Summa kostnader 700 000

Summa indirekta kostnader

Summa övriga kostnader

Specificera innehåll

Inkl. i Lokalkostnader

Användningsområde etc

4 nätverksmöten med specifika affärsskapande teman

20 st bilkostnad a' 200 km*3:80

Användningsområde etc

Summa investeringar
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Behovsanalys IT - Aktivitetsplanering och Uppföljning, v01 
Status

Detaljplanering med ESIS III 30 2015-06-10 PL

TBN/Dialog 10 företag 80 2015-10-01 PL 

TBN/Dialog ytterligare 10 företag 80 2015-12-01 PL

TBN/Dialog ytterligare 10 företag 80 2016-02-01 PL

Branschöverskridande TBN-analys. 

Identifiering av tillväxtåtgärder.

25h*2 analyser 70

2015-10-15

2016-02-01 PL

340

Dokumentera plan 80 2016-02-01 PL Beskriv planens signifikans

Styrgruppens godkännande 30 2016-02-20 PL + AH + HB

110

Nätverksmöte 1 TBD 90 2015-10-15 PL + EO

Nätverksmöte 2 TBD 90 2015-11-01 PL + EO

Nätverksmöte 3 TBD 90 2015-12-01 PL + EO

Nätverksmöte 4 TBD 90 2016-02-15 PL + EO

360

Projektkoordinering 20 2016-02-28 PL

Styrgruppsarbete 20 2016-02-28 PL + HB + AH

Ekonomi + Administration 30 2016-02-28 SB + EO + Ar

Adm. + Ext. Komm./resultatsprid 20 2016-02-28 EO + MJ

Inkludera lärdomar Mångväx 10 2016-02-28 PL

Utvärdering, Lärande, Avslut - Se Mål B 5 2016-02-28 PL

105

Summa arbetstimmar 915

Kommentarer:

*      Om aktivitet försenats, så anges dessutom nytt beräknat färdigdatum inom parentes  

En snabb översikt av projektstatus fås genom att celler i kolumn Status målas gröna, gula, eller röda, beroende på bedömd status relativt plan

Viktigt att kolumn Kommentarer, mycket kortfattat, speglar de huvudsakliga problemen och riskerna, inkl. korrigerande åtgärder. 

Delmål C - Stärkt kontakt med IT-

företag

IV.  Projektledning

Detaljplanering, koordinering, 

dokumentering, sprida resultat och 

slutsatser

Uppskattade 

arbetstimmar exkl. 

företagstid

III. Tillväxfrämjande nätverkande

Värdekedjeskapande och 

branschöverskridande nätverkande 

med IT/Elektronikföretag, samt med 

andra företag; Business Events, 

Tematräffar i Ske + Pit + Lu 

Antal nätverksmöten med 

beskriven affärsnytta 

Målvärde: 4

Indikator och Målvärde

(Nuvarande grad av 

måluppfyllnad)

Antal företag med 

dokumenterad 

behovsinventering

Målvärde : 30

     (t.ex. 9/30)

Övergripande IT-tillväxtplan 

2016-2018 dokumenterad - som 

konkret vägleder fortsatt stöd 

till tillväxt i IT-företag, eller 

tillväxt m.h.a. IT.

Delmål A - Dokumenterad 

behovsbild

I.  Inventera behov

Information om behov och förmågor 

hos vår regions IT-företag inhämtas 

och dokumenteras. Status avseende 

jämställdhet dokumenteras.

Tillväxtåtgärder identifieras - även 

inom andra branscher i samverkan 

med IT-företag

Delmål B - Dokumenterad IT-

tillväxtplan

II.  Strukturera tillväxtåtgärder

Resultat av I. struktureras, 

prioriteras, och dokumenteras.

 Status avseende jämställdhet inkl. 

förslag till åtgärder dokumenteras. 

Mål A - D

Färdigdatum

(Nytt färdigdatum) *

Kommentarer ...

- Förklaringar

- Problem/korrigerande åtgärder

- RiskerAnsvarigDelaktivitetAktivitet
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Tillväxtstöd till IT-företag  
v04, Johan Vikström, 2015-05-25 
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Otillräcklig finansiering av projektet Tillväxt IT   

Finansiering exklusive Länsstyrelsen + Umeå kommun + Region 

Västerbotten + Norrbottens Läns Landsting 

År   2015 2016 2017 

Totalt Period   apr-dec jan-dec jan-mar 

Länsstyrelsen Norrbotten 0 0 0 0 

Region Västerbotten 0 0 0 0 

Skellefteå Kommun 72 727 110 000 33 000 215 727 

Umeå Kommun 0 0 0 0 

Norrbottens läns landsting 0 0 0 0 

Luleå kommun 163 636 247 500 74 250 485 386 

Piteå kommun 50 909 77 000 23 100 151 009 

          

Summa finansiering 287 272 434 500 130 350 852 122 

          

EU-finansiering (50 %) 287 272 434 500 130 350 852 122 

Total finansiering 574 544 869 000 260 700 1 704 244 

Önskad finansiering 

 

År   2015 2016 2017 

Totalt Period   apr-dec jan-dec jan-mar 

Länsstyrelsen Norrbotten 181 818 275 000 82 500 539 318 

Region Västerbotten 363 636 550 000 165 000 1 078 636 

Skellefteå Kommun 72 727 110 000 33 000 215 727 

Umeå Kommun 163 636 247 500 74 250 485 386 

Norrbottens läns landsting 181 818 275 000 82 500 539 318 

Luleå kommun 163 636 247 500 74 250 485 386 

Piteå kommun 50 909 77 000 23 100 151 009 

          

Summa finansiering 1 178 180 1 782 000 534 600 3 494 780 

          

EU-finansiering (50 %) 1 178 180 1 782 000 534 600 3 494 780 

Total finansiering 2 356 360 3 564 000 1 069 200 6 989 560 
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Möjliggöra tillväxtstöd till IT-företagen 

• Tillväxtverket kan inte godkänna Tillväxt IT p.g.a. för låg medfinansiering relativt plan enligt ansökan 

 

• Tillväxtstöd till IT-företag behövs och är efterfrågat av IT-företagen. 

 

• Tillväxtstöd till IT-företagen upphör om inte ett ”bryggprojekt” kan etableras som lägger en grund för 
kommande behovsbaserade tillväxtåtgärder. 

 

• För en sammanlagd finansiering a’ 700 000 kr kan … 

a) Strukturerad behovsinventering genomföras av minst 30 IT-företag i Norrbotten, samt från 
Skellefteå och norrut. En väl genomförd behovsinventering ger ett direkt affärsvärde för företagen. 

b) Minst 4 affärsskapande och branschöverskridande nätverksaktiviteter genomföras.                        
Visar IT-företagen att de inte lämnas i sticket. 

 

• Projektet genomförs under  juni – februari av en kvalificerad extern resurs som beläggs ca 55%, samt med 
stöd  avseende ekonomi, nätverksarrangemang, etc. omfattande ca 20% av en heltid.    

 

• Projektets progress relativt detaljerad plan rapporteras månatligen till samtliga finansiärer.   
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Aktivitetsområden  
Uppskattade 
arbetstimmar 

Kostnad 
kr 

I.  Inventera behov 
Information om behov och förmågor hos IT-företag inhämtas och dokumenteras. 
Därefter uppföljande dialog.  
Tillväxtåtgärder identifieras - även inom andra branscher 
Planering  +  Minst 30 TBNer + Branschöverskridande analys 

340 289 000 kr 

II.  Strukturera tillväxtåtgärder 
Resultat av I. struktureras, prioriteras, och dokumenteras 

110 93 500 kr 

III. Tillväxfrämjande nätverkande 
Värdekedjeskapande och branschöverskridande nätverkande med IT/Elektronikföretag, samt 
med andra företag; Business Events, Tematräffar, Informations/diskussions-träffar på 
huvudorter i BD och AC.  
 4 nätverksträffar 

360 233 190 kr 

VI.  Projektledning  
IUC detaljplanerar projektet, koordinerar genomförande, samt dokumenterar och sprider 
resultat och slutsatser. 

105 84 310 kr 

915 700 000 kr 

Kostnader - Behovsinventering och nätverksaktiviteter juni-februari   
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Finansiering   
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-01

 
2015/904-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet Filmpool Nord Play
Ärendenr 2015/904-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om 
medfinansiering av projektet Filmpool Nord Play

Sammanfattning av ärendet
Filmpool Nord AB ansöker om totalt 700 tkr för 2015-2018 till medfinansiering 
av strukturfondsprojektet Filmpool Nord Play. Projektet syftar till att stärka 
tillämpningar inom informations- och kommunikationsteknologi gällande e-
kultur. Detta ska göras genom att digitalt tillgängliggöra utbudet av regionalt 
finansierad och producerad film. Projektets mål är att utveckla en digital 
tjänst, Filmpool Nord Play, som ska vara en avgiftsfri, regional, digital 
distributionskanal för film i Norrbotten.

Projektet kostar totalt 16 670 tkr och finansiering söks från Länsstyrelsen i 
Norrbotten (2 200 tkr), Norrbottens läns landsting (2 000 tkr), Luleå kommun 
(450 tkr), Piteå kommun (450 tkr), Svenska Filminstitutet (200 tkr), Filmpool 
Nord AB (2 300 tkr), Folkets hus och parker (485 tkr), Europeiska 
regionalfonden (8 335 tkr).

Tillväxtkontoret noterar att projektet framför allt handlar om att samla och 
digitalt distribuera film som producerats i Norrbotten. Detta har definitivt ett 
värde i sig. Däremot upplever tillväxtkontoret kopplingen till 
näringslivsutveckling som relativt svag även om det kan ha positiva effekter 
på regionens filmbransch och identitet samt stärka marknadsföringen av 
regionen. Filmbranschen är en prioriterad bransch och Luleå kommun går in 
med ägarbidrag på drygt 4 000 tkr per år till Filmpool Nord AB. Filmpool 
Nord kom in med en nästan likadan ansökan tidigare under 2015. Denna 
ansökan avslogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13. Sammantaget 
föreslår tillväxtkontoret att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av projektet Filmpool Nord Play, bilaga
 Projektplan för Filmpool Nord Play, bilaga
 Delrapport 1 Förstudie innovativ och strategisk företagsutveckling, 

Filmpool Nord Play
 Beslut i kommunsstyrelsens arbetsutskott 2015-04-013 angående 

finansiering av projektet Filmpool Nord Play
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-01

 
2015/904-14

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Filmpool Nord AB
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-01

 
2015/1069-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets förslag angående finansiering av 
Kulturhelg i Luleå
Ärendenr 2015/1069-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 400 tkr till evenemanget 
Kulturhelg i Luleå. Medel anslås från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret ansöker om 400 tkr till finansiering av Kulturhelg i Luleå. 
Evenemanget Kulturhelg i Luleå planeras att genomföras 23-25 oktober 2015, 
och syftar till att sälja in Luleå som kultur-, evenemangs och besöksstad. 
Evenemanget ska även bidra till att etablera och stärka kontakter mellan 
aktörer i Luleå och aktörer från andra städer. Till evenemanget bjuds ledande 
branschpersoner hit för att upptäcka Luleås potential. Under helgen 
presenteras Luleå kommuns kulturliv och möjligheterna att investera i Luleå. 
Programmet ska innehålla bland annat föreläsningar, studiebesök, 
kulturupplevelser och matupplevelser. Förväntat resultat är att få in fler 
aktörer inom besöksnäringen och kultursektorn. Kostnaden för evenemanget 
beräknas bli 400 tkr fördelat enligt nedan:

Planering, möten, inbjudningar 
samt arbete under evenemanget

125 tkr

Middag, boende, kulturupplevelser 
uppskattat för 70 personer

225 tkr

Övriga kostnader som t ex resor 50 tkr
Totalt 400 tkr

Beslutsunderlag
Förkalkyl Kulturhelg i Luleå oktober 2015, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret

54



Förkalkyl Kulturhelg oktober 2015 
Datum: onsdag 12 augusti 2015

Uppdrag
Upplägget bygger på att genomföra en kulturhelg tillsammans med nya aktörer i Luleå. Luleå 
kommun och Visit Luleå bjuder in ett antal aktörer inom kultur- och besöksnäringen samt 
byggsektorn från bland annat i Stockholm i samarbete med Fredrik Andersson som har ett stort 
nätverk med de främsta inom kulturbranschen i Stockholm. Luleå kommun och Visit Luleå 
bjuder också in aktörer från Luleå inom kultur- och besöksnäringen samt byggsektorn till en 
givande helg där syftet är att både presentera Luleå som en blomstrande kulturstad men även 
stärka och öka Luleås attraktionskraft inom kultur- och besöksnäringen och tillväxt.

Inbjudningar ska göras till valda personer, Fredrik Andersson genomför också personlig 
bearbetning av önskade personer. Program planeras för dagen med föreläsningar, studiebesök, 
kulturhappenings och matupplevelser. 

Inriktning efter samtal med Niklas Nordström 24 augusti
Niklas kommer även att bjuda in investerare till helgen. Program för det samordnar jag och 
Niklas. Stora aktiviteter är Norrbotten Big band på fredag och hockey på lördag. Utöver det är 
tanken att genomföra olika aktiviteter och möten mellan branschfolk från Luleå och tillresta. 
Program för det sätter vi ihop i  gruppen. Niklas har även pratat med Ulrica och Roasters om att 
sätta upp en scen för lokal artist från BD pop. Resa + boende betalas av dom själva. Men bra 
om vis samordnar det med Linda på Visit eller NEX.

Syfte, mål och resultat
Främsta syftet är att sälja in Luleå som kultur- evenemangs och besöksstad. Det gör vi genom 
att bjuda in ledande branschpersoner från främst Stockholm för att upptäcka Luleås potential. 
Syftet och målet är också att representanter från Luleås kultur- och besöksnäring ska få ett bra 
utbyte, inspiration och framtida samarbete med inbjudna. Förväntat resultat är att få in fler 
aktörer inom besöksnäringen, hotell- restaurang- och aktivitetsföretagen samt inom kulturen. 
Förväntat resultat är också att tydliggöra vikten av ett aktivt och blomstrande kulturliv och en 
växande besöksnäring i Luleå. 

Budget
Planering och upplägg, möten och inbjudningar 
samt närvaro av Fredrik Andersson
Fredrik Andersson samt Yours 125 000;-
                                        

                                               

Yours kommunikationsbyrå i Luleå AB.
Besöks- och postadress: Kungsgatan 13, 972 34 Luleå. yours.se                                                                                                                  
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sida �  av �2 2

                                        

Middag, boende och Kulturupplevelse, 
uppskattat för 70 personer 225 000;-

Övriga kostnader som utlägg för resor mm   50 000;-

Uppskattad budget 400 000;-        

Yours sincerely,
Karin Klockare Järlström

yours.se
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-04

 
2015/214-008

Henrik Berg

Medborgarförslag om utökning av närlinjen
Ärendenr 2015/214-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om utökning av 
närlinjen.

Sammanfattning av ärendet
Hjördis Svensson föreslår i ett medborgarförslag att Närlinjen utökas till att 
även gå från Notviken/Mjölkudden till Skurholmen och Svartöstaden och vice 
versa.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 72 att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter begärt yttrande från Luleå 
Lokaltrafik AB.

Luleå Lokaltrafik AB föreslår att medborgarförslaget avslås i avvaktan på en 
utredning som ska göras om utökad närlinje i Luleå kommun. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Hjördis Svensson
 Kommunfullmäktiges protokoll § 72, 2015-03-30
 Luleå Lokaltrafik AB:s yttrande 2015-08-03
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-09-04

 
2015/215-008

Henrik Berg

Medborgarförslag om busslinje från Munkeberg-
Mjölkudden-Notviken till Sunderby sjukhus
Ärendenr 2015/215-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om busslinje från 
Munkeberg-Mjölkudden-Notviken till Sunderby sjukhus

Sammanfattning av ärendet
Hjördis Svensson föreslår i ett medborgarförslag att en busslinje införs från 
Munkeberg-Mjölkudden-Notviken till Sunderby sjukhus.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 73 att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter begärt yttrande från Luleå 
Lokaltrafik AB. 

Luleå Lokaltrafik AB föreslår att medborgarförslaget avslås då det befintliga 
linjenätet har bra täckning i området.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Hjördis Svensson
 Kommunfullmäktiges protokoll § 73, 2015-03-30
 Luleå Lokaltrafik AB:s yttrande 2015-08-03
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad 2015-08-27

Kommunstyrelsen

Tillfälliga boenden för studenter
Dnr xxxx

Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutvecklingskontorets förslag 
till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. för 2015 anslå 800 000kr samt anvisa medlen ur anslaget för 
kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter för att bidra till en lösning med 
tillfälliga boenden för studenter 

2. för 2016-2017 avsätta fortsatta medel för detta ändamål i strategisk plan och 
budget

Beskrivning av ärendet

Studentbostadssituationen i Luleå har under senare år varit mycket svår, särskilt vid 
terminstart på hösten då många studenter kommer till Luleå utan någonstans att bo. 

Sedan 2013 har det inte byggts några nya studentbostäder, och trots ett intensivt arbete från 
kommunen väntas ytterligare nybyggnationer komma till först under 2016. I dagsläget finns 
en brist på 250-500 studentbostäder i Luleå. I vilken omfattning bostadsbristen lett till att 
studenter väljer bort Luleå som studieort eller väljer att avbryta studierna är okänt, men 
situationen bedöms som ohållbar och kräver omgående insatser.

Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har de senaste åren arbetat aktivt och 
tillsammans för att råda bot på rådande brist på studentbostäder samt även tvingats till 
akuta åtgärder för att garantera tak över huvudet. Universitetets förhyrning av kommunens 
fastighet Rödkallen samt kommunens iordningställande av bostadsmoduler efter branden på 
Klintbacken är två sådana exempel.

Luleå tekniska universitet har med anledning av studentbostadssituation förhyrt 125 rum 
med tillfälligt boende för 2 personer per rum på ett hotell i Luleå och förmedlar dessa till 
studenter via Studentbostadsservice. Denna lösning kommer att pågå under två år (1/9 2015-
30/6 2017, 10 månader/år) samt med möjlighet till ett års förlängning. Luleå kommun 
kommer att ingå avtal med universitetet under samma period för att dela på ansvar och risk. 
Avtalet innebär ett ekonomiskt åtagande av Luleå kommun på ca 2 Mkr per år.
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