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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-05-25

Information om nya dataskyddsförordningen
Ärendenr 2016/766

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli informerar om dataskyddsförordningen.
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1 (1)
Ärendenr
2016/766-2.1.1.1

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser 29 augusti 2016
Ärendenr 2015/1684-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Norrbottens
Kommuner
2016-08-15

Handlingsid: 2016.4477
Inbjudan till jämställdhetsdagen den 14 september
2016
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson

2016-05-24

1 (2)
Ärendenr
2016/742-3.1.1.3

Markanvisning Ejdergränd 18, Hertsön
Ärendenr 2016/742-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att
förbereda markanvisning av Ejdergränd 18, Hertsön enligt ett
jämförelseförfarande.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun äger Ejdergränd 18 på Hertsön. Fastigheten har tidigare
använts för kommunens förskoleverksamhet, Ur och skur. Barn- och
utbildningsförvaltningen gjorde bedömningen att byggnaden inte var lämplig
för förskoleverksamhet varför verksamheten flyttade till Kronan där en ny
förskola byggdes. I samband med omlokaliseringen startade en del av
personalen en egen Ur- och skur-förskola och ansökte om lokal hos
kommunens fastighetsavdelning. Kontrakt skrevs för lokalen på Ejdergränd
18 men utan besittningsskydd för hyresgästen i det fall fastighetsägaren
(kommunen) avser att:
- riva eller göra större ombyggnation
- bedriva egen verksamhet i lokalen eller
- avyttra fastigheten.
Detaljplanen anger att marken där byggnaden står ska användas som
”Samlingslokal”, förskolegården är i detaljplanen anvisad som Park. Detta
innebär att en omvandling till bostäder måste föregås av ändring av
detaljplan. Enbart en mindre del av tomten är bebyggd.

I Översiktsplanens områdesrekommendationer förespråkas att en förtätning
av bostäder på Hertsön i första hand ska ske med bostadsrätter.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson

2016-05-24

2 (2)
Ärendenr
2016/742-3.1.1.3

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att försäljningen sker i konkurrens i ett
jämförelseförfarande där aktörer ges möjlighet att utveckla och presentera
idéer.
Förslagen bör innefatta hur befintlig byggnad ska hanteras, utformning av ny
bebyggelse, antal bostäder, ägandeformer mm. En sammanställning av
översiksplanens intentioner finns i samhällsutvecklingskontorets Underlag
programsäkring markanvisningsprocessen. Efter beslut om markanvisning kan
arbetet med ny detaljplanen starta.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2016-08-15
Underlag programsäkring markanvisningsprocessen.

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Nu bygger vi för visionen

från Vision Luleå 2050 till markanvisningsavtal

Vision Luleå 2050

Luleå har i samverkan mellan kommunen, aktörer, organisationer och
invånare arbetat fram en gemensam vision, Vision Luleå 2050, som blev
klar 2008.
Centralt i Vision Luleå 2050 är det attraktiva och hållbara Luleå.

Det hållbara Luleå

En hållbar utveckling bygger på tre ben; ett socialt, ett ekonomiskt och
ett ekologiskt. De tre benen är lika viktiga och ömsesidigt beroende
av varandra. Minskar hållbarheten i en av de tre så påverkas de andra
negativt.

Jämlikhet
Lugn och ro
Fysisk
aktivitet
SOCIAL HÅLLBARHET
Målet om ett gott liv och en
god livsmiljö
Grannskap
Investeringar

Ekosystemtjänster

Demokrati

Bemötande

EKONOMISK HÅLLBARHET
En bra ekonomi som medel
för att kunna nå
det goda livet.

Natur
Fossilfritt

Samverka

Framtidstro
Materialval

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Allt vi gör måste rymmas
inom ramen för
ekosystemets gränser.
Odlingsbar
jord
Arter
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Program till Vision Luleå 2050

Luleå kommun har sex program som syftar till att nå Vision Luleå
2050. De sex programmen är kommunens översiktsplan som antogs av
kommunfullmäktige i maj 2013.
Programmen visar Luleå kommuns ambitioner och åtgärder för att nå
Vision Luleå 2050. Alla program innehåller strategiområden med principer
och ”att arbeta för…”. De följs upp med indikatorer.

Från programmen till markanvisning:
MÖTESPLATSER

Vi vill ha mångkulturella mötesplatser för både spontana och
organiserade möten. Platser som kan ha olika gemensamma funktioner
som samlingsrum, tvättstugor, källsorteringsrum, bytesrum, bil- och
cykelparkeringar men också husens gårdar. Gårdarna är mötesplatser som
ska vara öppna för alla och inte upplevas som privata.
Läs mer i program:
• Rum för möten, strategiområde Fler tillsammans
GÅRDAR

Vi vill att alla kvarter har gårdar som främjar möten, lek och samvaro
utan att exkludera någon. De ska ha en god tillgänglighet och upplevas
trygga, t ex genom att undvika nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara
överblickbara och belysta. Utemiljön ska vara inspirerande och locka
till aktivitet, även gärna ge möjlighet till egen odling. Gården ska ge
ekosystemtjänster som att klara av en ökad nederbörd, tillföra biologiska
värden som kan mildra vindar och ge skugga samt vara anpassad till
platsens natur och topografi.
Läs mer i program:
• Rum för möten, strategiområde Fler tillsammans, Mer rörelse och
rekreation
• Plats för mer, strategiområde Klara av förändring, Liv mellan husen
BLANDNING

Vi vill ha bostäder för alla med bostadsområden som ger ett utbud för olika
åldrar och olika grupper, detta underlättar vårt arbete med integration.
Bostäderna ska komplettera stadsdelens utbud och erbjuda olika
kostnadsnivåer och annorlunda boendeformer. Vi söker en blandning av
boendeformer som ska finnas både i stadsdelen och inom samma kvarter.
Läs mer i program:
• Plats för mer, strategiområde Bästa boendet
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BYGGA

Vi vill att de som ska verka och leva i husen ges möjligheter att påverka
sin omgivning och sin lokal eller bostad. Brukarundersökningar och
speciella former för att nå unga kommer att behövas. Val av material
och byggteknik ska visa att vi är ledande i norra Sverige. Det behövs en
tydlig strategi för att undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier. Som
material ska förnyelsebara resurser prioriteras och koldioxidbelastningen
dokumenteras. Byggaren bör ha en hållbarhetsansvarig och kan använda
olika typer av certifieringar. Bygget ska även ge utbildning, praktik och
arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in och behålla en plats på
arbetsmarknaden. Vi ser gärna att olika former av ny teknik prövas för en
ökad resurseffektivitet. Ge förutsättningar för verksamheter i bottenvåning.
Närboende ska kontinuerligt informeras om arbetet.
Läs mer i program:
• Alla jämlika, strategiområde Alla tillsammans
• Plats för mer, strategiområde Bästa boendet
• Ledande nordlig region, strategiområde Entreprenörskap, Teknik och
innovationer
GESTALTNING

Vi vill visa kulturhistoriska och naturens värden samt en egen identitet i
våra byggnader. En hög kvalitet på arkitektur, som ska vara ledande i norra
Sverige. Lägga omsorg om uttryck, egenart, attraktivitet och tillgänglighet
speciellt när det gäller entréer till hus eller gårdar.
Läs mer i program:
• Plats för mer, strategiområde Klara av förändring, Bästa boendet
RESURSANVÄNDNING

Vi vill se effektiva kretsloppslösningar för både energi- och
resursanvändning. Utvecklade former för återanvändning under byggtiden
och i det framtida boendet. Utrustning för fullständig källsortering
ska finnas både i bostaden och nära den. Vi vill att förnyelsebara
resurser prioriteras. Teknik som påverkar beteende och minskar
resursanvändningen är önskvärd.
Läs mer i program:
• Plats för mer, strategiområde Klara av förändring
ENERGI

Vi vill ha bostäder som har en energisnål utformning och teknik som
påverkar energianvändningen. Alla hus ska ha ett bra klimatskal och
vara lågenergihus. Husen ansluts i första hand till fjärrvärme och har ett
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vattenburet system samt gärna en egen elproduktion med solceller. Vi
ställer höga krav på teknik och energi för att vara ledande i norra Sverige.
Husens energianvändning ska dokumenteras. För inomhusklimatet ska
yttre skuggning prioriteras före system för kyla som ska undvikas.
Läs mer i program:
• Plats för mer, strategiområde Klara av förändring, Bästa boendet
MOBILITET

Vi vill ha ett hållbart transportsystem som prioriterar alternativ till biltrafik.
Olika typer av respooler med miljöfordon, system för bokning, laddplatser
för fordon och information om olika resealternativ är önskvärt. Ett nytt hus
på platsen får inte öka resebehoven. Förutsättningar för resor till fots eller
med cykel är prioriterade och bilanvändningen ska minska. Husen har
inga ”baksidor” för en bättre trygghet på gång- och cykelvägar. Parkering
för cykel ska finnas nära bostaden och vara väderskyddad och låsbar.
Markparkering för bilar ska bara finnas för funktionsnedsatta personer
med parkeringstillstånd.
Läs mer i program:
• Plats för mer, strategiområde Klara av förändring
• Resor och transporter, strategiområde Smarta resor och transporter
SAMVERKAN

Vi vill ha olika gemensamma funktioner som även ger goda möten
som bilparkering, gårdar, källsortering med mera. För att klara av
dessa funktioner behövs en samverkan mellan byggherrar och framtida
förvaltare/ägare. Även ett samarbete mellan byggherrar och kommunen
är nödvändigt. Regelbunden information till närboende och dialog med
boende ska genomföras. Vi ser framför oss ett arbete som präglas av
öppenhet och samverkan.
Läs mer i program:
• Alla jämlika, strategiområde Alla tillsammans
• Rum för möten, strategiområde Fler tillsammans
ALLA PROGRAM FINNS PÅ WWW.LULEA.SE/2050
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-08-22

1 (2)
Ärendenr
2016/1056-3.1.2.2

Markanvisning inom Kronan samt överlåtelse av
fastigheter
Ärendenr 2016/1056-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen.
2. Hemsö Fastighets AB får markanvisning för byggande av vård- och
omsorgsboende inom Kronandalen.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande principer till
översiktsplanen gällande bostadsförsörjning. Syftet med kompletteringen var
att långsiktigt säkra försörjningen av bostäder och samhällsfastigheter för
Luleås fortsatta tillväxt. I det kommunala kärnuppdraget ingår inte att äga och
förvalta fastigheter men fullmäktige beslutade att kommunkoncernen även
fortsättningsvis ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren av
samhällsfastigheter som långsiktigt behövs för kommunens verksamheter.
Kommunens andel uppgår i dagsläget till ca 83 % och enligt beslutet får
andelen inte understiga 75 %.
Luleå kommun har fört diskussioner med Hemsö Fastighets AB där
utgångspunkten varit att säkerställa samhällsservicen i den nya stadsdelen
Kronan, men även att bidra till ökade investeringar genom etablerandet av
ytterligare en stor fastighetsaktör i kommunen.
Diskussionerna har mynnat i en avsiktsförklaring som innebär att markanvisning för byggande av vård- och omsorgsboende genomförs som en
direktanvisning till Hemsö. Markanvisningen gäller under tre år och ska
under denna tid ersättas av beslut om markanvisningsavtal. Om markanvisningen förfaller utgår ingen ersättning till någon part för nedlagda
kostnader. Vidare innebär avsiktsförklaringen att Hemsö inom området
Kronan ska köpa Tallkronaskolan samt sporthallen Kronandalen som
kommunen kommer att hyra. I avsiktsförklaringen ingår även att Hemsö av
kommunen köper fastigheterna: Ingridshem vård- och omsorgsboende,
Kallkällans vård- och omsorgsboende, Kronometern hälsocentral, Alviks
vård- och omsorgsboende samt Bergstadens vård- och omsorgsboende. Detta
innebär att andelen samhällsfastigheter som ägs av kommunen blir 80 % vilket
ligger inom spannet för tidigare beslutad nivå.
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-08-22

2 (2)
Ärendenr
2016/1056-3.1.2.2

Luleå kommun kommer inom ramen för transaktionen beakta reglerna som
följer av Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att bifogad avsiktsförklaring godkänns
och att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa avtal gällande ovan
beskrivna markanvisning.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring avseende markanvisning inom området Kronan i Luleå
samt överlåtelse av fastigheter

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Hemsö Fastighets AB
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Mellan Luleå kommun (org nr 212000-2742), nedan kallad Kommunen, och Hemsö Fastighets
AB (org nr 556779-8169), nedan kallat Hemsö, tillsammans kallade Parterna

har träffat följande

Avsiktsförklaring avseende dels markanvisning inom området
Kronandalen i Luleå och dels överlåtelse av fastigheter.
1

SYFTE OCH BAKGRUND

Luleå Kommun är en starkt växande Kommun i Norrbotten. Kommunen står inför stora
investeringar de närmaste åren i nya bostadsområden, infrastruktur, etc. Med anledning av det
har Kommunen och Hemsö kommit överens om att Hemsö ska bidra till att utveckla och
investera i Kommunens expansion med fokus på fastigheter och lokaler för samhällsservice.
Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och
Tyskland. Beståndet uppgår idag till 29 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är Tredje APfonden och Pär Nuder är styrelseordförande.
Kommunen och Hemsö för diskussioner avseende markanvisning för utveckling av
samhällsservice i den nya stadsdelen Kronandalen. Kommunen och Hemsö har även exklusivt
diskuterat möjligheterna för Hemsö genom dotterbolag att förvärva sju samhällsfastigheter
(Fastigheterna) av Kommunen. Parterna är överens om att markanvisning inom Kronandalen
och överlåtelse av Fastigheterna tillsammans ska ses som en Transaktion. Genomförandet av
båda delarna är således en förutsättning för Transaktionen.
2

ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETER

Parterna är överens om att Hemsö genom dotterbolag förvärvar följande fastigheter från
Kommunen:
Ingridshem Vård- och omsorgsboende (Stadsön 1:124)
Kallkällans Vård- och omsorgsboende (Kallkällan 13)
Kronometern, hälsocentral (Mjölkudden 3:11)
Alviks Vård- och omsorgsboende (Alvik 3:11)
Bergstadens Vård- och omsorgsboende (Bergnäset 2:665)
Tallkronanskolan (Kronan 1:184)
Sporthall Kronandalen (ej fastighetsbildat ännu)
Köpeskillingen (Köpeskillingen) för Fastigheterna ska baseras på den högsta av två
oberoende värderingar av Fastigheterna. Om den högre värderingen är mer än tio procent
högre än den lägre värderingen ska dock Köpeskillingen vara 105% av genomsnittet av de två
värderingarna. Fastighetsvärderingarna ska utföras av NAI Svefa respektive Bryggan.Som
underlag för värderingarna skall Parterna upprätta långa hyresavtal, i övrigt i huvudsak
baserade på nuvarande villkor, för Kommunens förhyrda lokaler. Värderingarna skall vidare
baseras på förutsättningen att Transaktionen genomförs genom direkta fastighetsförvärv.
Parterna är även överens om att de utsedda värderingsföretagen ska få ta del av den tekniska
DD som Hemsö avser genomföra.
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3

MARKANVISNING KRONANDALEN

Parterna är överens om att markanvisningen för samhällsfastigheter inom Kronandalen skall
genomföras som en direktanvisning till Hemsö, och omfatta byggnader för vård- och
omsorgsboende med Kommunen som hyresgäst. Hemsö ser också positivt på att utveckla delar
av centrum i Kronandalen givet att delar av Kronandalens samhällsservice placeras i en
centrumbebyggelse.
Parterna är överens om att kvartersmark för byggande skall överlåtas till Hemsö enligt gällande
markpris för Kronandalen, dock högst 1 800 SEK per kvm BTA. Kommunen ansöker om
fastighetsbildning och svarar för kostnader för denna. Kvartersmark för byggande ska tillträdas
vid lagakraftvunnet bygglov.

4

KOSTNADER

Vardera Part skall bära sina respektive kostnader med anledning av Transaktionen. Följaktligen
skall alla kostnader vardera Part ådragit sig förbli respektive Parts ansvar oavsett om denna
Avsiktsförklaring leder till slutliga avtal eller inte.

5

TIDPLAN OCH BESLUT

Parterna är överens om att denna Avsiktsförklaring inte är juridiskt bindande och förutsätter
erforderliga beslut i Kommunens beslutande organ för sin giltighet.
Genomförande av Transaktionen förutsätter vidare att erforderliga beslut tas i Kommunens
beslutande organ samt i Hemsös styrelse.
Parterna har kommit överens om följande preliminära tidplan:
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om denna Avsiktsförklaring 29 augusti 2016
Genomförande av DD, tecknande av hyresavtal samt värdering under september 2016
Beslut i kommunstyrelsen om denna Avsiktsförklaring 12 september 2016
Beslut i kommunfullmäktige om denna Avsiktsförklaring 26 september 2016
Underlag för genomförande av Transaktionen till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 17
oktober 2016
Beslut genomförande av Transaktionen i kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2016
Beslut genomförande av Transaktionen i Hemsös styrelse 26 oktober 2016
Beslut genomförande av Transaktionen i kommunstyrelsen 7 november 2016
Beslut genomförande av Transaktionen i kommunfullmäktige 28 november 2016
_______________

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Luleå den

För Luleå kommun

För Hemsö Fastighets AB

__________________________

__________________________
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-08-08

1 (1)
Ärendenr
2016/765-2.4.3.3

Finansiering av projekt Checkpoint Young Piteå-Luleå
2017-2018
Ärendenr 2016/765-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till
Checkpoint Young Piteå-Luleå för perioden 2017-2018.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens Handelskammare ansöker om 100 tkr under en tvåårsperiod för
projektet Checkpoint Young. Projektet syftar till att stärka regionens
konkurrenskraft genom att skapa en plattform för unga chefer eller blivande
ledare/chefer. Insatserna som riktas mot de deltagande är både
nätverksbyggande och kompetenshöjande. Nätverket är konstruerat så att det
ska skapa förutsättningar för de enskilda individerna att få ta del av
branschövergripande och kommunövergripande nätverk och därigenom
skapa förutsättningar för såväl personlig som affärsmässig utveckling.
Verksamheten har utvärderats av deltagarna och visar på bra resultat.
Den årliga budgeten uppgår till 531 tkr, från Luleå kommun söker
Handelskammaren 50 tkr per år under perioden 2017-2018. Övriga finansiärer
är Piteå kommun, privata företag samt deltagaravgifter.
Tillväxtkontoret menar att kompetensförsörjning och ledarskap är viktiga
frågor för regionens utveckling. Näringslivets engagemang i projektet är en
indikator på detta. Utvärderingen av tidigare verksamhet visar också på ett
gott resultat. Från och med 2016 och framåt ska projektägaren följa upp och
utvärdera jämställdheten i projektet.

Beslutsunderlag



Ansökan (bilaga)
Medfinansieringsförslag (bilaga)

Maria Bergman
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare, tillväxtkontoret, ekonomikontoret
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Sida 1

Checkpoint Young 2017-2018.
Nätverket för morgondagens ledare i
Piteå och Luleå
Inledning
Att fokusera på den yngre generationens ledare är en av de viktigaste insatser som görs i
arbetet med att underlätta de stora förestående generationsväxlingarna som Norrbotten står
inför. Checkpoint Young, nätverket för morgondagens ledare, skapar gynnsamma
förutsättningar för den yngre generationens kompetensutveckling och är ett uppskattat och
effektivt nätverk. Nätverkets nytta förstärks av dess branschöverskridande och
kommunöverskridande format.
Några röster om Checkpoint Young tagna från några av deltagarna under nätverksperioden
2015-2016:
”Som nyinflyttad norrbottning har Checkpoint Young hjälp mig knyta
värdefulla kontakter i hela Norrbotten.”
Henrik Franklin-Piteå Kommun

Henrik Franklin, Piteå Kommun

”Det som är så bra med Checkpoint Young är att alla är i samma läge i
både livet och i arbetet. Man har alltid något gemensamt som gör att
det är lätt att prata om allt, och det har för min del lett till viktiga
kontakter och riktiga affärer.”
Oskar Burman-Darub Radiotidningar AB

KKommunun
Mikael Vannar, Regionchef Sparbanken Nord
"Checkpoint Young har varit ovärderligt
för mig som är född och uppvuxen i
södra Finland, eftersom det öppnat
möjligheten till att bli en del av ett
starkt, jämställt och effektivt nätverk i
Norrbotten. Deltagandet har även
förstärkt mina personliga egenskaper
och professionella erfarenheter i
ledarskap och retorik samt hållbart och
jämställt tänkande på ett unikt, roligt
och framförallt mycket kvalitativt och
praktiskt användbart sätt. Jag skulle
rekommendera deltagandet till alla
som är beredda att satsa det lilla extra
på att skapa ett verkligt fungerande
nätverk av likasinnade unga, drivna och
framåt viljande människor, tillika
dagens eller morgondagens ledare. Att
jag dessutom fått möjligheten att ingå i
projektgruppen har gett mig ytterligare
inspiration och erfarenhetsutbyte.”
Sabrina Suikki-Advokatbyrån Kaiding

”Checkpoint Young har gett
mig ny och givande kunskap
inom flera viktiga områden
såsom ledarskap,
kommunikation och
jämställdhet. Det breda
nätverk med personer från
flera branscher och med olika
positioner som alla ingår i
Checkpoint Young är dock det
som är mest givande med
tanke på att det ger mig en
bra regional
omvärldsbevakning samt att
det blir ett stöd i mitt eget
och i min organisations
utvecklingsarbete.”
Jennie Hägg Wilhelmsson,
Career Center, LTU
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Sabrina Suikki,
Advokatbyrån Kaiding

Jennie Hägg Wilhelmsson,
Career Center, LTU

Sida 2

Bakgrund
Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare med ledarskap och mänskliga
möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och
etablera nya affärskontakter. Nätverket initierades av näringslivet i Piteå och Luleå och det
har drivits med stor framgång sedan 2001.

Syfte och målsättning
Checkpoint Young är ett kommun- och branschöverskridande nätverk som riktar sig till drivna
och aktiva personer under 40 år som vill vara med och utveckla Norrbottens näringsliv och
samtidigt höja sin egen kompetens och bredda sitt befintliga nätverk.
Genom ett antal nätverksträffar får deltagarna lära känna varandra samtidigt som de
inspireras och utvecklar nya kunskaper inom ledarskap. Föreläsningar och samtal bidrar till
deltagarnas kompetensutveckling inom ämnen som framtida ledare har nytta av. De skapar
genom sitt deltagande ett nätverk som spänner över många olika branscher och ger nya
affärsmöjligheter. Fokus ligger på kraften i mötet med andra drivna människor och
deltagarnas personliga utveckling.
Vi ser det därför som en möjlighet att genom ett ungt, jämställt och effektivt nätverk
sammanlänka kommunerna och öppna upp för nya affärskontakter och samarbeten som
gynnar både individer och näringslivet i Norrbotten.

Målgrupp
Checkpoint Young vänder sig till drivna och ledande personer under 40 år. Gemensamt för
deltagarna är att de har en ledande position, eller ses om en framtida ledare av sin
arbetsgivare. Individen ska också ha en personlig målsättning att driva och verka i
närregionen inom överskådlig tid. I huvudsak fokuserar nätverket på kommunerna Piteå och
Luleå.

Jämställdhet
Vi ska alla gemensamt sträva mot att styrgrupp, projektgrupp och nätverket i sig självt har en
jämn könsfördelning. Mångfald och jämställdhet ska också avspeglas i våra val av föreläsare
och i de ämnen vi väljer för föreläsningarna.
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Sida 3

Organisation
Huvudpartners och initiativtagare har under nätverksperioden 2015-2016 varit EY, Luleå och
Piteå Kommun samt Sparbanken Nord. Dessa huvudpartners har utsett en person från
respektive organisation som representant i nätverkets styrgrupp. De har även utsett en
person vardera till nätverkets projektgrupp. Huvudpartners ska inför kommande
nätverksperiod också utse fyra deltagare vardera till nätverket vars deltagaravgift täcks av
finansieringen.
Lokala samarbetspartners har varit Dina Försäkringar Nord, Advokatbyrån Kaiding,
PiteEnergi, SunPine samt Max Hamburgerrestauranger. Dessa samarbetspartners har utsett
en person vardera till nätverkets projektgrupp. Samarbetspartners ska inför kommande
nätverksperiod också utse två deltagare vardera till nätverket vars deltagaravgift täcks av
finansieringen.
Totalt har deltagarantalet i nätverket uppgått till totalt 60 personer med en uttalad strävan av
att ha en jämn representation från bägge könen. Norrbottens Handelskammare ansvarar för
att utse en projektledare som även sitter med i styrgruppen och i projektgruppen.

Genomförande nätverksperioden 2017-2018
Målsättningen är att nästa nätverksperiod ska genomföras 2017-2018, det vill säga under en
projekttid på två år. Vår tilltänkta tidplan bygger på positiva besked från finansiärerna under
sommaren 2016, varpå rekrytering och förberedelser görs under hösten för en första träff i
januari/februari 2017.
Styrgruppen ska träffas två gånger per år för att leda det övergripande arbetet med att
utveckla Checkpoint Young. Träffar och aktiviteter ska planeras av projektgruppen som
träffas ca fyra gånger per år. Aktivitetsschema för kommande sex månaders period ska
skickas ut till samtliga deltagare två gånger per år. Handelskammaren har ansvaret att sköta
all projektledning samt det administrativa arbetet och budgetarbetet.
Gällande urvalet av deltagare till nätverket så kontaktar Styrgruppen VD i de företag som
anses lämpliga och dessa VDs utser i sin tur några av deltagare till nätverket. Företagsbolag
och näringslivsorganisationer kontaktas i samma syfte. Deltagare från föregående
nätverksperiod har förtur till nästa nätverksperiod förutsatt att de inte fyllt 40 år eller att de
har varit med under två konsekutiva nätverksperioder. Lämpligt deltagarantal är, som under
nuvarande nätverksperiod, satt till 60 stycken. Jämn könsfördelning och mångfald i nätverket
är av yttersta vikt.
Fyra längre eftermiddags/kvällsträffar samt fyra lunchträffar, i samband med företagsbesök,
kommer att genomföras per kalenderår. Träffarna kommer att förläggas till Piteå och Luleå i
en jämn fördelning. Kvällsträffarna kommer att innehålla både nätverksbyggande och
kompetenshöjande föreläsningar och aktiviteter. Om ett större, externt event går av stapeln
på någon av orterna kan projektgruppen välja att ersätta en kvällsträff med en hel-eller
halvdagsträff.
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Ekonomi
Enligt nedanstående budget går fyra huvudpartners in med 50,000kr vardera årsvis. Åtta
samarbetspartners går in med 30,000kr vardera årsvis. Dina Försäkringar Nord väljer att
stödja Checkpoint Young i både Norr-och Västerbotten och går in med 10,000kr i vartdera
länet. Dina Försäkringar Nord kommer ej att medverka i styr-eller projektgrupp men kommer
att utse en deltagare till nätverket vars deltagaravgift täcks av finansieringen.
Årsavgift för individuella nätverksdeltagare höjs till 3,000kr/år från och med 2017.
Beräknat på 60 deltagare totalt, där 33 personers avgift täcks av avgiften för
huvudfinansiering, så blir den årliga intäkten för medlemsavgifter 81,000 kr.
Projektet genomförs under två år med följande årsbudget. En utvärdering av budgeten
kommer att göras tillsammans med Styrgruppen efter varje projektår. Eventuellt överskott i
projektet hanteras i samråd mellan finansiärer och styrgrupp.
Intäkter årsvis
EY
Sparbanken Nord
Piteå Kommun
Luleå Kommun
Kaiding Advokatbyrå
Sunpine
MAX Hamburgerrestauranger
PiteEnergi
Galären-ska tillfrågas
Lindbäcks Bygg-ska tillfrågas
Student Consulting-ska tillfrågas
Arctic Business Incubator-ska tillfrågas
Dina Försäkringar Nord
Deltagavgifter

Utgifter årsvis
Projektledning
Arvode föreläsare
Lokaler, förtäring
Resor/logi
Ny webb plattform (inkl. driftskostnad)
Värdegrundsarbete
Ny logotyp pga. värdegrundsarbete
Tryckt material/övrigt

50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
81 000 kr
531 000 kr

190 000 kr
145 000 kr
100 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
16 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
531 000 kr

* Alla priser är exklusive moms. Fakturering av medfinansieringsavgift sker i oktober 2016
samt i oktober 2017.

Vi ser fram emot ett gott och givande samarbete under kommande
nätverksperiod!
Norrbottens Handelskammare
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-08-15

1 (2)
Ärendenr
2016/1040-2.4.3.3

Finansiering av projekt Regionalt industrinätverk och
utvecklingsuppdrag för industriella små och medelstora
företag
Ärendenr 2016/1040-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet
Regionalt industrinätverk med 35 tkr år 2017.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektets övergripande målsättning är etablera ett regionalt industrinätverk i
norra Sverige. Nätverket ska baseras på befintliga lokala företagsnätverk (på
kommunnivå) och på samarbetsnätverk inom olika intresseområde (bransch,
verksamhet tjänsteområden, intresseområde). Projektet ska även utforma ett
förslag på ett regionalt utvecklingsuppdrag för IUC.
Uppdraget ska behandla:
 affärsmodeller inom ramen för industriell samverkan,
 arbetsprocesser för att stimulera industrin att investera i mer effektiva
och hållbara produktionsprocesser och produkter,
 utvecklingsprocesser för att öka kunskapen om jämställdhet och
mångfald,
 insatser för att öka intresset för industrin,
 processer som ökar möjligheten för nyanlända att erhålla arbete inom
industrin.
Projektets budget uppgår till 520 tkr. IUC Norrbotten ansöker 35 tkr från
Luleå kommun. Övrig finansiering söks från Länsstyrelsen (260 tkr),
Norrbottens läns landsting (195 tkr) samt Piteå kommun (30 tkr).
Tillväxtkontoret menar att insatsen överensstämmer med fastställda
prioriteringar.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Handläggare
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Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten
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2 (2)
Ärendenr
2016/1040-2.4.3.3

Typ

Projektmedel/Länsstyrelsen
Norrbotten/Medfinansiering

Status

Skickad

Sparad

2016-06-30

Mottagare

Länsstyrelsen Norrbotten

Uppgifter om sökande
Organisationsnummer

165565764791

Organisationsnamn

IUC Norrbotten AB

Arbetsställenummer

3927-9922

Arbetsställenamn

IUC Norrbotten AB

Arbetsställets bransch
Telefonnummer

0706511265

E-postadress

anders.hogstrom@iucnorrbotten.se

Webbsida

www.iucnorrbotten.se

Firmatecknare

Anders Högström

Kontaktperson

Anders Högström

Telefonnummer (Kontaktperson)

070-6511265

Juridisk form
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Ange län, kommun och församling

258002

Allmänt
Datum för projektstart

2016-08-01

Datum för projektavslut

2017-03-31

Projektnamn

Regionalt industrinätverk och utvecklingsuppdrag för
industriella SMF

Sammanfattande projektbeskrivning
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Industrin har stor betydelse för Sveriges utveckling, där norra Sverige har en väl utvecklad industrisektor som
bidrar till en positiv utveckling av regionen. Samtidigt står industrin för stora utmaningar, där konkurrensen
från omvärlden ökar kraftigt och där den nya digitala tekniken driver på industrins redan höga
omställningstakt, med nya affärsmöjligheter och ökad automation med möjligheter för lönsam och hållbar
produktion. Regeringens handlingsplan för Smart Industri som lanserats under 2016 är ett viktigt initiativ för
att kraftsamla kring industrin i Sverige.
Det är i de SMF industriföretagen som tillväxtmöjligheterna är som störst, men samtidigt den grupp företag
som behoven av utvecklingsstöd är som störst. Det var med denna utgångspunkt som IUC Norrbotten
bildades för 15 år sedan. IUC Norrbotten (IUC) har med framgång genomfört behovsstyrda
utvecklingsinsatser riktade till > 300 industriella SMF under dessa år.
Norra Sverige har idag inget sammanhållande och formaliserat industrinätverk med en gemensam industriell
agenda, endast lokala branschråd finns på kommunnivå och där kommunernas satsning på industrin varierar
kraftigt och är inte koordinerad.
Enda vägen för tillväxt hos regionens industriella SMF är expansion på större marknader, där samverkan med
andra industriföretag är en framgångsfaktor. Bildandet av ett regionalt industrinätverk har som målsättning att
öka samverkan och konkurrensförmågan, expandera på större marknader och positionera regionens industri
på Europa kartan.
Syftet med projektet är att stärka utvecklingen hos de industriella små och medelstora företagen i norra
Sverige genom att initiera och etablera ett regionalt industrinätverk i norra Sverige. Det regionala
industrinätverket skall vara en samverkansplattform för att förverkliga regeringens handlingsplan för Smart
Industri, och säkerställa att satsningen når ut till de SMF industriföretagen där tillväxtmöjligheterna är som
störst. Inom ramen för etablering av ett regionala industrinätverket skall IUC Norrbottens roll och regionala
uppdrag som tillväxtmotor för industriella SMF utformas och förankras.
Bakgrund
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Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar idag närmare en miljon arbetstillfällen och står för över
70 % av Sveriges samlade exportvärde. Norra Sverige är en av de starkaste industriregionerna i Sverige. Men
Sveriges industri står nu för stora utmaningar där konkurrensen från omvärlden ökar kraftigt samtidigt den
nya digitala tekniken driver på industrins redan höga omställningstakt, där ny tekniken kan skapa nya
affärsmöjligheter, nya affärsmodeller, ökad automation med möjligheter för lönsam och hållbar produktion.
Industrin i norra Sverige måste nu kraftsamla, öka samverkan och skapa ökad insikt om de nya
affärsmöjligheter som kan skapas de kommande åren. Internationalisering, globala värdekedjor och ökad
specialisering kan bidra till tillväxt och ökat välstånd men ställer samtidigt allt tuffare krav på dess
underleverantörer, dvs de industriella SMF i vår region.
Regeringens nyindustrialiseringsstrategi och handlingsplan för Smart Industri som lanserats under 2016
understryker vikten av att området prioriteras under de kommande åren. Det är i de SMF industriföretagen
som tillväxtmöjligheterna är som störst, men samtidigt den grupp företag som behoven av utvecklingsstöd är
som störst.
Det var med denna utgångspunkt som IUC Norrbotten bildades för 15 år sedan, där IUC idag har 107 ägare
varav > 90 är SMF. IUC Norrbotten är idag ett av 16 IUC bolag i Sverige som på regional nivå stöttar
utvecklingen av de industriella SMF.
IUC Norrbotten (IUC) har med framgång genomfört behovsstyrda utvecklingsinsatser riktade till > 300
industriella SMF de senaste 15 åren (Verkstad, Trä & Industriellt byggande, IT och elektronik, energi/miljö).
Några av framgångsfaktorerna är IUC s: Företagsnära position; Effektiva arbetsprocesser; Affärsdrivande
arbetssätt som förflyttar både industriföretagen till en starkare och mer lönsam position samt engagerade och
affärsdrivna medarbetare med industriell branschkunskap.
Problemställning
Satsningarna som IUC genomfört har varit förankrade med IUC:s ägare och skett i projektform med olika
åtgärder beroende på företagets behov, ex: ledningsutveckling, affärsutveckling, export, /tjänste- och
produktionsutveckling, kompetensutveckling, finansiering, kapitalförsörjning, etc. Men IUC har idag inget
uppdrag från regionens utvecklingsansvariga ¿ detta försvårarkraftigt IUC:s möjlighet att tillväxtmotor för
industriella SMF i regionen.
IUC har fört en positiv och konstruktiv dialog med parterna i det regionala innovationssystemet om IUC roll
och vikten av att kraftsamla inom industrisektorn samt utveckla ett strakt regionalt industrinätverk baserat på
de mer lokala branschråd/nätverk som finns på lokal nivå (kommun).
IUC har senaste månaderna genomfört nedanstående beredningsarbete, vilket skapa underlag för
genomförande av projektet:
¿Individuella dialoger med parter i Norrbotten ¿ företagen, kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten,
Norrbottens Läns Landsting (NLL), universitet (LTU/Business), institut (Swerea/Mefos) samt andra
intresseorganisationer (Energikontor Norr, Business Sweden, ALMI, Teknikföretagen, IF Metall, etc).
¿Dialog med nationella regionssatsningar och organisationer - Region Skåne, Region Västra Götaland,
Teknikföretagen, ALMI, RISE, IF Metall, Industriförbundet , IUC:s 16 regionala bolag.
¿Genomfört ett strategimöte 20/4l 2016 - presentation av behov, slutsatser och handlingsplan (Länsstyrelse,
NLL, 7 kommuner, 15 företagare deltog). Alla uttryckte sitt stöd för handlingsplanen och gav IUC mandat
att initiera etableringen av ett regionalt industrinätverk i norra Sverige samt förankra och säkra ett regionalt
utvecklingsuppdrag. Länsstyrelsen och NLL stödjer satsningen och bad IUC förankra handlingsplanen med
industrin och formulera ett etableringsprojekt.
¿Förankring med industrin har skett via undertecknad avsiktsförklaring ( > 80 ftg) samt beslut vid IUC
årsstämma 25/5.
Syfte
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IUC Norrbotten har i detta dokument format ett förslag till etableringsprojekt.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar att kraftsamla och stärka utvecklingen hos de industriella
små och medelstora företagen i norra Sverige genom att initiera och etablera ett regionalt industrinätverk i
norra Sverige. Industrinät verket skall baseras på redan befintliga lokala företagsnätverk (på kommunnivå)
och på samarbetsnätverk inom olika intresseområde (bransch, verksamhet tjänsteområden, intresseområde.).
Det regionala industrinätverket i norra Sverige skall forma en regional industriagenda som stärker och stöttar
industrins utveckling i hela regionen under de kommande åren, samt positionerar industrin i norra Sverige både nationellt och internationellt. Industrin i norra Sverige skall äga det regionala industrinätverket, samt
driva strategiska tillväxtfrågor och samarbeten över både läns- och kommungränser.
Det regionala industrinätverket skall även vara en samverkansplattform för att förverkliga regeringens
nyindustrialiseringsstrategi och handlingsplan för Smart Industri, och säkerställa att satsningen når ut till de
SMF industriföretagen där tillväxtmöjligheterna är som störst.
Inom ramen för etableringen av ett regionala industrinätverket skall även IUC Norrbottens roll och regionala
uppdrag som tillväxtmotor för industriella SMF utformas och förankras med regionalt ansvariga parter ¿
vilket effektiviserar och stärker regionens insatser till regionens industriföretag.
Mål
Projektet övergripande målsättning är att initiera och etablera ett regionalt industrinätverk i norra Sverige,
baserat på redan befintliga lokala företagsnätverk (på kommunnivå) och på samarbetsnätverk inom olika
intresseområde (bransch, verksamhet tjänsteområden, intresseområde) samt utforma förslag på ett regionalt
utvecklingsuppdrag avseende regional tillväxtmotor för industriella SMF.
Regionens industri, dess kommuner samt regionens innovationssystem och ansvariga parter måste skapa ökad
samverkan och effektivisera våra insatser till industrin. Utan en gemensam industriell agenda kommer vår
region att komma på efterkälken och våra företag får på sikt svårare att konkurrera med industrin - nationellt
och internationellt. Goda exempel på regionala initiativ och kraftsamlingar i Sverige är Region Syd (Skåne,
Blekinge) och Region Västra Götaland. I central Europa (Tyskland, Österrike, mfl) finns flertal likande
satsningar på regionala industriklustersamarbeten.
Projektet har som målsättning att sammanställa och förankra en handlingsplan/uppdrag inom ramen för det
regionala industriella nätverket med koppling till ökad jämställdhet och mångfald, ökad resurseffektivitet,
miljöhänsyn och en mer hållbar produktion, några exempel:
¿Driva utveckling av cirkulära affärsmodeller inom ramen för industriell samverkan,
¿Diva arbetsprocesser för att stimulera industrin att investera i mer effektiva och hållbara
produktionsprocesser och produkter,
¿Driva utvecklingsprocesser för att öka kunskapen om jämställdhet och mångfald, och därigenom kunna
säkra kompetensförsörjning och tillväxt i regionen
¿Öka intresset och kunskapen om industrin hos kvinnor och män ¿ både mot unga människor (via grundskola,
gymnasium, universitet) och till arbetsför befolkning.
¿Driva processer som ökar möjligheten för nyanlända att erhålla arbete inom industrin och samtidigt säkrar
kompetensförsörjningen till industrin.
Resultatet av projektet kommer att skapa grunderna för ett starkt regionalt industrinätverk i norra Sverige
som positionerar regionens industri både nationellt och internationellt, samt förankrar, initierar och
samordnar satsningar till de industriella företagen. Detta effektiviserar våra satsningar till industrin samt
säkerställer att satsningar baseras på företagens behov och utmaningar, samt skapar konkreta resultat.
Satsningarna till industrin är idag väldigt splittrade och dåligt förankrade med företagen.
Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
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Etableringen och initiering av det regionala industrinätverket skall ske tillsammans med industrin i regionen,
där IUC Norrbotten utgör nätverksmotor och resurs för att driva arbetsprocessen, samt löpande förankra och
säkra etableringen i samarbete industrin, kommuner och ansvariga parter i det regionala innovationssystemet.
Under beredningen av projektet har inledande synpunkter och förslag på inriktning/uppgift för det regionala
industriella nätverket bl. a lyft följande:
¿skapa industriell samverkan i norra Sverige, samordna och utforma handlingsplaner på både kort sikt (per
år) och långsiktig planer (4-5 år),
¿verka för att prioritera och kraftsamla kring strategiska satsningar som är viktigt för industrin och som
skapar tillväxt (ex: nya affärsområden, nya teknikområden),
¿vara remissinstans och samordnare på både regional nivå (regionala utvecklingsplaner) och nationella nivå
(ex: regeringens handlingsplan Smart Industri),
¿löpande sammanställa behov och utmaningar inom industrin - rapporteras i en årlig rapport,
¿säkra kompetensförsörjningen till industrin och ansvara för att driva jämställdhet och mångfaldsfrågor
riktade till industrin ¿ en avgörande fråga för industrin tillväxt i regionen.
¿vara kontaktskapande, erbjuda en virtuell miljö där de industriella SMF kan kommunicera sina tjänster - till
kunder och samarbetsparter regionalt, nationellt och internationellt.
¿initiera satsningar i regionen som stärker industrins tillväxt enligt en industriella agendan.
¿de operativa åtgärderna skall ske med befintliga operativa genomföranderesurser i länet (LTU, IUC
Norrbotten, Business Sweden, ALMI Nord, Energikontor Norr, ABI, etc).
Sammanfattningsvis skall det regionala industrinätverket stötta samverkan inom industrin att expandera, öka
sin affärsförmåga, samt positionera norra Sverige som en av Europas industriella tillväxtområden.
IUC Norrbotten är ansvarar för initiering, förankring och etablering av det regionala industrinätverket i nära
samarbete med industrin, kommunerna och parterna i det regionala innovationssystemet. Inom ramarna för
verksamheten i projektet skall även ett regionalt utvecklingsuppdrag utformas med fokus på industriella SMF
i Norrbotten.
Arbetsprocess - 1. Utformning av förslag på etablering av regionalt nätverk och regionalt
utvecklingsuppdrag. 2. Förankring och återkoppling med styrgrupp och referensgrupp bestående av industrin,
kommunerna och parter i det regionala innovationssystemet; 3. Uppdatering och utformning av ny version
som förankras.
Nedan ges beskrivning av arbetssätt och huvudaktiviteter/delmål:
- Projektstart 1 augusti 2016
- Baserat på återkoppling från industrin och medverkande kommuner utformas ett första utkast till regionalt
uppdrag och industrinätverk (ver 1.0). Arbetsunderlag till styrgruppsmöte. Klart: början av september
- Styrgruppsmöte 1: Arbetsmöte med utgångspunkt för ver 1.0 . Förslag till uppgradering och fortsatt arbete.
Klart: september.
- Dialog med kommuner, företag och samarbetsparter för synpunkter och prioriteringar. Referensgruppsmöte
1. Period: september - oktober 2016. Sammanställning av synpunkter.
- Uppdatering av förslag till regionalt industrinätverk och uppdrag. Färdigställande av version 2.0. Klart:
slutet av oktober
- Styrgruppsmöte 2: Presentation av version 2.0 , där styrgruppen har som målsättning att ta ett
inriktningsbeslut om etablering av regionalt industrinätverk och uppdragsbeskrivning för IUC. Klart:
november 2016.
- Etablering av regionalt industrinätverk - lokala träffar med kommuner och industrin där etableringen
förankras, samt förberedelser för att bildande av det regionala industrinätverket. Genomförs från december
och skall vara bildat i februari 2017.
- Styrgruppsmöte 3: Uppföljning av projektarbetet, dess mål och resultat. Avslutning av projektet.
Målsättningen att det regionala utvecklingsuppdraget har förankrats hos ansvarig myndighet och att beslutas
tas under våren 2017.
Resultatspridning
Resultatet och förankring av projektets resultat och slutsatser kommer löpande att kommuniceras med
kommuner, industrin och övriga parterna i det regionala innovationssystemet.
Resultat av projektet kommer att beskriva syfte, mål, verksamhetsinriktning, uppdrag, mandat,
avgränsningar, organisation och finansiering av det regionala industrinätverket/uppdraget.
Kommunikationen kommer löpande att ske via:
- informationsmöten och referensträffar med berörda parter,
- via utskick av underlag och förslag på inriktning
- via IUC webb.
Det ät är viktigt att förslaget på industriellt nätverk förankras med ansvariga för den regionala
utvecklingsstrategin och industrin i norra Sverige.
Projektavgränsning
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Projektet är ett etableringsprojekt som skall initiera, förankra och etablera ett regionalt industriellt i norra
Sverige och utforma ett uppdrag att utveckla de industriella SMF i regionen. Projektet skall alltså ej operativt
driva det regionala industrinätverket och uppdraget.
Målgrupp
Huvudmålgrupp: Industriella SMF i norra Sverige
Intressenter: Regionalt ansvarig myndighet som har det regionala utvecklingsansvaret, kommuner och parter i
det regionala innovationssystemet.
Projektorganisation
Det är viktigt att det regionala industrinätverket har en profil anpassad till de industriella SMF behov och
utmaningar, men att etableringen skir i nära samarbete med de större industriföretagen i regionen. De
industriella SMF har störst nytta av att bygga breda samarbeten som stärker företagens förmåga att skapa
strategiska samarbeten och expandera på större marknader. Genomförandet av etableringsprojektet ställer
höga krav på koordinering och avstämning med berörda parter i det regionala innovationssystemet.
Arbetsprocessen och bemanningen av styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp kommer att drivas ur ett
jämställhets- och mångfaldsperspektiv ¿ allt i syfte att säkerställa att satsningen säkrar industrins tillväxt i
norra Sverige.
En styrgrupp tillsätts till projektet. Styrgruppen består av:
Anders Wäppling, ordförande
Andreas Lindh, Norrbottens Länsstyrelse
Anna Lindberg, Norrbottens Läns Landsting
Piteå kommun
Gällivare kommun
Luleå kommun
Företag A
Företag B
Företag C
En referensgrupp som representerar industrins, kommunernas och parterna i innovationssystemet bildas med
representanter från olika områden med geografisk spridning, både industriföretag, intresseorganisationer och
parter i innovationssystemet.
En projektgrupp bildas bestående av följande genomförande resurser:
Anders Högström, PL
Anders Wäppling
Marie Jakobsson Näslund
Externa resurser (Håkan Karlsson, Sofia Lampa)
Kontaktpersoner på respektive kommun utses. Medverkar på avstämningsmöten .
Upphandlande enhet

Nej

Namn (Kontakt - Projektledare)

Anders Högström IUC Norrbotten anders.hogstrom@iucnorrbotten.se

Telefonnummer (Kontakt - Projektledare)

+46 70 65 112 65

Mobiltelefonnummer (Kontakt - Projektledare)

+46 70 65 112 65

Ekonomi
Kostnadstyp
Externa tjänster

Beskrivning

2016
40000

2017
45000

Totaler
85000

- Konsultkostnad

Håkan Karlsson och
Sofia Lampa nätverksbyggande
med industrin företagskontakter,
företagsträffar

30000

30000

60000

- Konsultkostnad

Marie Öhgren redovisning

10000

15000

25000

0

0

0

Investeringar
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Lokalkostnader

0

0

0

Övrigt

35000

35000

70000

- Konferenskostnad Kostnader i samband
med styrgrupp,
referens och
informationsmöten

20000

20000

40000

- Resor

15000

15000

30000

0

0

0

175000

190000

365000

Resekostnader med
bil

Indirekta kostnader/
OH-kostnader
Egen personal
- Eget arbete

Anders Högström,
PL

110000

110000

220000

- Eget arbete

Anders Wäppling

50000

60000

110000

- Eget arbete

Marie Jakobsson
Näslund kommunikation

15000

20000

35000

0

0

0

250000

270000

520 000

Privat dir fin kostnad
(In natura
finansiering)

0

0

0

Off dir fin kostnad
(In natura
finansiering)

0

0

0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0

0

0

Summa, kostnader

250000

270000

520 000

Finansiär
Offentlig
kontantfinansiering

2016
250000

2017
270000

Totaler
520000

- Norrbottens Läns
Landsting

105000

90000

195000

- Länsstyrelsen i
Norrbotten

130000

130000

260000

- Luleå kommun

10000

25000

35000

- Piteå kommun

5000

25000

30000

0

0

0

250000

270000

520 000

Privat
direktfinansiering

0

0

0

Offentlig
direktfinansiering

0

0

0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0

0

0

250000

270000

520 000

0

0

0

250000

270000

520 000

Projektintäkter
(Avgår)
Summa, faktiska
kostnader

Privat
kontantfinansiering
Summa, kontant
medfinansiering

Medfinansiering
Summa,
projektmedel
Total finansiering
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Sökt belopp

0

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5512-5421

Uppföljning
Geografiskt område
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Kopplingar till andra projekt/insatser
Projekt TMU - Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin
Projektet arbetar för att skapa leverantörsamverkan för att kunna möta basindustrin krav på sina leverantörer
samt konkurrera på en internationell marknad.
Resultat från TmU projekt understryker behovet att bygga ett regionalt industrinätverk och förankrar
satsningen med basindustrin i regionen.
Leverantörsamverkan kommer förhoppningsvis bli ett av samarbetsområdena ena inom ramen för det
regionala industrinätverket i norra Sverige.
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Indikator
Förväntat resultat
Aktiviteter som direkt syftar till att främja integration
och mångfald, antal
Infrastruktur hamn - fysiska åtgärder
Infrastruktur hamn - utredning
Infrastruktur IT - utredning
Aktiviteter som direkt syftar till att främja
jämställdhet, antal
nya produkter/tjänster - antal
Infrastruktur IT - fysiska åtgärder
Infrastruktur flyg - fysiska åtgärder
Infrastruktur järnväg - utredning
Ökad omsättning, kronor
aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) - antal
Infrastruktur väg- fysiska åtgärder
Handlingsplan/strategi - antal
nya nätverk-antal
Deltagande företag, mixat ägande - antal
Ökning av andel förnybar energi-%
Nya metoder, antal
Energibesparing, kWh
Antal aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi
Nya kommersialiserade/implementerade
produkter/tjänster/metoder - antal
ökat exportvärde- kronor
Policyskapande/strategiåtgärder, antal
Infrastruktur väg - utredning
Antal förstudier
Infrastruktur flyg - utredning
Nya företag, mixat ägande - antal
Infrastruktur järnväg - fysiska åtgärder

Indikator
Nya företag antal, ledda
av

Förväntat resultat,
Förväntat resultat, män kvinnor

Förväntat resultat, totalt
0,0

Utbildade , antal

0,0

Deltagare, antal

0,0

Arbetstillfällen, antal

0,0

Deltagande företag antal,
ledda av

0,0

Horisontellt mål - Integration

Bidrar till att förbättra integrationen

Konsekvenser för Integration
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Regionens industriella SMF måste ta vara på möjligheterna som en växande mångfald erbjuder. Mångfald
handlar om att människor med ursprung i olika etniska och kulturella miljöer berikar det omgivande
samhället, och det enskilda företaget, om deras erfarenheter och förmågor tas till vara. Integration och
mångfald är en tillväxtfråga för regionen och den regionala industrin. Det finns en strävan i projektet att det
regionala industrinätverket skall kunna vara en regional samordnare av integrationsfrågor inom industrin och
initiera gemensamma satsningar i samarbete med de industriella noderna (kommunerna).
Tillgången av kompetensförsörjning och arbetskraft till industrin tillhör en av de största utmaningarna för
regionens industri. Det regionala industrinätverket kommer att driva aktiviteter som underlättar för företagen
att rekrytera personal med olik etnisk ursprung initieras. Involvera företagare med annan etnisk bakgrund
som medleverantör i nätverken. Lyfta fram goda exempel. Bredda deltagande företag, mentorer och
resurspersoner så att etniskt ursprung, ålder och kön får en tillfredsställande sammansättning. Detta kan med
fördel ske i samverkan med andra satsningar inom området.
Effekterna av bildande av ett regionalt industrinätverk med en tydlig integrationsuppdrag ger bl a nya affärer
och ökade affärsmöjligheter för deltagande företag. Detta möjliggör att integration och mångfald kan öka och
konkreta åtgärder vidtas. Se beskrivning under kapitel Mål
Horisontellt mål - Miljö

Bidrar till att förbättra miljön

Konsekvenser för Miljö
Industrin står inför stora utmaningar när det gäller miljö krav både på EU och nationella mål. Samtidigt som
industrin skall öka sin produktion och förädling av sina tjänster, måste man utforma produktionsprocesser
som är kostnadseffektiva och miljö och klimatsmarta. Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. Samtidigt utgör miljö-, klimat- och energiutmaningen en drivkraft för teknik-, varu- och
tjänsteutveckling inom alla branscher.
Näringslivet måste på ett bättre sätt kunna ta tillvara tillväxtpotentialen från en växande global efterfrågan på
gröna och resurseffektiva lösningar. Förnybar energi, miljöteknik, energieffektivisering, samhällsplanering
och byggande, hållbara transporter och fordon, turism och jordbruk är några exempel på områden där
omställning behövs.
Det regionala industrinätverket kommer att kunna koordinera miljö-, klimat-, transport och
energiutvecklingsfrågor inom industrin, där ett samarbetsnätverk inom miljö, energi och Cleantech kommer
att bildas i nära samverkan med Energikontor Norr.
Energi- och miljöfrågor är ett prioriterat framtida tillväxtområde för SMF-företagen i regionen. Många av de
lösningar som erbjuds och kan erbjudas en större marknad innebär att större effektivitet i verksamheter
uppnås vilket in direkt har en positiv inverkan på miljön, då effektiv produktion minskar energibehovet. En
viktig del i produktutvecklingsarbetet är att verka för att anlägga en helhetssyn för produkternas hela
livscykel. Inte bara vid tillverkningen utan också vid det framtida nyttjandet. En cirkulär ekonomi skapas. Se
beskrivning under kapitel Mål
Horisontellt mål - Jämställdhet

Bidrar till att förbättra jämställdheten

Konsekvenser för Jämställdhet
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Etableringen av det regionala industrinätverket kommer att löpande lyfta och integrerar jämställdhet- och
mångfaldsarbetet inom ramen för regional samverkan mellan industrin. Jämställdhet ökar tillväxten,
attraktiviteten, innovationsförmågan samt fördjupa demokrati och öka det sociala kapitalet. En regions
attraktivitet stärks av att individer, oberoende av kön, ser möjligheter att utvecklas och bidra till regionens
utveckling. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att alla människors kompetens och
skaparkraft tillvaratas och främjas.
Projektet kommer att beröra , i sin helhet, många företag och kommuner - därmed ett stort antal anställda av
båda könen. Eftersom de industriella SMF i dagsläget har en personalsammansättning som är kraftigt
dominerad av män är projektets ambition att kunna engagera en högre andel kvinnor i både remiss- , beslutsoch etableringen av det regionala industriella nätverket. Projektet ska aktivt arbeta för att nå en jämnare
könsfördelning på alla typer av befattningar i det regionala nätverket. Därför kommer ansvarig person för det
regionala industrinätverket att inneha kunskap och erfarenhet av jämställdhet och mångfalsområdet. Strävan
är att få en jämnare fördelning mellan könen inom ramen för det regionala industrinätverket kommer at vara
en viktig strategi och framgångsfaktor för att utveckla regionens industri.
För genomförandeaktiviteter ska särskilt beaktas att kvinnliga resurspersoner engageras. Projektets målgrupp
är bransch- och nätverksöverskridande vilket ökar utbytet mellan könen. Bland målgruppsföretagen är det
idag manlig dominans. Till styrgruppen och referensgruppen i projektet är strävan att nå en jämn fördelning
mellan könen. Nya system och produkter samt samverkan kring marknadsföring ger möjlighet att effekten på
jämställdhet förbättras. Aktiviteter inom området ska kopplas och samordnas med, och dra nytta av, de
projekt som särskild fokuserar på frågor om jämställdhet och mångfald. Se beskrivning under kapitel Mål.
Resultat efter projekttiden
Resultatet från etableringsprojektet kommer att resultera i ett regionalt industrinätverk som arbetar för
industriell samverkan över läns- och kommungränser. Industrinätverket kommer att stärka industrin
expansion på större marknader och positionera regionens industri både nationellt och internationellt. Genom
det regionala industrinätverket kommer regionen mer effektivt samordna satsningen till industrin både från
regionens innovationssystem men också nationella initiativ och satsningar. IUC Norrbotten roll som
tillväxtmotor för SMF i norra Sverige kommer att effektiviseras och säkras mer långsiktigt.
Genom att industrin kliver fram och tar ett större eget ansvar för att utveckla industrin verksamhet kommer
åtgärderna till industrin mer anpassas efter företagens behov och utmaningar, vilket leder till mer konkreta
tillväxtresultat i företagen och därmed utvecklingen av hela norra Sverige.
Utan ett regionalt industrinätverk kommer satsningarna att allt mer bli splittrade i hela regionen med effekten
att de regionala utvecklingsmedlen allt mer handlar om att försöka administrera och koordinera alla initiativ ¿
och allt mindre medel går till att ge direkt stöd till företagen.
Regionen har inte råd att arbete i lokala öar ¿ samtidigt som den nationella och internationella konkurrensen
ökar. Vi ser flertal kraftsamlingar i södra Sverige som på ett mer effektivare sätt samordnar sina insatser till
industrin och där parterna i innovationssystemet tar tydliga delansvar.

Bilagor
Namn
Bilaga Registeringsbevis IUC Norrbotten.pdf

Beskrivning/Kommentar

originalansökan_1000006434.pdf

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-08-15
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/938-3.5.1.1

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av projektet Connect North Businesses
with Capital 3.0
Ärendenr 2016/938-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att redan beslutad finansiering om
totalt 360 tkr till projektet Connect North Businesses with Capital får
användas till projektet Connect North Businesses with Capital 3.0 under
treårsperioden 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Connect Norr ansöker om att få använda beslutad finansiering till Connect
North Businesses with Capital till projektet Connect North Businesses with
Capital 3.0. Connect Norr ansökte 2015 om 720 tkr till medfinansiering av
projektet Connect North Businesses with Capital. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att anslå 360 tkr till projektet. I projektets
budget ingick finansiering från EUs strukturfonder. Projektet har inte
prioriterats i de EU-program som Connect Norr sökt medel från. Connect
Norr ansöker nu hos de offentliga medfinansiärerna om att få genomföra
projektet utan medfinansiering från EU.
Projektet syftar till att stärka företag i deras ambitioner att nå ut på en
nationell och internationell marknad. Detta sker genom att erbjuda
tillväxtföretag möjligheter till kapital och kompetens. 180 företag ska
utvärderas och 60 företag väljs sedan ut och får hjälp med att attrahera
riskkapital.
Tillväxtkontoret menar att företagens förmåga att attrahera riskkapital är
viktigt för regionens utveckling, och föreslår att beslutad finansiering står fast
trots utebliven EU-finansiering. Tillväxtkontoret välkomnar skrivningarna i
ansökan gällande jämställdhet och kommer att följa redovisningen kring detta
i kommande delrapporter.

Beslutsunderlag




Ansökan om finansiering Connect North Businesses with Capital 3.0,
bilaga
Bilaga till ansökan, referenser från företag, bilaga
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13
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2016-08-15
Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare
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Connect Norr
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2 (2)
Ärendenr
2016/938-3.5.1.1

PROJEKTANSÖKAN
Connect North Businesses with Capital 3.0
160627
Härmed ansöker vi om medfinansiering av projektet CNBC 3.0.
CNBC 3.0 (hädanefter CNBC) avser att utveckla möjligheter för regionens tillväxtbolag att
attrahera och nå nytt internationellt och annat tillväxtkapital (riskvilligt och annat kapital med
syfte att nå tillväxt). I arbetet ligger att samarbeta med, ta lärdom och dra nytta av de olika
kompetenser och möjligheter som finns inom Connects och andras regionala, nationella och
internationella nätverk. På så sätt stärker vi tillväxtbolagens internationella konkurrenskraft
och därmed deras potential att växa och anställa nya medarbetare.
«Det tematiska målet - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
CNBC ska bidra till att öka antalet nystartade företag och till att de som redan finns kan växa.
Prioriterat är också projekt som bidrar till företags kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar. Även
hjälp för företag att nå nya marknader ryms här.»
Tyvärr fick vår tidigare ansökan CNBC avslag av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland .
Samtliga medfinansiärer var dock klara.
Efter det beskedet har flera entreprenörer och investerare hört av sig till Connect och beklagat det
negativa beslutet. Det bidrog till att styrelsen Connect Norr i juni 2015 beslutade att återkomma med
en förnyad ansökan – denna gång utan EU finansiering. Styrelsen ser det som oerhört olyckligt att det
privata tillväxtkapitalet missgynnas. Istället bör Connects insatser uppmuntras då den sortens
tillväxtkapital också bidrar med en kompetens som saknas vid offentlig tillväxtfinansiering.
CNBC ”2.0” startade med ”risk” februari 2016. Redan under de månader som gått har projektet varit
oerhört framgångsrikt, med spännande tillväxtföretag på kö för att ta del av vad projektet erbjuder i
form av tillväxtkapital. Nu startar vi CNBC ”3.0” återigen med risk innan slutgiltigt beslut av de olika
medfinansiärerna, för det vore olyckligt för norra Sverige om det privata kapitalet och kompetensen
inte når Norrbottens och Västerbottens företag på effektivast möjiga sätt.
Idag finns inte möjligheten att nå tillväxtkapital – och inte minst internatio-nellt sådant - på effektivt sätt,
trots att behovet bland entreprenörerna är enormt. Samtidigt är de lokala marknaderna för
tillväxtkapital alltför små för att tillväxtbolagen ska nå önskad framgång. Med en utökad möjlighet för
tillväxtkapital, ökar tillväxtbolagens möjligheter flerfaldigt. Det här är en avgörande fråga för regionens
näringslivs framtid och är oerhört efterfrågat av många företag i Norr- och Västerbotten.
CNBC kommer att medverka till att de regionala entreprenörerna ges möjlighet att lyfta blicken från det
dagliga operativa arbetet, till ett mer hållbart strategiskt arbete vilket är en förutsättning för framgång –
inte minst på den internationella arenan.
En mindre men ändock viktig del är att ”coacha” också de regionala investerarna så att de blir mer
trygga i sina investeringar och bättre förberedda på att saminvestera med annat kapital i regionala
tillväxtföretag. Det arbetet kommer att bedrivas med Connects partner. Detta sker ideellt och utan
avgift för de kapitalsökande tillväxtföretagen.
Löpande utvecklar CNBC ett kluster av samverkande städer vad gäller tillväxtkapital. Arbetet är
påbörjat med Uleåborg, Rovaniemi, Vasa och Trondheim förutom de svenska. Denna satsning, som
eg ligger utanför CNBC men kommer att bidra till utvecklandet av tillväxtföretag i Norr- och
Västerbotten, ger ypperliga möjligheter att ev nå nytt kapital och att tränas skarpt inför mötet med
annat tillväxtkapital. Klustret som finansieras etc utanför CNBC, kommer att kraftigt bidra till projektets
framgång.
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Bakgrund och projektbeskrivning
“Connect is a nonprofit organization that matches entrepreneurs with skills and capital from
the businesses community. Thereby we shorten their path to real and lasting results.
We create growth.”
Connect North Businesses with Capital (CNBC) avser att utveckla möjligheter för tillväxtbolag att
attrahera och nå nytt gränsöverskridande – internationellt – och annat tillväxtkapital (riskvilligt och
annat kapital med syfte att nå tillväxt). I arbetet ligger också att samarbeta med, ta lärdom och dra
nytta av de olika kompetenser och möjligheter som finns i bl a de tre nordiska länderna. På så sätt
stärker vi samtidigt tillväxtbolagens internationella konkurrenskraft och därmed deras potential att växa
och anställa nya medarbetare.
Projektet kommer att sträva efter samverkan i klusterform med olika organisationer också i andra delar
av norra Norden, så att företag och investerare inom CNBC kommer att erbjudas möjlighet att delta på
investerar- och kapitalanskaffningsevent också i dessa regioner. Dessa institutioner är alltså inte
formella partners inom CNBC, men vi bygger kluster och nätverk oss emellan.
Idag finns inte möjligheten att nå gränsöverskridande och internationellt tillväxtkapital på effektivt sätt.
Samtidigt är ofta de lokala marknaderna för tillväxtkapital alltför små för att de kapitalsökande
tillväxtbolagen ska nå önskad framgång. Med en utökad gränsöverskridande region för tillväxtkapital,
ökar tillväxtbolagens möjligheter flerfaldigt. Det här är en avgörande fråga för regionens näringslivs
framtid och CNBCs verktyg är redan idag ytterst efterfrågade av såväl entreprenörer som av
investerare inom regionen.
CNBC kommer att bidra till att utveckla nya affärsmodeller för små och medelstora företag, särskilt för
internationalisering. Denna investeringsprioritering har valts med tanke på ökad global konkurrens och
ett allt ökande förändringsbehov. Det i sin tur kräver allt högre konkurrenskraft för regionens
tillväxtbolag. I Sverige och Norge är tjänste- och servicesektorn, besöksnäringen och
kreativa/kulturella näringar växande sektorer. De här ger CNBC ypperliga möjligheter att över
nationsgränserna hitta nya affärsmodeller som kombinerar och kompletterar de befintliga
företagsstrukturerna och därigenom stärker de små- och medelstora företagens konkurrenskraft.
Connects erfarenhet och lärdom (se bl. a utredningen Affärsänglar och Investeringar framtagen våren
2014 av Ratio, Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers och Vinnova på uppdrag av Connect i
Sverige: http://www.connectnorr.org/angelrapporten/) pekar tydligt på att också investerarna (läs
affärsänglar) saknar coachning och rätt bakgrund för framgångsrika satsningar. CNBC kommer att
utveckla investerarna via Connets partner så att investeringarna lyckas och blir effektiva.
Visionen om det europeiska föredömet
är att CNBC aktivt ska bidra till att regionen blir ett europeiskt föredöme vad gäller gränsöverskridande
tillväxtkapital och tillväxtföretagande.
CNBC kommer att leda till praktiska internationella erfarenheter och nätverk och bygga grunden för
framtida hållbara gränsöverskridande relationer. Genom att nyttja ländernas olika styrkor och
erfarenheter kan tillväxtbolag och investerare ges värdefull information och nätverk för utveckling
också utanför projektets ram. CNBC vill bidra med ökad kraft och fart i näringslivsutvecklingen och
snabbare än idag erbjuda tillväxtbolagen möjligheter att nå nytt gärna internationellt kapital. Idag finns
det inget arbete inom området, trots att det är oerhört efterfrågat av såväl kapitalsökande företag som
av investerare.
CNBC kommer, när så är möjligt, att nära samverka med andra parter inom företagsutveckling för att
säkerställa framgång för regionens tillväxt. Exempel på sådan samverkan är ALMI Företagsutveckling,
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SIVA, ALMI Invest/Partnerinvest, Invest in Norway, de olika inkubatorerna, Tillväxtverket,
Norrlandsfonden, Industrifonden, Inlandsinnovation etc.
Målsättningen för projektet är bl a att stärka ekonomisk och social utveckling genom samarbete.
Övergripande mål är att förstärka områdets konkurrenskraft och sammanhållning. Med det menas att
öka antalet nya och existerande bolags hållbara utveckling så de kan växa i konkurrens. Förstärkt
regional sammanhållning fokuserar på sociala nätverk och kontakter som skapas genom
projektaktiviteter. CNBC möter samtliga dessa utmaningar. Projektet omfattar både utvecklande av
metoder för gränsöverskridande företagsrådgivning med kapital och coachning/utveckling som nya
samarbeten mellan tillväxtbolagen och mellan investerarna. Denna samverkan kommer av naturliga
skäl att omfatta också andra viktiga utvecklingsområden än enbart kapitalanskaffning:
företagsutveckling, export, import, kontakter för nyetableringar mm mm.
CNBC kommer att säkerställa att företag från regionen ges möjlighet att ansöka om att presentera sig
och sina kapitalbehov inför Connects och andras nätverk av investerare i t ex Stockholm, Köpenhamn,
Oslo, Göteborg, Bergen etc. CNBC erbjuder också bolag i processerna möjlighet att nå nätverk av
investerare i andra delar av världen, inte minst i San Diego USA. Även detta är efterfrågat av CNBCs
målgrupper. Utan CNBC kommer bolagen från regionen inte att erbjudas denna väg för
kapitalsanskaffning.
Connect har utvecklat och utvecklar löpande en digital plattform där europeiska investerare kan möta
kapitalsökande bolag från Connect-sfären. Bolag inom CNBC kommer att erbjudas denna unika
möjlighet. Utan CNBC kommer bolagen från regionen inte att erbjudas denna plattform.
Dessa unika, och av investerare och kapitalsökande entreprenörer mycket efterfrågade, möjligheter
kan alltså enbart erbjudas under förutsättning att CNBC startas.
Under ledning av Connect Norr i Sverige har CNBC förberetts sedan år 2012.
Arbetet i projektet inför CNBC har bedrivits helt i egen regi utan inblandning av konsulter, och heller då
inte av konsulter ”från Stockholm eller Oslo” som så ofta annars är vanligt. På så sätt säkerställer
projektgruppen egen och djup erfarenhet av och kunnande om den egna regionala
gränsöverskridande marknaden, vilket borgar för projektets framgång.

Syfte
Connect North Businesses with Capital (CNBC) ska stötta kapitalsökande tillväxtbolag så att de blir
bättre rustade att hantera den avgörande växtfasen. Det görs genom att erbjuda tillväxtföretagen
möjligheter att via kluster nå gränsöverskridande kapital och kompetens. Vi knyter samman bolag med
investerare, men också investerare från de olika regionerna och länderna med varandra och bolag
från de olika länderna och regionerna med varandra.
Genom att investerare får ökat förtroende för gränsöverskridande aktiviteter, kommer möjligheten till
investeringar över geografiska större områden att möjliggöras. När bolag från regionerna möts, ges
goda förutsättningar för nya utvecklande nätverk och affärsmodeller.
CNBC kommer att möjliggöra att rätt kompetens och rätt kapital knyts till respektive bolag. Projektet
erbjuder investerare coachning inom området.
I arbetet ligger en väsentlig personlig utveckling av entreprenörerna, så att de på bästa sätt kan möta t
ex investerare från olika länder och andra områden. Via CNBC kommer företagsledarna att blir mer
trygga i sina roller. En av delarna är möjligheten till gränsöverskridande mentornätverk. På den
svenska sidan sker den delen i samverkan med ALMIs nätverk av mentorer.
Med utgångspunkt i modellen ”Analysera-Åtgärda-Växa” utvecklas företagen så att de når sina mål.
Det arbetet görs via skräddarsydda handlingsplaner, som tas fram i samarbete med oss på CNBC och
våra partners. Arbetet blir både tidsmässigt och ekonomiskt effektivt och säkerställer att målen nås.
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Mål
Projektet CNBC har följande målsättningar.
Huvudmål:
Inom projektperioden ska 60 tillväxtbolag med potential skrivit avtal inom CNBC och genomgått CNBC
första steg
Inom projektperioden ska investerarnätverket bestå av 125 medlemmar med vilja/förmåga att var och
en investera Euro 15 000 eller mer.
Effektmål:
1. Bolagen ska inom 12 månader från genomförd första aktivitet ökat antal anställda och omsättning
med 20 %.
2. Bolagen ska efter ytterligare 24 månader ökat sin omsättning och antal anställda med
ytterligare 40 %.
N.B! Hur många nyanställningar i antal det blir, respektive hur mycket omsättningen ökar i kronor,
beror på ingångsvärden hos företagen.
Räkneexempel.
Om 10 bolag har tio anställda och omsätter Euro 1m när de genomför aktiviteten ska de inom 12
månader omsätta Euro 12m och ökat antal anställda med 20 personer.
3. Bolag ska inom tre år sedan genomförd första aktivitet ha attraherat Euro 13 500 000 i nytt kapital.
Huvudmålet ska nås via följande verktyg:
CNBC kommer under programperioden att möta och utvärdera 180 eller fler bolag. Det görs genom
offentliga möten, personliga möten, Connects partners, Connects medlemmar, inkubatorer,
rådgivningsaktiviteter etc.
Genom att erbjuda bolagen inom möjlighet att nå tillväxtkapital från nya områden som från Connects
investerarnätverk i andra delar av Norden samt internationella dito.
Kapitalsökande bolag utvecklas inför kapitalanskaffningsmöten vilket ger mycket goda möjligheter till
framgång.
Coachning av investerare ger mer trygga investerare som därmed är mer benägna att satsa på
tillväxtbolag – även över stora geografiska mråden. Se tidigare nämnd rapport om Connects arbete
med ”affärsänglar”.
Utvecklandet av panNordisk digital Connect plattform där investerare från Europa kan möta de
kapitalsökande bolagen
Investerare från de olika regionerna ges möjlighet att saminvestera vilket underlättar insatser över
stora geografiska områden.
Under projektperioden arbetas det fram en modell för tillväxtfinansiering som ger möjlighet till hållbar
fortsättning också efter programperioden. Vid ett lyckat projekt kan det finnas möjligheter att bedriva
verksamheten finansierad av deltagarna. Det är ett effektmål vi kommer att söka uppnå efter
programperioden och som vi planerar för under CNBCs period.

Horisontella kriterier
Programmen lyfter fram viktiga s.k. Horisontella kriterier som ska bidra till programområdenas
utveckling. CNBC tar fasta på dessa och avser att prioritera dem.
Antal ideella timmar som tillförs projektet
9 300
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Antal ideella timmar levererade av kvinnor
3 720 (40%)
N.B! Vid en fiktiv realistisk marknadsmässig timkostnad skall varje Euro som finansierar projektet
motsvaras av samma fiktiva kostnad i form av ideella professionella resurser för
rådgivning/nätverkskontakter för att utveckla regionens tillväxtbolag.
Antal bolag som företräds av kvinnor
Antal bolag som företräds av etnisk minoritet

18 av 60
12

Antal bolag sprungna ur de kreativa näringarna
Antal bolag sprungna ur turistnäring
Antal bolag sprungna ur miljö/energi
Antal bolag sprungna ur ITC inkl sk datahallar

12
9
12
12

OBS! Antal bolag sprungna ur hälso- och sjukvård

5

Antal bolag sprungna ur testverksamhet
Antal bolag sprungna ur ”Life science”
Antal bolag sprungna ur industrin

3
5
6

Koppling till regionala utvecklingsstrategier i Norr- och Västerbotten
CNBC har i sin planering tagit fasta på RUS så väl Norr- som Västerbotten. RUS visar på behov som
CNBC försöker leva upp till. Det finns flera sådana exempel.
Vidareutveckla Norrbottens livsmiljöer så att fler investeringar och etableringar kommer till länet.
Prioritera insatser för att införliva etableringar i den regionala och lokala ekonomin för att stärka
samhällsservice, kompetensförsörjning och skattekraft
Utvecklingsinsatser som främjar tillväxtområdena, innovativa miljöer, starka forskningsområden,
differentiering av näringslivet, besöksnäringen, miljödriven näringslivsutveckling, barn och ungas
kreativitet och entreprenörskap samt kulturella och kreativa näringar.
Prioriterade åtgärder
Fortsatt utveckla innovativa miljöer och kommersialisering, entreprenörskap, en mer entreprenöriell
miljö samt skapa fler och växande företag, för att positionera Norrbotten som en innovativ region i
Europa.
Ta fram en regional innovationsstrategi för att bidra till att vidareutveckla forsknings- och
innovationssystem, främja spetskompetens, smart specialisering samt stärka samarbetet mellan
universitet, forskning, företag, samhälle och den ideella sektorn.
Kontinuerligt arbeta för att stärka ungas entreprenör skap och företagsamhet och att stimulera initiativ
till ökad jämställdhet och mångfald i näringslivet
Strategiskt gränsöverskridande samarbete
Utvecklingsinsatser som främjar samverkan med näringslivet, ett ökat internationellt samarbete,
gränsregional samverkan, erfarenhets- och kompetensutbyte, internationella affärer samt ett
mångkulturellt samhälle.
Prioriterade åtgärder
Delta aktivt i det internationella samarbetet - främst inom EU, Barentsregionen och Nordkalotten.
Samarbetet ökar förutsättningarna för ett diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv.
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Främja företagens marknadsutvidgning, globalisering, produkt- och tjänsteutveckling och/eller
affärssamarbete.
Utveckla strategiskt samarbete över nationsgränser för att stärka länets forsknings-, utbildnings- och
innovationsmiljöer samt spetskompetens och smart specialisering.

Huvudaktiviteter
CNBCs Huvudaktiviteter består av tre delar som utvecklas enbart för CNBC.
Utvärdering av 180 eller fler bolag. Av dessa skriver 60 avtal med CNBC
Steg 1
De bolag som går vidare träffar kompetensresurser framtagna ur Connectnätverken. Syfte är
kapitalanskaffning kombinerat med rådgivning inom området. I detta arbete används bl a modern
distansöverbryggande teknik kombinerat med «fysiska på plats» möten.
Steg 2
Gemensamt med professionella reusrser utvärderas Steg 1 tillsammans med entreprenören. I
samförstånd bestäms hur bolaget ska gå vidare: inom Connect, mot investerarforum, mot andra av
CNBCs samarbetspartners som ABI, Uminova, BIC eller andra?
Steg 3
De mest lämpade skalbara företagen erbjuds möjligheten att ansöka om att presentera för investerare
i andra nätverk som i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Oslo, Trondheim, Köpenham,n etc. Möjligheten
att nå investerare via Global Connect i San Diego erbjuds också här.
Inom detta steg inryms också möjlighet till mentor fokuserad på gränsöverskridande tillväxt.
Ny verksamhet
Connect har aldrig tidigare arbetat med syfte nytt gränslöst kapital och investerare. Det här är något
nytt och utmanande för vår organisation och saknas i regionen.

Utvärdering inför CNBC
CNBC avser att att utvärdera hundratals bolag inför att de ev erbjuds plats i CNBC processen. Detta
arbete kommer att ske på seminarier, personliga möten, rådgivningsmöten, via Connects partners och
medlemmar etc. Syfte är att hitta de mest utvecklingsbara bolagen inom målgruppen som har stor
potential till tillväxt.

Steg 1
Steg 1 har till uppgift att kvalitetssäkra företagen samtidigt som ett grundmaterial för
företagsfinaniering arbetas fram inför mötet med investerare vid den kommande aktivitet med
FinansieringsFokus(SBFF). Bolagens representanter tränas av CNBC för att vid mötet göra bästa
tänkbara intryck.
Aktiviteten består förutom entreprenören av en expertpanel med presumtiva investerare och vid behov
andra resurser som kan bidra till framgång inom området kapitalanskaffning: banker, revisorer, erfarna
företagsledare som ”gjort motsvarande resa” osv. Experterna utses i nära samverkan entreprenörCNBC projektledare. Syfte är såklart att om möjligt redan vid detta skede lösa bolagets kapitalbehov.
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I arbetet knyter vi gränsöverskridande resurser till panelen. Många gånger kommer CNBC att använda
sig av modern distansöverbryggande teknik vid dessa tillfällen. Men möten ”på plats” är att fördra.
Coachning
I samband med varje sådan aktivitet hålls en ca30 minuter lång coachning riktad till investerarna.
Coachningen berör områden som gynnar investeringar i små och medelstora bolag och gärna
gränsöverskridande sådana. Det kan röra sig om ”cash-management”, exitstrategier, ”due-diligence”,
skattefrågor, budgetarbeten, frågor om finansiering över gränserna etc. Coachningen administreras av
CNBC med utförs av Connects partner som t ex banker, revisionsbolag, investmentbolag,
affärsutvecklare etc.
CNBC kommer dessutom att anordna ”rena” coachningtillfällen riktade till investerarna med syfte just
gränsöverskridande dito.
Expertpanelen arbetar fram rekommendationer till entreprenören. Dessa rekommendationer kan vara
att gå vidare inom CNBC med åtföljande gränsöverskridande finansforum inom Steg 2 och 3.
Steg 2
Utifrån arbetet i Steg 1 erbjuds bolagen möjligheter att gå vidare med Steg 2.
Gemensamt med professionella reusrser utvärderas Steg 1 tillsammans med entreprenören. I
samförstånd bestäms hur bolaget ska gå vidare: inom Connect, mot investerarforum, mot andra av
CNBCs samarbetspartners som ABI, Uminova, BIC eller andra?
Connect har bred och oerhört stor erfarenhet av utvecklingsinsatser som dessa.

Inom Steg 2 erbjuds dessutom möjlighet till mentor för gränsöverskridande kapitalanskaffning. På den
svenska sidan kommer vi att använda oss av ALMIs redan uppbyggda mentornätverk. Steg 1 inom
CNBC visar om entreprenören har behov/nytta av mentor för sin kommande utveckling. Om så,
samverkar CNBC med ALMI och speciellt utformat mentorskap. Många gånger vill personer som
redan täffat entreprenören också fortsättningfvis stötta företaget – ev i form av mentor.
Steg 2 kan till delar pågå parallellt med kommande Steg 3.
Steg 3
För att kunna tillmötesgå det enskilda tillväxtbolagets övriga behov för tillväxt utöver Steg 1 och Steg
2, erbjuder CNBC en Steg 3-fa
Träffa andra investerare
Bolagen som kommit såhär långt inom CNBC, erbjuds möjlighet att ansöka om att få presentera sig
och sina kapitalbehov inför Connects andra nätverk av investerare; nationellt (som Stockholm,
Göteborg och Malmö), nordiskt (som Oslo, Köpenhamn och Bergen) och övrigt internationellt (som
Baltikum, Storbritannien och San Diego). CNBC tränar och utvecklar bolagen inför dessa möten.
Beslut om bolagens deltagande kan ej fattas av CNBC allena, utan slutgiltiga beslut tas av respektive
organisation som ansvarar för investerarnätverket. För att få ansöka till dessa möjligheter måste
bolaget vara en del av process inom CNBC. Det här är också en oerhört efterfrågad möjlighet av
regionens entreprenörer.
Inom detta steg inryms dessutom möjligheten till gränsöverskridande mentorskap.Företag som via
utvärdering inom Steg 1 och 2 av de professionella resurserna bedöms ha nytta av mentor för sin
gränsöverskridande tillväxt, erbjuds sådan av CNBC. På den svenska sidan samarbetar vi med ALMI
Företagspartners mentornätverk. Menorerna är ofta sprungna ur CNBCs aktiviteter.
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Digital plattform
Connect i Sverige har utvecklat en digital plattform där kapitalsökande bolag möter investerare.
Plattformen är än så länge enbart nordisk, men arbete pågår med att koppla ihop denna med en
europeisk dito. Plattformen är ”up running” i ett tidigt skede, men väl fungerande.
Bolagen som genomfört Steg I hos CNBC och så rekommenderas, kommer att erbjudas möjlighet att
lägga upp sitt bolag med dess kapitalbehov på denna plattform. För att erbjudas dessa möjligheter
måste alltså bolaget vara en del av process inom CNBC.

Generellt
För att minimera antalet resor etc, använder CNBC i möjligaste mån modern distansöverbryggande
teknik. Vissa resor kan dock inte undvikas, då det personliga mötet på plats ofta är överlägset andra
sätt att träffas. CNBC kommer att följa Connect Miljöpolicy också vad gäller resor.
CNBC strävar efter en jämn könsfördelning samt motverkar kränkande behandling av olika slag och
följer därför Connect Norrs Jämställdhetspolicy.
Tydlig och effektiv kommunikation
CNBCs verksamhet och utfall kommer att tydligt kommuniceras med deltagare, finansiärer och det
omgivande samhället. Varje kvartal tar projektet fram gemensamt kvartalsbrev som distribueras digitalt
och på andra sätt samt via websidor till alla intressenter och inom hela nätverket. Vardera
projektdeltagare producerar detta kvartalsbrev två gånger per år.
Aktiviteter mm kommuniceras på respektive deltagande organisations websidor.
Via sociala medier såsom Facebook och LinkedIn mm, kommer projektets verksamhet att lyftas fram.

Målgrupper
Huvudmålgrupp 1. är bolag med säten inom regionen vars omsättning är 300 000 – 3 000 000 Euro.
Bolagen kan finnas i samtliga branscher (ej falla för Connects etiska regler). Bolagen ska dessutom
kännetecknas av bl. a minst något av följande:
Betydande tillväxtambitioner nationellt och gärna internationellt
Gränsöverskridande möjligheter – kända eller ännu ej kända
Förestående kapitalbehov inom tre år
Nya produktlanseringar och ev på nya marknader
Generationsskiften
Exportvilja och kapacitet
Omorganisering
Huvudmålgrupp 2. Är bolag och idéer inom regionen som ännu ej kan visa omsättning. Dessa
entreprenörer ska ha potential att växa och stå inför ett kapitalbehov inom snar framtid. Dessa tidiga
bolag ska, förutom punkterna under Huvudmålgrupp 1, kännetecknas av bl. a minst något av
följande…
Företrädas av kvinnor
Företrädas av etnisk minoritet
Ha sitt ursprung i kreativa näringar, miljö/energi, ITC inkl datahallar eller turism
Vara förordad av någon av regionens inkubatorer. CNBC kommer att samverka nära med alla dessa
instanser för tidiga företag, och därför prioriteras dessa organisationers bolag.
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På detta sätt prioriteras de Horisontella kriterierna då bolag enligt Huvudmålgrupp 2 ofta är tidiga med
ringa eller ingen omsättning. De saknar nätverk och erfarenhet av att möta tillväxtkapital. Många
gånger har de dock god potential för tillväxt och behöver speciell stöttning för att lyckas. Här kommer
CNBC att bidra på bästa sätt.
Huvudmålgrupp 3. Investerarna ska ha vilja och förmåga att investera 15 000Euro eller mer. Det kan
vara i form av enskilda investeringar och/eller investeringar via s.k. riskkapitalbolag/investmentbolag.
Investeringen kan vara av olika former såsom ägarkapital, framtida vinst- eller omsättningsdelning,
optioner, lån till tillväxt etc.
Målet är att investerarnätverket ska bestå av 125 medlemmar, varav 25 % ska vara kvinnor.
En delvis kanske underordnad men ändå viktig målgrupp är Connects övriga partners och
medlemmar, som ideellt kommer att bidra med kompetens, nätverk och ev coachning.

Effekter och förväntat resultat
Det kommer att bli mer naturligt och självklart för tillväxtföretag i regionen att söka annat än det lokala
tillväxtkapitalet för sina satsningar. Företag från Norr- och Västerbotten blir trygga i sina möjligheter att
söka regionalt, nationellt och internationellt tillväxtkapital. Nätverken av investerare har funnit en väl
fungerande nätverksorganisation som borgar för fler och mer kvalitativa framtida investeringar i norra
Sveriges tillväxtföretag. Saminvesteringar mellan lokala, regionala och internationella investerare
kommer att öka. I kronor räknat kommer CNBC att leda till nya satsningar och nya arbetstillfällen (se
mål). CNBC kommer också att speciellt stötta verksamheter som drivs av olika bakgrunder och inom
mer eller mindre nya branscher (se mål).

Kopplingar till andra projekt och verksamheter
Hela CNBC bygger på nära samverkan med näringslivet i norra Sverige.
Det finns idag inget motsvarande nätverk för gränsöverskridande tillväxtkapital. CNBC kommer att
säkerställa att bolag från regionen ges möjlighet att ansöka om att presentera sig och sina
kapitalbehov inför andra nätverk av investerare i t ex Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Göteborg, Bergen
etc. För att göra det måste de ha genomfört Steg 1 inom CNBC (se i projektplanen). CNBC erbjuder
också bolag i de egna processerna möjlighet att nå nätverk av investerare i andra delar av världen,
inte minst i San Diego USA. Utan CNBC kommer bolagen från regionen inte att erbjudas denna väg
för kapitalsanskaffning.
CNBC ska träna och utveckla bolagen vilket ökar deras möjligheter att nå tillväxtkapital, också
internationellt sådan.
Tillsammans med olika nordiska partner har Connect utvecklat och utvecklar löpande en digital
plattform där europeiska investerare kan möta kapitalsökande bolag från Connect-sfären. Bolag inom
CNBC kommer att erbjudas denna unika möjlighet. Utan CNBC kommer bolagen från regionen inte att
erbjudas denna plattform.
CNBC tränar och utvecklar bolagen inför denna möjlighet.
Ett tidigare Connect Interreg projekt som handlade om att samordna FöretagsAcceleratorer i Norge
och Finland kan sägas vara upphovet till CNBC. Många företag i denna accelerator önskar sig hjälp
med finansiering, gärna gränsöverskridande. Det tog vi fasta på när vi planerade CNBC.
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Start 1 februari 2016
CNBC startas den 1 februari 2016 och pågår i 36 månader
Projektets löptid blir 20160201 - - 20190131.

Budget

Projektorganisation
Projektansvarig Huvudman: CONNECT Norr Service AB
Bemanningen ser ut som följer: Umeå inkl ledning 60% av heltid och Luleå 60% av heltid
Styrgruppen består av Åke Elveros (ordf) Sparbanksstiftelsens Riskkapitalstiftelse, Ashley Tott
Nordicvibe, Rolf Larsson Deloitte och Angela Ekman-Nätt Esam. Referentgruppen består av
styrgrupperna Västerbotten (ordf Angela Ekman Nätt) resp Norrbotten (ordf Rolf Larsson).
Kompetens tillförs av Connect via CNBC och kommer att kraftfullt utveckla regionens entreprenörer
och investerare. Det sker genom hållbar erfarenhet av kompetens- och kapitaltillförsel med
dokumenterad framgång.
CNBC kommer att utökaa utbytet av gränsöverskridande kapital och kompetens. Det finns redan
inarbetade kontakter och nätverk för kompetens och kapital med specialister, experter, mentorer m fl.
som arbetar ideellt - sammantaget över 500 personer.
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Connects unika nätverk för kapital och kompetens är lokala, regionala, nationella nordNordiska,
Nordiska och globala. Dessa kan endast nås via CNBC. Detta ger fokus på kapitalanskaffning,
kommersialisering, tillväxt, lönsamhet och kunder såväl som på snabbast tänkbara företagsutveckling
och därmed skapas nya arbetstillfällen i regionen.
Referentgruppen består av styrgrupperna Västerbotten (ordf Angela Ekman Nätt) resp Norrbotten
(ordf Rolf Larsson).
Västerbotten Angela Ekman-Nätt, ordf Marlene Johansson, Umeå Universitet Fredrik Sundin,
Ackordscentralen Ludvig Stendal, EY Anders Hettinger, PwC Anders Rinzen, Deloitte Mikael Carlson,
SEB Sofia Ekström, Ekström Invest
Norrbotten Rolf Larsson, Deloitte, ordf Niklas Berglund, Nordea Maria Bergman, Luleå kommun
Katarina Öquist, ABI Yvonne Hendler, EY Monika Lindgren, KPMG Staffan Ruuth, ActBizIt Johan
Bergström, LTU.

Uppföljning och resultatspridning
CNBCs verksamhet och utfall kommer att tydligt kommuniceras med deltagare, finansiärer och det
omgivande samhället. Varje kvartal tar projektet fram gemensamt kvartalsbrev som distribueras digitalt
och på andra sätt samt via websidor till alla intressenter och inom hela nätverket. Vardera
projektdeltagare producerar detta kvartalsbrev två gånger per år.
Aktiviteter mm kommuniceras på respektive deltagande organisations websidor.
Via sociala medier såsom Facebook och LinkedIn mm, kommer projektets verksamhet att lyftas fram.

Fortsättning efter CNBC
Efter projektperioden kommer investerarnätverken att fortsätta och då planeras finansieras av
medlemarna själva, av de presenterande tillväxtföretagen och av partner.
Vi planerar dessutom ett sk Alumni program där framgångsrika entreprenörer som lyckats med hjälp
av CNBC stödjer det framtida nätverket.

Jämställdhet
CNBC kommer att följa Connect Norr Jämställdhetsplan.
De övergripande målen för CNBC jämställdhetsarbete är både kvantitativa och kvalitativa. De
kvantitativa syftar till att uppnå balans mellan antalet män och kvinnor, att uppnå en jämn
könsfördelning inom olika yrkeskategorier och ledarfunktioner, samt i aktiviteter, seminarier mm. De
kvantitativa målen omfattar också löne-, kompetensutvecklings- och anställningsfrågor. De kvalitativa
målen är svårare att ange, men handlar bl a om att män och kvinnor ska ha lika stort inflytande på
styrgruppsarbete, aktivitetsutveckling, arbetsförhållanden samt beslut på alla nivåer och att kvinnors
och mäns kvalifikationer och erfarenheter tas till vara på ett likvärdigt sätt. Eftersom detta begrepp kan
vara föremål för olika tolkningar, måste dock berörda verksamheter och instanser föra fortlöpande
måldiskussioner kring förståelsen av jämställdhet som kvalitet.
CONNECTs styrelse bär det yttersta ansvaret för jämställdhetsarbetet i CNBC . Beräkning av
kostnader, och avsättning av nödvändiga resurser, för de åtgärder som föreslås för att nå de
långsiktiga målen ska ingå som ett naturligt led i verksamhetsplanering och arbetet med budget.
CNBC bör i sitt arbete för jämställdhet prioritera några områden. För den kommande perioden kommer
därför CNBC att särskilt satsa på, och uppmärksamma, följande:
att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling p g a kön. Att ingen form av kränkande
särbehandling förekommer är en förutsättning för ett jämställdhetsarbete inriktat på rättvisa och
kvalitet.
att intensifiera arbetet med lednings- och ledarskapsutveckling, då detta ifråga om jämställdhet är ett
eftersatt område.
ANSTÄLLDA ska
aktivt verka för jämn könsfördelning ifråga om anställningar och uppdrag.
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med utgångspunkt i CONNECTs jämställdhetspolicy initiera jämställdhetsarbeten och kontinuerligt
stimulera, stödja och följa upp detta arbete.
beakta möjligheterna till positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid fördelning av
anställningar
sträva efter jämn könsfördelning vid utseende av aktiviteter.
sträva efter jämn könsfördelning i utvärderingsprocessen av tilltänkta företag.
genom aktiva insatser stimulera underrepresenterat kön att söka vissa anställningar, att vara
panelmedlemmar i samband med aktiviteter eller att bli företagare/entreprenör.
beakta jämställdhetsaspekterna vid fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag.
tillse att personalutbildning och annan kompetensutveckling är jämställd.
ge aktivt jämställdhetsarbete ett meritvärde.
förlägga sammanträden och seminarieverksamhet på tider som går att förena med familje- och
fritidsliv.

CNBC kommer att följa Connects miljöpolicy.

Integration och mångfald
Connects målsättning är att aktivt bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagets
medarbetare och entreprenörer i Connects/CNBC olika delar skall föregå med gott exempel gentemot
övriga aktiva i innovationssystemet och samhället i övrigt genom att låta miljöhänsyn genomsyra
verksamheten.
Vi verkar för en hållbar ekologiskt utveckling inom våra verksamhetsområden. Målen anger de
kvaliteter som vår miljö och gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt
hållbara på lång sikt. De målformulering som Connect/CNBC satt upp är bl a följande:
Connect/CNBC skall aktivt medverka till en bättre miljö och hållbar samhällsutveckling.
Vår arbetsplats skall vara miljövänlig och personal och entreprenörer i våra processer skall i sin
verksamhet värna om miljön.
Ett handlingsprogram skall upprättas som utvärderas och revideras.
Se mer i Connects miljöpolicy.

Umeå och Luleå den 27 juni 2016
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Spontana åsikter om Connect
Här följer ett antal spontana åsikter om Connect: Det visar betydelsen av av vårt arbete för att hitta
kapital för att finansiera nya medarbetare hos tillväxtföretag i Norr- och Västerbotten. Tillsammans
representerar dessa hundratals norrländska arbetstillfällen.
Det privata tillväxtkapitalet är avgörande för tillväxten i norra Sverige, då den sortens kapital till skillnad
från den offentliga alltid medför kompetenstillförsel av näringslivet självt för de mindre företagens
tillväxt.

Emilia Lindmark, VD EoE Glasses
Umeå:
Rätt snart efter vi startat EoE började vi fundera över vilken väg vi skulle ta med vårt varumärke och
för att bygga företaget än större. Vi fick snabbt hjälp från Connect med en Språngbräda, där vi fick
stöd och idéer från entreprenörer som redan gjort resan. De kom med rätt verktyg för att utveckla
bolaget och våga utmana oss som entreprenörer. Det var en värdefull start för oss och har hjälpt oss
bygga vårt företag.
Efter några år har vi känt oss redo att ta nästa steg i vår tillväxt vilket kräver en större finansiering. För
vårt bolag är det viktigt att finansieringen kommer från Norrland där vi verkar. Här spelar Connect en
avgörande roll och de har varit en stark stöttepelare för att få nya kontakter och nå nya vägar när det
kommer till finansiering och tillväxten.

Harry van der Veen, VD NuiteQ,
Skellefteå:
CONNECT has successfully helped our company NUITEQ for several years with a wide range of
activities. These activities included functioning as a company accelerator, organising springboards,
facilitating networking opportunities, providing exposure to investors and media as well as giving
general business advise. The experience of working with CONNECT has been invaluable for the
development of our business. Their work and network have led to us to grow our business and appoint
more employees. We are thankful to CONNECT for their amazing support. It would be a shame if the
EU won’t finance the future important development of the Connect tools.

Thomas Andersson, fd VD och partner Citysleep och VD samt partner Happybooking,
Luleå
Jag har i mina två senaste start-up företag haft stor nytta av Connects språngbrädor. I båda fallen
har språngbrädorna varit en väg för oss att skapa nya företag och arbetstillfällen. Connects nätverk
och kunskaper är värt otroligt mycket för företag i tidiga skeden som kräver externt kapital för att
realisera sin nya produkt eller expandera på befintlig eller nya marknader.
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Alfred Olofsson, Ersmarksängarnas Lantbruk AB,
Skellefteå:
Connect Norr har på flera sätt hjälp oss mycket i vårt arbete till att utveckla vårt nya koncept för
företaget. Dels genom att hjälpa till i arbetet att presentera oss och våra planer för investerare men
också hjälpt oss att få kontakt med rätt personer som kan hjälpa till i startskedet tack vare sina egna
erfarenheter och kunskaper. Connect har de rätta kontakterna och kommer även i framtiden att vara
till stor hjälp både för oss och för andra entreprenörer som behöver de rätta kontakterna för att komma
igång med sin verksamhet. Vad kan vara en bättre satsning av en strukturfond?

Peter Knutsson, VD Toontrack,
Umeå:
Connect och dess medarbetare, nätverk, partners och aktiviteter har haft en avgörande roll för
Toontrack Music ABs etablering och tillväxt. Utan Connect´s förmåga att öppna för nya kontakter med
rätt personer samt rådgivning och ”feed back” på vägen hade inte Toontrack stått där vi står idag.
Connects insatser med framför allt nätverkande aktiviteter skapade helt nya och unika möjligheter att
presentera bolaget och därmed attrahera kompetens vars ovärderliga insatser fått bolaget att växa
från ett par miljoner i omsättning till ca 60mkr och femtotalet anställda. Connects insatser har därmed
skapat bestående värden under hela företagets utveckling från i princip start-up till etablerat
tillväxtbolag, vilket vi är jätteglada för. Det vore mer än synd om inte deras nätverk kan utvidgas mot
investerare lokalt, regionalt och nordiskt.

Peter G Georgson, VD CMG Management B, Ordförande Venture Cup Sverige, Vice Ordförande i
Klöverbergsgården AB.
Luleå
Vi lever i ett land Sverige, som är mycket framgångsrika som exportörer av olika produkter, men helt
dominerat av ett fåtal stora koncerner. Vi saknar ett skikt av mellanstora och små företag alltså behövs
fler entreprenörer. Om inte tillväxten tar ytterligare fart kommer vi snart att bli förbisprungna av andra
länder.
Ett annat problem är kapitalbristen eller mer korrekt den njugghet som finansvärlden visar oss speciellt
här uppe i Norr. Min erfarenhet efter över 30 år i industrin är att Connect har en mycket stor betydelse
för näringslivet och den roll som Connect kan spela för icke minst den mindre företagarvärlden.

Andreas Sundgren, VD och grundare Brännland Cider fd grundare och VD Toontrack,
Umeå
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Out of all the business promoting, enhancing and connecting networks out there I've come into contact
with over the years Connect is the only one that has proved to work consequently to promote and
develop small businesses into larger businesses. The reason for this is that the basic idea of Connect
is a system of external examination that in turn leads to self examination of how a business model,
existing and/or supposed will work. The model used by Connect prepares the entrepreneur for an
actual business environment and then, within the same model, transports the entrepreneur into that
environment. The competence gathered within the Connect imparts actual knowledge and experience
because it is based in actual knowledge and experience of running successful businesses within the
widest array possible.

Anders Karlsson, styrelseordförande Westerbottens bryggeri,
Sävar Umeå
Westerbottens bryggeri är ett relativt nystartat hantverksbryggeri i Sävar strax norr om Umeå. Redan
efter dryga året hade vi växt ur kostymen och behövde investera i ny utrustning. Vi fick då kontakt med
Connects vd Anders Gothefors som på ett utmärkt sätt lotsade oss rätt i en för oss totalt okänd värld;
under en intensiv period fick vi inte bara hjälp med att hitta finansiärer (bland annat genom en väl
planerad företagsträff), utan också med att hitta hitta och presentera kärnan i vår verksamhet. Jag vet
många entreprenörer som skulle ha stor nytta av om Connect kan utveckla sitt nätverk av investerare
också utanför regionens gränser.

Erik Abbing, Grundare och VD 3eFlow AB
Luleå
Connect Norr har varit med från starten av 3eFlow. De har alltid utgått från vårt behov och levererat i
varje moment där vi samarbetat så som Språngbräda, Connect Green Week och Åre
kapitalmarknadsdagar. Med deras tid och kompetens har vi vässat affärsplanen, förtydligat pitchen
och utökat vårt nätverk. Det har resulterat i att vi attraherat extern kapital i flera omgångar och vi
följer nu vår affärsplan med spänning!

Gustav Paringer, grundare och VD Aptum
Umeå:
Aptum genomförde 2009 en ”Språngbräda” genom organisationen Connect. Vi var då ett företag som
var 4 anställda och omsatte ca 2,7 mkr det året. Vi hade en stark ambition att växa och trodde mycket
på vår affärsidé, men vi hade inte på ett strukturerat sätt funderat på vad vi behövde och i vilken
ordning.
Genom språngbrädan fick vi stort stöd i att utveckla vår affärsplan och vår affärsmodell och
identifierade främst ett kompetensbehov. Genom språngbrädan fick vi kontakt med både de som
kunde bidra med kompetens och kapital och efter språngbrädan investerade några engagerade
företagare i oss. Vi ser Connect och språngbrädan som en högst bidragande orsak att vi hittade det
nätverk och kapital vi behövde för att kunna växa till det vi är idag. Idag har Aptum drygt 50 anställda
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och har med positivt resultat vuxit till en omsättning på ca 75 miljoner kr 2015. Aptum har utsetts av
Dagens Industri till Gasell 3 år i rad och vid 2 av dessa tillfällen som årets gasellföretag i Västerbotten.
Vi ser organisationen Connect är norrra Sveriges viktigaste aktör för att bygga det viktiga
investerarnätverk för tillväxt som regionen behöver!

Arne Moren, VD ACKRA Invest,
Skellefteå
Ackra Invest som är ett lokalt Norrländskt investmentbolag som investerar framförallt i mogna bolag är
i högsta grad betjänt av det nätverk som skapas kring Connect. Både duktiga entrepenörer samt andra
personer som är engagerade i att driva och utveckla företag är mycket viktigt för Ackra att arbeta med.
Man ska komma ihåg att för att ett företag ska mogna måste det först gå genom de faser där Connect
genom sitt arbete får bolagen att utvecklas och skapa nya arbetstillfällen!
Så jag tycker det är av stor vikt att Connect i norra Sverige ges möjlighet att utveckla sina verktyg som
så ofta bidrar till att nya arbetstillfällen skapas. Det vore mycket olyckligt om Strukturfonden Övre
Norrland inte inser det.

Robert Olofsson, Finansieringsrådgivare ALMI Företagspartner Nord,
Umeå
Jag har sedan jag började på Almi för drygt fem år sedan haft en god relation med Connect. Med
tiden har jag insett hur viktig den relationen är för båda organisationerna; det handlar om Almis behov
av intermediärer, organisationer som Almi kan verka genom, och Connects behov av att ha
medlemmar som kan erbjuda reellt stöd. Det samarbetet gagnar i slutänden på ett mycket tydligt sätt
de tillväxtföretag som ingår i Connects program.
Vidare är Connects metoder tydliga, pragmatiska och effektiva, vilket det generellt råder brist på i det
företagsfrämjande systemet. Det vore oerhört negativt för regionen om inte Connect ges möjlighet att
utveckla sina nätverk, som investerarnätverken.
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2016/953-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande angående projektet Kirurgisk
kvalitet
Ärendenr 2016/953-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av projektet Kirurgisk kvalitet.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Surgicon ansöker om 2 000 tkr i projektstöd från Luleå kommun för
att starta ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid Luleå tekniska
universitet. Tanken är att utveckla kirurgutbildningen för att därigenom
reducera kirurgiska vårdskador. Genom denna satsning på kirurgisk kvalitet
vid Luleå tekniska universitet skulle spetskompetens på sakområdet skapas i
Luleå och ge nya möjligheter med konferenser, nya företag och nya
forskningsmöjligheter. Utveckling av kirurgiska simulatorer skulle kunna
kopplas till inledd satsning på gamification.
För att starta arbetet krävs finansiering av en lärartjänst under 6-12 månader,
vissa insatser vid institutionen för hälsovetenskap och institutionen för
ekonomi, teknik och samhälle samt resebudget och praktiska omkostnader.
Det är för detta som medel söks från Luleå kommun. När arbetet väl är igång
avser man att söka forskningsanslag i vanlig ordning.
Tillväxtkontoret menar att det aktuella forskningsområdet är angeläget och
kan ge effekter på den regionala utvecklingen. Däremot handlar det här om
ett stort åtagande från Luleå kommun på ett område som inte direkt är
prioriterat i strategin för näringslivsutveckling inom ramen för Vision 2050.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av projektet Kirurgisk kvalitet, bilaga
Letter of Intent gällande projektet Kirurgisk kvalitet, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Stiftelsen Surgicon
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20160627
Tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid LTU : ”Kirurgisk kvalitet”
Ansökan om projektstöd

Problemställning
Sverige är ett litet land som gjort sig känt för begrepp som ”kvalitet” och
”säkerhet”, vilket t ex kan illustreras av bil- och trafiksäkerhet och sjukvårdens
olika kvalitetsregister. I trafiken har antalet dödsfall sjunkit till ca 200-250/år tack
vare stora satsningar.
I sjukvården avlider ca 3000 patienter per år till följd av vårdskador, vilka totalt
uppgick till 105.000/år enligt Socialstyrelsens Vårdskademätning 2008, varav
knappt 50% relaterades till kirurgiska ingrepp. Varje skada ökade vårdtiden med
6 dygn i medeltal. Om kostnaden sätts till 10.000kr/dygn blir den totala kostnaden
6,3 miljarder/år. Därtill skall läggas personligt lidande och bestående men.
Vår hypotes är att de kirurgiska vårdskadorna kan reduceras med hjälp av en
bättre och mer välstrukturerad kirurgisk utbildning.
Lösning
Det svenska projektet Surgicon startades 2010, med syftet att lyfta upp frågan om
upplärning av nya kirurger, ur ett vetenskapligt perspektiv. Moderna studier visar
att kirurgisk manuell kompetens är mätbar. Surgicon leds av en internationell
styrelse bestående av ledande kirurger, och har organiserat en ny världskongress i
ämnet ”Surgical Training” vilken hållits på svensk mark två gånger, 2011 och 2013
och som kommit att kallas ”Davos for Surgeons” på grund av det stora antalet högt
placerade ledare inom kirurgin som samlades på samma plats under flera dagar
(som ett slags ”World Surgical Forum”). Surgicon har dessutom organiserat
globalt utspridda arbetsgrupper vilket skapat ett globalt nätverk av ledande
kirurger med intresse för utbildningsfrågan.
Under hösten 2013 bjöds Surgicon in till ett samarbete med WHO.
Vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet har man bl a
ägnat sig åt praktisk inlärning vid utbildningen av specialistsjuksköterskor.
Samtidigt har man vid Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle utvecklat
ämnet Kvalitetsteknik, där man bl a fokuserat på att minska gapet mellan vetande
och görande och på kvalitetsutvecklingen inom den svenska hälso- och
sjukvårdens processer.
Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt mellan Surgicon och ovan nämnda
institutioner vid LTU kan ge praktiskt användbara modeller för kirurgisk
inlärning. Sådana modeller skulle vara ovärderliga för unga kirurger under
upplärning, för handledare inom kirurgin och för valideringen av nyanlända
kirurgers praktiska kompetens.
Vi har därför tillsammans tagit fram ett ”Letter of Intent” avseende ett sådant
forskningssamarbete. Samtidigt har Surgicons grundare, Dr Margareta Berg,
anställts som oavlönad adjungerad universitetslärare vid LTU i ämnet ”Kirurgisk
kvalitet” – vilket är unikt då det utgör ett helt nytt universitetsämne.
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Effekter av samarbetet för Luleå kommun
I förlängningen kan projektet Surgicon, som blivit ett erkänt internationellt
varumärke, tillföra ytterligare kvalitetsfaktorer till regionen. LTU har fn möjlighet
att ta ledartröjan och bygga upp en spetskompetens inom ämnesområdet
”Kirurgisk kvalitet”. Det är en tidsfråga innan ämnet tas upp av andra lärosäten.
Det finns en klar poäng i att ämnet förlagts till ett tekniskt universitet, då man som
ingenjör har kompetens att utföra mätningar som extern observatör – och då man
inte är involverad i själva läkarutbildningen.
Den aktuella kongressen kan förläggas till Luleå och kopplas till vissa
turistattraktioner.
Det finns ett antal svenska företag som utvecklar och säljer kirurgiska simulatorer
(dataspel för kirurgisk träning). Sverige har blivit prisbelönat för utvecklingen av
dataspel, och kirurgisk simulation ligger snubblande nära detta område. Vid LTU
skulle denna typ av utvecklingsprojekt kunna drivas, vilket kan generera fler
företag i branschen.
Samarbetet med WHO skulle kunna förverkligas, eftersom möjligheten fortfarande
står öppen. Anledningen till att detta arbete inte realiserats ännu är bristen på
finansiering. Arbetet i denna sektor kan också vara av intresse och genera nya
prestigefyllda arbetstillfällen.
Sammantaget kan det planerade projektet medföra ett antal positiva faktorer som
inte kan överblickas i dagsläget, om LTU får en ny tvärvetenskaplig arena inom
ämnet ”Kirurgisk kvalitet”.
Behov
För att kunna driva igång det praktiska arbetet i augusti 2016 behöver vi
finansiera en lärartjänst under 6-12 månader, vissa insatser vid de två nämnda
institutionerna och en budget för resor och praktiska omkostnader . Sammantaget
ansöker vi härmed om 2 Mkr i projektstöd.
Om vi får förutsättningar att starta arbetet, kommer vi därefter att kunna söka
forskningsanslag på vanligt sätt. Svårigheten just nu är att få möjlighet att påbörja
arbetet. Det kommer att ta 6-12 månader i anspråk att bygga upp en ny
välfungerande samverkansorganisation mellan de två institutionerna och
Surgicon.
Surgicon har tidigare aldrig haft någon finansiering, och undertecknad har arbetat
som kirurg under hela perioden. Projektet har drivits av helt ideella skäl.
Med vänlig hälsning
Margareta Berg
Med dr, överläkare i ortopedi
Adjungerad universitetslärare vid LTU
Box 8853
40272 Göteborg
0708 441 999
congress@surgicon.org
www.surgicon.org
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Bilagor:
Letter of Intent LTU
Kongressprogram 2013
Med Riksstämman 2015
Tidn. Meetings Internat.
SvD Brännpunkt 151102
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2016-08-22

Förslag till kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019
Ärendenr 2016/1053

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2017-2019 för
kommunledningsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin verksamhetsplan, se
bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över
förvaltningens och kontorens uppdrag samt omvärldsbeskrivning. I övrigt
består materialet av mål i styrkort. Kommunledningsförvaltningens
verksamhet bedrivs via de olika kontoren. Därför är förvaltningens styrkort en
återspegling av de målområden som kommunstyrelsen fattat beslut om. Varje
kontor kommer sedan i respektive kontorsplan att formulera specificering för
dessa mål. Återrapportering vid kommande delårsrapporter förtydligar
respektive kontors insatser.

Beslutsunderlag


Förslag till verksamhetsplan 2017-2019

Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Respektive kontorschef inom KLF
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Uppdrag

IT-kontoret ansvarar också för samordningen
av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag
är att driva utvecklingsfrågor inom eförvaltning och som f n består av 13 kommuner
i Norrbotten.

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk
och operativ resurs för kommunstyrelsens mål
och ambitioner. Förvaltningens olika kontor
har till uppgift att förtydliga
kommunstyrelsens mål och vara pådrivande
och stödjande samt rådgivande för
förvaltningar och bolag i deras strategiska
arbete. Förvaltningen har även i uppgift att
följa upp organisationens arbete för
kommunstyrelsens mål. Den av
kommundirektören initierade
organisationsförändringen samt den pågående
översynen av stödtjänster och kundservice kan
komma att förändra förutsättningarna för
förvaltningens roll, ansvar och uppdrag.

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att
hantera den politiska beslutsprocessen och
ansvarar för hela ärendekedjan i
kommunstyrelse, inklusive utskott och
kommunfullmäktige. Kontoret har en styrande
och en stödjande funktion gentemot övriga
förvaltningars hantering av den politiska
beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt
till övriga förvaltningar i juridiska frågor.
Kansliet ansvarar också för att vårda och
tillgängliggöra arkivhandlingar och
bildsamlingar. Kansliet administrerar de
allmänna valen samt borgerliga vigslar och
begravningar. Konsumentvägledningen
erbjuder stöd och rådgivning inom området.
Överförmyndarexpeditionen hanterar
ställföreträdarskap för de som har behov av
god man/förvaltare och tillhandahåller även
budget- och skuldrådgivning.

Verksamhet
Ekonomikontoret ansvarar, på
kommunstyrelsens uppdrag, för samordning
och utveckling av processer som säkerställer en
god ekonomi enligt kommunens vision.
I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och
bolag service och konsultativt stöd inom
budget-, redovisnings- och inköpsområdet.
Kontoret har via inköpsavdelningen ett
koncernövergripande samordnat ansvar för
kommunens inköpsprocess i enlighet med
policy och riktlinjer. Kontorets ansvarar även
för samordning av kommunens övergripande
kvalitetsarbete och den strategiska
styrprocessen.

Kommunikationskontoret ansvarar för att
utveckla Luleå kommuns kommunikation och
marknadsföring. Kontoret stöttar
förvaltningarna, producerar kommunövergripande informationsmaterial, ger
mediestöd till politik och kommunledning samt
ansvarar för att administrera och utveckla
kommunens digitala kanaler och tjänster.
Kontoret ansvarar vidare för internservice och
tryckeri, central kundtjänst samt
medborgarkontoret i Råneå.

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns
IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr
kommunens dagliga och strategiska arbete
inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att
stimulera, stödja och medverka till
förvaltningarnas utveckling så att dessa kan
nyttja IT som en strategisk resurs i allt högre
grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder och
aktiviteter inom IT-området som leder till
helhetssyn och samordning, tillgänglig och
driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar,
ökad service till medborgare och medarbetare
samt hög informationssäkerhet.

Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns
personalpolitik och har det samlade
arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via
samordning och utveckling av övergripande
HR-processer i enlighet med antagen HRstrategi. Kontoret erbjuder service och stöd via
sina specialistkompetenser. Kontoret skapar
förutsättningar för ett gott medarbetarskap och
ett gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att
skapa kundnytta för verksamheterna.
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Samhällsutvecklingskontoret koordinerar
arbetet för en hållbar samhällsutveckling i
Luleå. Kontoret stödjer, driver på och följer upp
kommunens arbete för att nå Vision Luleå 2050.
På Samhällsutvecklingskontoret finns en
samlad kompetens i frågor som rör socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar
samhällsutveckling. Kontoret har ett strategiskt
ansvar för att i olika sammanhang betona
helhetssyn, systemtänkande och långsiktighet.
Våra uppdrag kan handla om ämnen som
jämlikhet, demokrati, energi, klimat, biologisk
mångfald, infrastrukturer och
markanvändning. Vi analyserar förslag till
förändring, identifierar behov av förbättring,
söker resiliens och verkar som kunskapsstöd.
Detta som del i det koncerngemensamma
arbetet med att genomföra sex program för att
nå Vision Luleå 2050, vår översiktsplan.
Tillväxtkontoret ska stödja, driva och
strategiskt verka för tillväxt inom näringslivet,
stärka det internationella samarbetet,
marknadsföra Luleå och verka för tillväxt på
landsbygden.
Kontoret samordnar det internationella arbetet
och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners är
Luleå tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB
och Visit Luleå AB. Avgörande för Luleås
tillväxt är samarbetet med Luleåregionen, länet,
Bottenviksbågen, Kina och Austin.

Omvärld
Luleå kommun står inför en omfattande
generationsväxling de kommande åren vilket
ställer stora krav på oss för att vi ska kunna
attrahera och behålla rätt kompetenser till våra
verksamheter. Det lyfter ett antal frågor:
- Hur skapar vi attraktion och stolthet?
- Hur använder och utvecklar vi tillgänglig
arbetskraft?
- Hur ska ledare kunna möta olika
medarbetares inställning till sin anställning?
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Det innebär bland annat att vi måste bli bättre
på att berätta vad det innebär att arbeta inom
Luleå kommun samt visa att Luleå kommun
har en verksamhet som levererar service med
hög kvalitet som uppskattas hos medborgarna.
Luleå kommun har en ambition att bli Sveriges
Kvalitetskommun 2019. Arbetet med
systematisk verksamhetsutveckling och
ständiga förbättringar blir därmed ännu
viktigare.
Luleå upplevs idag som en attraktiv bostadsort,
men det som drar ner attraktiviteten är
kommunens bostadsbrist. Aktiva insatser görs
för att få fler aktörer att bygga bostäder för att
möta efterfrågan.
I den positiva utveckling som Luleå kommun
befinner sig i ökar resursbehoven i
verksamheterna. Här behöver verksamheterna
fortsätta att se över möjligheter till
effektiviseringar och andra arbetssätt.
Kraven på kommunen ökar alltmer från
medborgare, kunder och intressenter. Det
handlar om att kunna kommunicera med oss
och utföra tjänster året om, under dygnets alla
timmar. Med utgångspunkt från dessa behov
behöver vi öka fokus på digitalisering samt
formulera och förankra en e-strategi som mer
specifikt omhändertar de förväntningar och
behov inom e-samhällets utveckling som
verksamheten möter och förväntas möta i
framtiden. Detta görs med en framtidssäker ITinfrastruktur som kan utvecklas och
moderniseras utan att behöva byggas om och
som kompletterad med ändamålsenliga
verksamhetssystem kan användas till sin fulla
potential.
Ett ökat flyktingmottagande i Sverige påverkar
ett flertal verksamheter inom Luleå kommun.
Det ställer krav på fungerande processer som
även inriktas för att integrera och inkludera de
nyanlända i det svenska samhället.
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Styrkort 2017
Samhälle

Nämnd-/Bolagsmål

För alla som bor, verkar i
och besöker Luleå ska vi:

Ökat byggande för fler Luleåbor

– Stå för öppenhet och
mångfald
– Lyfta identiteten som
kuststad året runt
– Ta sats för en ledande
nordlig region
– Bygga för framtiden

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Service

Nämnd-/Bolagsmål

För våra medborgare och
kunder/brukare ska vi:
Ha god service på
likvärdiga villkor anpassad
och tillgänglig efter
behoven och ha förmåga att
överföra detta till nytta för
den enskilde och för
samhället

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitets- kommun

Medarbetare

Nämnd-/Bolagsmål

För att genomföra
uppdraget ska vi:
Ge goda förutsättningar för
medarbetare att utveckla
sin kompetens och vara
medskapande

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Ekonomi

Nämnd-/Bolagsmål

För att genomföra
uppdraget ska vi:
Bedriva verksamheten
inom tilldelad budget och
använda tillgängliga
resurser effektivt

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Effektivisering av verksamheten
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-08-16

Upphandling gällande olycksfallsförsäkring
Ärendenr 2016/648-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret/inköpsavdelningen föredrar ärendet på sammanträdet
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Ärendenr
2016/906-1.5.2.1

Förslag om att införa e-petitioner
Ärendenr 2016/906-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta nuvarande medborgarförslag
med e-petitioner.
2. Nyinkomna medborgarförslag behandlas i fullmäktige till och med
sammanträdet den 26 september 2016.
3. Kanslikontoret får i uppdrag att upphandla systemlösning för e-petitioner,
ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-petitioner samt att ta
fram förslag på förändringar i berörda styrdokument.
4. Kommunfullmäktige avsätter 135 tkr för inköp och införande av
systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör löpande driftskostnad.
Medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Medborgerlig förslagsrätt (medborgarförslag) infördes i Luleå kommun under
en försöksperiod på 2 år efter ett beslut i fullmäktige 2003-08-25 § 128.
Fullmäktige beslutade 2006-05-29 § 115 att förlänga försöksperioden i
avvaktan på att nya regler i kommunallagen skulle träda i kraft, dock längst
till och med 2007-06-30. Beslut att införa och tillsvidare tillämpa
medborgarförslag beslutades i fullmäktige 2007-05-28 § 125.
Sedan några år tillbaka blir det allt mer förekommande att kommuner
erbjuder medborgarna att lämna förslag via kommuners externa hemsidor, så
kallade e-petitioner (eller e-förslag). Syftet är bland annat att medborgare kan
bilda opinion kring en fråga under en begränsad tidsperiod och genom att
rösta på förslagen visas vilka förslag som är av större allmänintresse.
Kanslikontoret föreslår fullmäktige besluta att ersätta nuvarande
medborgarförslag med e-petitioner, att nyinkomna medborgarförslag
behandlas i fullmäktige till och med sammanträdet den 19 december 2016, att
kanslikontoret får i uppdrag att upphandla systemlösning för e-petitioner, att
ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-petitioner och att ta fram
förslag på förändringar i berörda styrdokument samt att avsätta 135 tkr för
inköp och införande av systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör
löpande driftskostnad. Medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.
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Vad är ett e-förslag?
Ett e-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från invånare
i kommunen. Det ger möjlighet att påverka det som är viktigt för medborgare.
E-förslag ger ökad öppenhet och transparens. Alla – invånare, den som lämnat
förslaget, politiker och tjänstemän – kan följa e-förslagets gång. Det gör att
politiker och tjänstemän ser vilka frågor som engagerar invånarna. Det är
också ett bra sätt för kommunens verksamheter att få in goda idéer och förslag
så de kan bli ännu bättre.
Förslaget publiceras på hemsidan, där förslaget kan gillas och kommenteras
av andra. Förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som
kommunen har möjlighet att besluta om. Detta innebär bland annat
stadsplanering, miljöarbete, turism och näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg,
barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Beskrivning av ärendet
När ett förslag fått tillräckligt många röster går det vidare till politiken för
beredning och beslut. Förslagen får därigenom en större förankring bland
medborgarna. Det innebär dock inte per automatik att förslag som inte röstats
fram inte tas tillvara, då förslagen kan beaktas i andra former och
verksamheter. Alla förslag måste ha en känd avsändare.
Att ett förslag måste ha visst antal röster innan det behandlas kan innebära att
enskilda medborgare tycker det blir svårare att påverka kommunen, med
kanslikontoret bedömer att e-petitioner ger förslagen en högre kvalitet och en
bredare förankring bland medborgarna.
På marknaden finns ett antal olika systemlösningar för e-petitioner, vilket
måste upphandlas. Kanslikontoret bedömer att kostnaden för en
systemlösning för e-petitioner försvaras av att förändringen skulle innebära
minskad administration i förhållande till nuvarande hantering av
medborgarförslag.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut en handbok om e-förslag,
där SKL anser att ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att
erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där
de kan ta upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att
förtroendevalda eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda
frågor, och ser e-petitioner som en metod för att engagera medborgarna på ett
enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder.

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll § 128, 2003-08-25
Kommunfullmäktiges protokoll § 115, 2006-05-29
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Kommunfullmäktiges protokoll § 125, 2007-05-28
SKL:s handbok om e-förslag

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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projekt medborgardialog

E-förslag
steg för steg
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E-förslag
Steg för steg
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Förord
Sedan 2006 driver Sveriges Kommuner och Landsting projekt ”Medborgardialog”. Bakgrunden är beslut som förbundets kongresser har fattat 2003 och
2007 och 2011. Beslut från 2011 års kongress är som följer:
”SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.”
I projekt medborgardialog arbetar vi med att utveckla olika strategier för att
stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialogen. Vi
har framförallt fokuserat på utveckling av system och metoder där de förtroendevalda beslutar om vilka frågor som ska ställas till och inom vilka områden medborgarnas inbjuds till att delta.
En annan viktig del av arbetet i projektet är att erbjuda kommuner och
landsting metoder och system där medborgarna är de som tar initiativ till
idéer och förslag utifrån individuella önskemål om utveckling av det lokalsamhälle de lever i. E-petitioner är en sådan metod.
Intressanta exempel på e-petitioner finns bl.a. i Storbritannien, Holland
och Estland. I Sverige finns idag e-förslag i ett antal kommuner, Malmö,
Uddevalla, Haparanda, Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i
landstingen i Västmanland och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner
på flera håll att starta e-förslag.
Stockholm i april 2014
Lennart Hansson
Sektionschef Demokrati och Styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPIT E L

1

Inledning
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen,
landstinget eller regionen. Förslaget läggs ut på hemsidan
och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera
förslaget.

Petition är kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag. Idén är att en person kan lägga ett förslag och samla support
från andra medborgare. Detta ger alla medborgare möjligheten att också
engagera sig mellan valen. E-petitioner ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling och på så sätt få
förståelse för de demokratiska processerna. De förtroendevaldas roll förändras inte av ett system med e-petitioner, det ger dem däremot en ökad kunskap
om vad som engagerar medborgarna.
Det är enkelheten i petitioner som gör att verktyget är speciellt lämpat för
att använda också via internet. Där man både kan lämna och stödja förslag
och ges möjlighet att följa förslaget och se resultatet. Petitioner kan förstås
även hanteras genom brev och telefon men den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden och som ger många möjlighet att följa petitionen är att använda ett on-line system. Väljer man att ta emot petitioner även via brev och
telefon bör dessa läggas in i systemet så att även de blir synliga via hemsidan.
Att införa system för e-petitioner ger kommuner och landsting nya möjligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör
den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Genom e-peti-
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tioner erbjuder kommuner och landsting en officiell kanal på de egna hemsidorna. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att
e-petitioner som får stort stöd av medborgarna lyfts in i den politiska processen. Detta ger kommunen och landstinget möjlighet att hantera idéer och
förslag inom den formella strukturen och synliggöra den demokratiska processen som också innefattar prioriteringar.
Denna skrift ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog
för att kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen.

Bakgrund – en demokrati i utveckling
Bakgrunden till förbundets arbete med medborgardialoger är den förändring
vi kan se av demokratin i Sverige, med ett över tid sjunkande valdeltagande
där särskilt oroande är de stora skillnader mellan olika kommuner, områden
och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i politiska partier, förtroendemannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat.
Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många partier kan innebära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna. Denna förändring har
inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela västvärlden.
Denna förändring med ett minskat förtroende för politiker och politiska
institutioner utgör bakgrunden till att medborgardialogen behöver utvecklas. Behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utmaning för kommuner och landsting.
Förtroendevalda behöver medborgare som deltar i den demokratiska processen, inte bara väljare vart fjärde år, för att på ett bättre sätt representera
invånarna i kommunen eller landstinget. Utan deltagande, finns risken att
förtroendet sjunker ytterligare när medborgarna inte har möjlighet att förstå
och få insyn i den demokratiska processen. Detta innebär också att medborgarnas roll som ansvarutkrävande av dem som är valda att styra försvåras.
Utan förtroende och deltagande av flera medborgare blir vårt demokratiska system svagare. Internationellt lyfter allt fler röster fram att kommuner
och landsting visserligen är en serviceaktör men också har en viktig roll som
demokratiaktör. Vi har under de senaste årtionden varit allt för fokuserade
på att utveckla rollen som serviceaktör. Därav har arbetet med att agera som
demokratiaktör nedprioriterats. Demokratins utveckling ställer nu krav på
att kommunen och landstingens förmåga att vara demokratiaktörer utvecklas och lyfts fram på dagordningen.
Medborgardialoger kan vara en inriktning för att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör. Dialogen med medborgarna kan ha sin utgångspunkt, dels från kommunen/landstinget som lyfter ett ämne för synpunkter från
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medborgarna, dels från medborgarna som kommer med idéer och förslag till
kommunen/landstinget på områden/saker som de vill förändra i samhället.

Teknikutveckling
Samtidigt som engagemanget i partier och deltagande på demokratiska arenor minskar har engagemanget ökat på nya arenor via Internet. Svenskarna
är liksom många andra engagerade på nya arenor som lockar till engagemang.
T.ex. Vid årsskiftet 2013 loggade ca 5 miljoner svenskar in på facebook under
en trettiodagarsperiod. Trenden är att antalet som använder facebook i åldern 65+ stadigt ökar medan antalet barn och ungdomar (13–15 år) minskar.
En ny stark utmanare är Instagram som i dagsläget har ca 1,2 miljoner användare i Sverige, av dessa är närmare 700 000 inloggade varje dag och ca 1
miljon en gång i veckan.
Enligt SOM-institutets undersökning så använder svensken i snitt 6 timmar per dag till att vara i mediavärlden d.v.s. både läsa tidningar, lyssna på
radio, titta på TV och vara på Internet. Här använder vi begreppet sociala nätverk som beskriver löst sammansatta grupper som använder ny teknik för att
bilda nätverk på webben. Sociala nätverk visar på ett skifte från webbsidor
för information till webbsidor som erbjuder samarbetsytor och möjlighet till
massdialog. Medlemskap på denna typ av webbsidor växer otroligt fort och
medlemmarna använder allt mer av sin fritid och ibland arbetstid till att mötas på dessa forum. Vanligtvis är användarna mellan 18 och 35 år men vi ser
nu en ökning även i andra åldersgrupper.

Sammanfattning
Det finns en samsyn om förändringen av de demokratiska förutsättningarna
i de Europeiska länderna och samtidigt en kunskap om att människor i allt
större utsträckning är engagerade i sociala medier på nätet. Vanligtvis kopplas inte dessa två aspekter på engagemang ihop men om så sker så kan man
se att det finns stora möjligheter att hitta former för att utveckla metoder för
medborgardialog via Internet för att stärka det demokratiska deltagandet.

Var uppstod e-petitioner?
E-petitioner kommer från början från Storbritannien och länder anslutna
till samväldet. I dessa har man haft en lång tradition av petitioner där medborgare samlar namnunderskrifter för ett förslag som sedan överlämnas till
beslutfattare. Under slutet av 1990-talet startade ett moderniseringsprogram
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för offentliga verksamheter i Storbritannien och som även övriga länder i
samväldets anslöt sig till. Målet för arbetet var att skapa större tillit till offentlig verksamhet och att det också skulle leda till en mer effektiv verksamhet. I
detta arbete ställdes också krav på att involvera medborgare i utvecklingen av
verksamheten. Flera offentliga verksamheter utvecklade nya metoder för att
involvera medborgare och en del av dem var IT-baserade. Under 2006 startade en särskild satsning på utveckling av Internet metoder för att skapa delaktighet för medborgarna. Ett antal pilotkommuner utvecklade olika metoder
varav en var e-petitioner. Tanken var att göra hanteringen av petitioner mer
transparant och att ge möjlighet för nya grupper att komma med initiativ till
kommunen/landstinget.
E-petitioner har sedan spridits till andra länder i Europa bland annat Sverige. Utformningen och ansvaret för att hantera e-petitionerna skiljer till viss
del mellan länder och mellan organisationer. Utgångspunkten har varit att
forma ett system som passar den kontext som organisationen befinner sig i.

Vad vill vi uppnå med e-petition?
Utgångspunkter
För att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör kan medborgardialog vara en inriktning och där e-petitioner kan vara en metod. Våra
utgångspunkter för vikten av medborgardialog är:
>>Medborgarna är kunniga och kan bidra. Sverige har en välutbildad
befolkning som har kunskaper inom många områden. Framförallt är det
medborgarna som vet bäst och mest om det område de bor i och den service de nyttjar. Att ta del av deras kompetens och kunskap skapar mervärde.
>>Det krävs ett trepartsamarbete för att skapa det goda samhället. För att
utveckla det lokala samhället krävs att förtroendevalda, medborgare och
tjänstemän arbetar tillsammans. Olika former för delaktighet kan vara en
väg att gå för att uppnå ett sådant samarbete.
>>Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar kräver förändrade metoder för att skapa engagemang. Sverige
ser inte ut idag som det gjorde för 100 år sedan när de flesta av dagens
partier bildades. Välfärden har förbättrats avsevärt, teknikutvecklingen
har tagit jättekliv och medborgarnas utbildningsnivå är skyhögt högre.
Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig.
Denna utveckling kräver nya metoder för att skapa delaktighet och för att
skapa engagemang för att värna om den demokrati som byggts under de
senaste 100 åren.
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Mål och syfte med e-petitioner
Att vara tydlig i definitionen av målen för att införa e-petitioner utgör grunden för hur systemet för e-petitioner kommer att se ut och tydliggör för medborgarna syftet så att rätt förväntningar kan skapas. Dessa mål kan förstås
variera men oftast är fokus på att få flera människor delaktiga i utvecklingen
av samhället för att motverka ett demokratiskt underskott. Men detta räcker
inte utan målet måste också vara att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten där medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen eller
landstingets service.
Vi har definierat ett antal övergripande syften och mål med varför vi vill
inspirera kommuner och landsting att använda metoden:
>>Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället
>>Stärker det representativa systemet – öka inflöde av idéer till den politiska
dagordningen
>>Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utvecklingen
>>Kommunen/landstinget öppnar upp för medborgarna genom att skapa en
officiell kanal
>>Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna
>>Effektivare verksamhet och ökad kvalitet
Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas
som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet där de upplever:
>>Att de förstått vad som skulle hända och vilka fördelar som uppnås genom
att delta
>>Kommunen eller landstinget har genomfört det som utlovades
>>Man kanske inte har fått precis som man velat men man har förståelse för
resultatet
>>Man har fått möjlighet att möta andra medborgare och tillsammans kommit med förslag för att påverka utvecklingen av samhället man lever i
Ett av problemen med demokratiskt engagemang är hur man mäter detta –
vem bestämmer vad som är ett gott demokratiskt beteende.
E-petitioner – som en del i den demokratiska dialogen
Demokrati är, i sin kärna, en process där medborgarna engagerar sig tillsammans på det ena eller andra sättet för att fatta beslut om delar av samhället
som man har gemensamt. E-petitioner kan vara en metod till nytta för en demokratisk dialog.
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E-petitioner är inte deliberativ – och det kanske är metodens styrka för att
var en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett representativt system. Med detta menas att vi istället för att hantera komplexiteten
i en diskussion där alla sidor måste vara representerade är e-petitionen en
idé som ett antal personer stödjer eller ej. En e-petition är inte det slutgiltiga
förslaget eller beslutet utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna
möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflöde till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet.
Detta för med sig en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina
idéer som saknas i många av dagens demokratiska processer.

Fördelar med e-petitioner

>> E-petitioner är en enkel metod som är lätt för medborgarna att
förstå och hantera. E-petitioner är genom sin enkelhet en bra
metod att starta med för att öka det lokala engagemanget.
>> E-petitioner hanteras genom Internet och är en metod som gör
att man kan nå nya grupper av medborgare.
>> Effektiva system för e-petitioner utlovar respons och på så sätt
främjar positivt beteende.
>> Alla både medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker
och tjänstemän kan följa e-petitionens gång. Metoden bygger på
öppenhet och transparens.
>> Det är lätt att signera en e-petition, det behövs inga särskilda
kunskaper för detta.
>> E-verktyg för petitioner kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små
kommuner som för stora kommuner och landsting.
>> E-petitioner ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synliga för
medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela
när man inför e-petitioner.
>> Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla
kontakt med dem som signerat e-petitionen och får på så sätt möjlighet att nå flera medborgare som visat engagemang.
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Slutsats
Det finns ingen patentlösning på problemet med ett minskat demokratisk
engagemang och det vore naivt att föreslå att patentlösningen skulle vara
e-petitioner. Men inom ett komplext område med mångfasetterade problem
är det ofta bra att fokusera på det enkla och genomförbara.
Ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta
upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att förtroendevalda
eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda frågor.
Det kommer att kräva extra resurser från organisationen men dessa är
hanterbara och kan kopplas till organisationens storlek och ambitionsnivå.
Genom e-petitioner får vi kontakt med många engagerade medborgare som
vi kan erbjuda ytterligare former för dialog. E-petitioner är en metod för att
engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder.
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KAPIT E L

2

E-förslag/e-petitioner
– steg för steg
Formerna för e-förslag kan se olika ut men grundstrukturen
bygger på att förslagsställaren skriver sitt förslag på en publik
webbsida så att förslaget är möjligt att läsa för alla som är uppkopplade mot Internet. Gillar jag förslaget kan jag ge mitt stöd
genom att ”skriva under/signera” förslaget. Förslaget kan sedan
tas upp och diskuteras i en politisk församling.

E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt
att lämna vilket förslag som helst. Det går att göra varianter med t.ex. teman
eller frågeområden, men då gör man avsteg från grundtanken om det fria förslaget.
Ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt och att frågan är värd att titta närmare på
och diskutera i lämplig politisk församling. Det är viktigt att vara tydlig med
att e-förslag inte är ett avsteg från den representativa demokratin utan skall
ses som en möjlighet för medborgare/invånare att föra fram sina idéer till utveckling till de förtroendevalda.
I de följande avsnitten beskrivs processen mer utförligt, vi lyfter också ett
antal diskussionsfrågor man bör ta ställning till innan man inför e-förslag.
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E-förslag i kommuner, landstig och regioner
Våren 2010 bjöd SKL in intresserade kommuner, landsting och regioner att
delta i ett nätverk för att pröva samt utveckla former för e-förslag, ett tiotal
fann detta intressant och har deltagit i nätverkets arbete.
Inom ramen för SKL:s IT-projekt har vi sett till att en engelsk lösning nu
har en svensk återförsäljare som fortsatt att utveckla lösningen utifrån svenska förhållanden.
Idag finns e-förslag i ett antal kommuner, Malmö, Uddevalla, Haparanda,
Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i landstingen i Västmanland och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner på flera håll att starta
e-förslag.

E-förslag i tretton steg
Steg 1. Varför e-förslag
Om en kommun, ett landstig eller en region öppnar upp för medborgare/
invånare att lämna e-förslag måste ett antal frågor diskuteras och besvaras.
De absolut viktigaste frågorna att ställa sig är:
>>Är vi som förtroendevalda och tjänstemän öppna för att ta emot förslag
från våra medborgare/invånare?
>>Är vi som kommun, landsting, region öppna för att låta oss påverkas av
våra medborgare/invånare genom e-förslag.
Öppnar vi för möjligheten att lämna e-förslag så måste det finnas en tydlig
mottagare som är beredd att ta upp de inkomna förslagen till diskussion och
svara/återkoppla till förslagsställaren.
Det innebär att det behövs en omfattande diskussion kring grunden för
medborgardialog. Ett sätt är att ta fram någon form av principer för medborgardialog i styrning. Det första steget for medborgardialog som del i styrningen är att ta fram principer för medborgardialog. Erfarenheter visar att även
om kommunen/ landstinget startar med någon annan del i processen så kommer de förr eller senare tillbaka till att det behövs en diskussion om varför vi
ska ha medborgardialoger?
Frågor att diskutera:
>>Vad vinner vi och medborgarna på detta?
>>Vilka utgångspunkter vill vi ska råda?
För att få en hållbar dialog med medborgarna bör förtroendevalda komma
överens såväl över blockgränser som med tjänstemannen om varför det är av
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figur 1. SKL:s styrkarta för medborgardialog i styrning.
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vikt att föra dialog med medborgarna. Det bör ske en diskussion om varför
tjänstemannens faktakunskaper behöver kompletteras med medborgarnas
värderingar och synpunkter kring en fråga. Vilka demokrati- och effektivitetsvinster vill vi uppnå?
Frågor att diskutera:
>>Vad vill vi uppnå med e-förslag?
>>Vad skall bli bättre?
>>Vilka utfästelser ger vi till dem som lämnar förslag?
Vi har skrivit mer om detta i ett antal skrifter bl.a. ”Medborgardialog som del
i styrprocessen, nyutgåva 2013”.
Steg 2. Vem skall få lämna e-förslag?
Det kan tyckas naturligt att det endast är kommunens medborgare/invånare
som får lämna förslag. Frågan kräver dock både eftertanke och diskussion.
I Haparanda kommun har man t.ex. beslutat att vem som helst oavsett var
man finns i världen är välkommen att lämna ett e-förslag till Haparanda kommun. I Haparanda säger man att ”det är väl fantastiskt om någon som besökt
vår kommun vill lämna ett förslag på hur vi skall bli bättre”.
En annan fråga att ta ställning till är om det skall finnas någon åldersgräns,
här finns alla varianter alltifrån ingen åldersgräns alls till en nedre gräns, t.ex.
16 eller 18 år. Frågan om eventuell åldersgräns är viktigt och behöver diskuteras tidigt i arbetet.
Frågor att diskutera:
>>Vem får lämna e-förslag?
>>Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?
Oavsett vilket/vilka beslut som fattas i frågorna är det viktigt att besluten kan
motiveras och att de kommuniceras vid lanseringen av e-förslag.
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Steg 3. Vem får skriva under, stödja ett e-förslag?
Även denna fråga behöver diskuteras tidigt. Det man behöver ta ställning till
är om det enbart är kommunens medborgare/invånare som får skriva under/
signera e-förslag eller om det är öppet för alla som vill oavsett var man bor.
Frågan om en eventuell åldersgräns för att få skriva under/signera måste också läggas fast.
Här har Haparanda kommun valt att det endast är Haparandabor som får
skriva under ett e-förslag.
Frågor att diskutera:
>>Vem får skriva under ett e-förslag?
>>Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?
Steg 4. Organisation för e-förslag
Inför man e-förslag måste det också finnas en organisation för hanteringen,
här beskriver vi vad organisationen behöver hantera.
1. Förslagsställaren skriver sitt förslag i ett formulär på webbsidan. Här måste man ta ställning till om det skall publiceras direkt eller om det först skall
gå till en moderator för e-förslagen.
De flesta låter en moderator ta del av förslaget först. Det första steget för
moderatorn är att bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som i detta fall
kommunen har att hantera.
Det går inte att utgå ifrån att förslagsställaren vet om en fråga rör kommunen, landstinget, regionen eller någon statlig myndighet.
Är det så att frågan inte ligger inom kommunens kompetensområde blir
moderatorns uppgift att kontakta förslagsställaren och informera om att
förslaget bör skickas till en annan instans och kanske även erbjuda sig att
hjälpa till med detta.
Det kan också vara så att trots att frågan berör en annan instans så är den
så pass intressant att den ändå kan läggas ut för att samla underskrifter.
Det kan ge kommunen större tyngd i sina kontakter med berörd instans.
Förslag som avvisas (inte kan tas upp enligt ovan) kan med fördel pub
liceras under ”avvisade förslag” med en tydlig motivering varför förslaget ej
kan tas upp. Det är viktigt för öppenheten att tydligt visa varför vissa förslag
inte tas upp, andra kan då lära sig av detta då de själva skall skriva ett förslag.
2. Handlar e-förslaget om något som kommunen hanterar blir nästa steg att
göra en bedömning om frågeställningen är påverkbar, det kan ju vara så att
kommunen nyligen har tagit ett beslut som gäller i ett antal år framöver
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vilket gör att frågan inte går att påverka under lång tid. Är det så skall förslagsställaren informeras om detta så att förslagsställaren får avgöra om
e-förslaget skall publiceras trots detta faktum.
3. Ett e-förslag kan ju också vara mer av en synpunkt eller felanmälan som
går att lösa med en enkel åtgärd. I sådana fall kontaktar moderatorn förslagsställaren och kontrollerar att det är ok att skicka frågan vidare till rätt
förvaltning för handläggning. Även dessa förslag bör publiceras under ”avvisade förslag” med information om hur de tagits om hand.
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4. Det kan också vara så att moderatorn behöver kontakta förslagsställaren
för att kunna bistå med hjälp att formulera förslaget så att det blir lättare
att förstå så att de som signerar vet vad de skriver under.
5. När ett e-förslag är kontrollerat enligt ovan och har publicerats och samlat
så många signaturer att det behandlas vidare är det moderatorns uppgift
att se till att förlaget hamnar rätt i organisationen.
6. Det blir också moderatorns uppgift att informera förslagsställaren om det
eventuella beslut eller svar som ges efter det att förslaget behandlats i den
politiska organisationen.
Frågor att diskutera:
>>Vem/vilka skall vara moderatorer för e-förslag?
>>Vilken utbildning behöver de?
Steg 5. Hur många signaturer behövs?
Frågan om hur många som behöver skriva under ett e-förslag för att det skall
behandlas i en nämnd, styrelse eller fullmäktige måste också läggas fast. Här
gör man på olika sätt, alltifrån att inte ha någon gräns alls till att ha en fastlagd
miniminivå för antalet signaturer.
I de fall man inte har någon gräns finns exempel på att en lista på inkomna
e-förslag anmäls vid varje fullmäktige som då kan fatta beslut om något förslag skall diskuteras vidare.
En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva
fånga upp intressanta e-förslag som de kan ta vidare in i politiken.
Sätter man däremot en gräns är man som förslagsställare garanterad att
förslaget tas upp i någon politisk instans som också ger ett svar på förslaget.
Som exempel har Haparanda en gräns på 30 underskrifter, Malmö och
Landstinget i Västmanland har en gräns på 100.
Vi har också sett exempel på där man låter förslagsställaren, till ett förslag
som nått gränsen, presentera sitt förslag vid t.ex. ett fullmäktigemöte.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi ha en gräns för hur många signaturer som behövs?
>>Vilken gräns skall vi i så fall ha?
Steg 6. Hur får ett e-förslag se ut?
Innan e-förslag lanseras så måste man också bestämma om man skall tillåta och göra det möjligt att bifoga, bilder, video- och ljudklipp och/eller andra
former av illustrationer.
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Detta påverkar också kraven på systemet för att hantera e-förslag.
Det är också bra att diskutera om det skall vara möjligt att lämna ett förslag via papper och samla in underskrifter på traditionellt sätt. Om det går att
lämna in förslag på papper måste någon se till att förslaget även skrivs in så
att det syns i systemet på webben och kan samla signaturer även där.
Frågor att diskutera:
>>Vilka filtyper vill vi ska kunna bifogas till ett e-förslag?
Steg 7. Kommentera och diskutera ett e-förslag
Medborgare och invånare har idag stor vana av att kunna diskutera och kommentera på olika sociala medier därför bör man även öppna den möjligheten
i anslutning till e-förslagen.
Den erfarenhet vi fått av de system som är i drift idag är att möjligheten att
kommentera/diskutera skall ske i direkt anslutning till varje e-förslag.
Det finns även en poäng i att ge möjlighet till dialog mellan medborgare
kring viktiga frågor.
Det är en bra service att på webbsidan för e-förslag lägga in möjlighet att
direktlänka sitt e-förslag till vanligt förekommande sociala medier. Dels för
att underlätta för förslagsställaren att sprida information om sitt förslag men
också för att skapa fler möjlighet till diskussion kring förslagen.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi erbjuda möjlighet att kommentera och diskutera förslagen på vår
webb?
>>Skall vi underlätta genom att erbjuda direktlänkning till sociala medier?
Steg 8. Hur länge kan ett e-förslag ligga öppet för att samla underskrifter?
Innan möjligheten att lämna e-förslag lanseras behöver man också fundera
igenom om man och i så fall vilken/vilka tidsgränser som skall sättas för hur
länge ett förslag får ligga på webbplasten för att samla underskrifter. För kort
tid kan göra det svårt för förslagsställaren att hinna sprida information om
sitt förslag för lång tid gör å andra sidan att det kan uppfattas som att inget
händer. 3–6 månader kan vara en lämplig utgångspunkt. Här kan moderatorn
i dialog med förslagsställaren sätta tidsgränsen för respektive förslag.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi ha en tidsgräns för e-förslagen, i så fall vilken/vilka?
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Steg 9. Kontrollera processen
När man kommit så långt att alla beslut är fattade och det finns en klar process över hur e-förslag skall hanteras är det dags att testa och att skapa en
förståelse i organisationen för vad det innebär i praktiken.
Det går utmärkt att testa utan en IT-lösning på plats, men man kan även be
en leverantör att visa hur deras lösning fungerar i en workshop. Arrangera en
workshop med några medarbetare och förtroendevalda låt dem skriva några
förslag var och sedan skriva under de förslag de vill stödja.
Nästa steg är att ta förslagen och tillsammans se hur man hanterar dem,
vilka rör den egna verksamheten, vilka behöver formuleras enklare osv. Därefter har man ett antal förslag kvar som skall hanteras i den politiska organisationen, utredningsuppdrag skall läggas på tjänstemän och svar skall ges till
förslagsställaren.
Därefter kan processen ses över och förbättras utifrån erfarenheterna från
worskshopen.
Nu har man ett bra underlag för att gå vidare att diskutera en teknisk lösning för att hantera e-förslag.
Frågor att diskutera:
>>Vilka skall delta i en workshop där vi testar processen?
>>Hur säkerställer vi att processen fungerar?
Steg 10. Öppenhet och tydlighet
E-förslag bygger i grunden på en stor öppenhet/transparens, alla skall kunna
följa ett förslag och förstå de olika stegen i processen. Det innebär först och
främst att den webblösning som hanterar e-förslag skall innehålla tydliga instruktioner och regler för e-förslag, de olika momenten skall tydligt framgå.
Det skall vara enkelt att se i vilket skede ett e-förslag befinner sig. Absolut viktigast är att vara tydlig med återkopplingen, vad hände med e-förslaget, har
det diskuterats i så fall vad blev resultatet.
1. Introduktion till e-förslag
Här finns en tydlig beskrivning om varför kommunen/landstinget/regionen
öppnar för att ta emot e-förslag (kan göras i text men komplettera gärna med
webb-tv). I introduktionen klargörs vem som får lämna e-förslag, vem som
får skriva under ett e-förslag (motivera gärna era avvägningar i text).
Klargör kommunen/landstinget/regionens åtagande; hur många underskrifter som behövs, hur man kommer att få svar, att det finns en moderator som hjälper till m.m.

22 E-förslag. Steg för steg

91

Klargör förslagsställaren ansvar; det har visat sig att förslagsställare i
Sverige uppfattar sig klara när de skickat in sitt förslag.
Jämför vi med t.ex. England så tar förslagsställare där ett stort ansvar för
att informera om/marknadsföra sitt förslag så att det samlar många underskrifter. Här behöver vi vara tydliga med att det ligger på förslagsställaren
att samla underskrifter, det är inget som sker av sig självt.
2. Formuläret för att skriva e-förslag.
Här anges vilka uppgifter som förslagsställaren skall lämna om sig själv,
namn, e-post, telefon etc. Ange vilka uppgifter som ev. kommer att publiceras i anslutning till e-förslaget. Informera om att förslaget läses av moderatorn innan det publiceras eftersom det kan vara nödvändigt att moderatorn kontaktar förslagsställaren innan publiceringen.
3. E-förslaget publiceras på webbsidan under ”aktiva e-förslag”, det vanligaste är att förslagen sorteras i datumordning, det senast inkomna högst
upp. Här skall det tydligt framgå hur länge förslaget är öppet för att samla
underskrifter. I samband med publiceringen skickas ett mail till förslagsställaren med info om att förslaget nu är publicerat.
4. När tidsgränsen för e-förlaget har gått ut flyttas de över till ”inaktiva e-förslag” där framgår det om förslaget har samlat tillräckligt antal underskrifter (om en gräns är satt) för att lämnas vidare till politiken för diskussion.
I England där man lägger ett stort ansvar på förslagsställaren får denne avgöra om förslaget skall skickas vidare till politiken eller inte. Här kan
man ge förslagsställaren möjlighet att föredra sitt förslag inför t.ex fullmäktige.
Förslag som ej går vidare flyttas över till ”avslutade förslag” med en kommentar om att förlaget ej samlat tillräckligt antal underskrifter.
5. Nar förslaget har behandlats och det finns ett beslut från en styrelse,
nämnd eller fullmäktige skall det synliggöras under ”avslutade förslag”.
Information om beslutet skall skickas till förslagsställaren.
Frågor att diskutera:
>>Hur ser vår process ut för öppenhet, tydlighet och återkoppling?
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Steg 11. Marknadsföring, lansering
Marknadsföring är en viktig del som måste ske kontinuerligt. För att nå framgång krävs ordentliga och smarta lösningar. Ett sätt kan vara att utnyttja större arrangemang för lansering t.ex. gatufester, demokratidagar etc. Lokalpress,
lokalradio och tv är andra bra kanaler att använda men även befintliga system
för att fånga synpunkter, via telefonkontakter och de egna verksamheterna.
Frågor att diskutera:
>>Hur kan ni marknadsföra, lansera införandet av e-förslag?
>>Vem/vilka ansvara för marknadsföringen?
Steg 12. Kravspecifikation på systemet
Med utgångspunkt från den framtagna processbeskrivningen tas en kravspecifikation fram. Ett viktigt krav är att systemet inte skall ha några begränsningar i att kunna hämta och lämna information i öppna format, för att
minimera risken för inlåsning i ett specifikt system som kan begränsa plattformsbyten, integrationer med andra system m.m.
Frågor att diskutera:
>>Vem tar fram kravspecifikationen?
>>Vem beslutar om kravspecifikationen?
Steg 13. Utvärdering och uppföljning
Alla nya metoder/arbetssätt som införs skall följas upp och utvärderas. Här
gäller det att följa upp alltifrån den tekniska lösningen till hur förslagsställare
uppfattar systemet. Vilka mål sattes, vad skulle bli bättre, vad skulle uppnås.
Det behöver inte nödvändigtvis vara antalet inkomna förslag som avgör om
satsningen lyckats, ett mindre antal förslag av hög kvalitet kan vara nog så
värdefullt.
Var medveten om att det tar tid och det måste få ta tid att införa nya möjligheter för medborgare/invånare att föra fram sina förslag. Den erfarenhet vi
samlat under ett antal år som gäller oavsett vilken form av dialogmetod man
inför så finns det en generell tveksamhet/misstro bland medborgare/invånare. Det är inte ovanligt med kommentarer som ”Varför skall jag tycka något,
NI har ju redan bestämt er”, ”Det här är bara ett spel för galleriet” etc.
Det gäller därför att vara uthållig och att visa att det faktiskt är på riktigt,
förslag som samlar tillräckligt antal underskrifter kommer att diskuteras och
vi kommer att ge ett svar.
För att få en bra bild av hur systemet och processerna kring e-förslag fungerar och hur de kan förbättras är det vara av stort värde att utvärdera systemet.
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En viktig grupp att vända sig till utöver förtroendevalda och tjänstemän är
förslagsställare. Kartlägg även vilket genomslag e-förslag har i olika media.
Frågor att diskutera:
>>Vem/vilka ansvarar för utvärdering och uppföljning?
>>Vilka mål, kvantitativa och kvalitativa, skall vi följa upp?
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kapitel
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Tre exempel
Här följer tre exempel på hur man kan informera om e-förslag/
e-petitioner på hemsidan. Exemplen är hämtade direkt från respektive hemsida.

Vad är Malmöintiativet?

Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag
och synpunkter som gäller Malmö.
Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras initiativ och visa att det
finns fler som tycker likadant i en särskild fråga. Även du som är förtroendevald kan vara en del av Malmöinitiativet. Om minst 100 personer skriver under
ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende.
Du kan också se vad nämnderna har svarat förslagsställarna – du kan se både
de aktiva och inaktiva initiativen!
Vill du stödja eller kommentera ett förslag?
På Malmöinitiativet kan du stödja ett förslag genom att lägga till ditt namn
och din adress på initiativets namninsamling. Varje förslag har en text som
beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation
som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.
Du kan också se vilka andra som har skrivit på namnlistan eller diskutera
förslaget i forumet.
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Malmöinitiativet

Malmöinitiativet startade i juli
2008.
Antal inkomna förslag:
Cirka 750 förslag som har fått
runt 7 000 stödsignaturer tillsammans.
Antal förslag som lett till förändring:
Nämnderna rapporterar inte
till oss om detta, vi har enbart
kontroll på de som har passerat
100 i stöd. Förtroendevalda kan
plocka upp förslag de finner
intressanta och föra in dem i
politiken oavsett vilket stöd förslaget fått av allmänheten.

Exempel på genomförda förslag:
Dagis och Biergarten i centrala
Malmö. Nytt ridhus är på gång.
Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Etablera en politisk styrgrupp
för att få allt förankrat hos de
förtroendevalda.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt cirka
30 timmar per månad på arbetet
med systemet.

Vill du ge dina politiker ett förslag?
På Malmöinitiativet kan du skapa ett förslag online i stället för att samla
namnunderskrifter i pappersform. Det gör att ditt förslag snabbt kan nå ut
till många och det blir enklare för dig att samla fler namnunderskrifter som
stödjer ditt förslag.
För varje förslag finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller
andra externa platser där alla kan diskutera förslaget och närliggande frågor.
Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje initiativ.
Hjälp att förbereda ett förslag
Vem kan skicka in ett förslag?
Alla som bor i Malmö kan skicka in förslag. Det finns inga åldersbegränsningar
vilket betyder att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva på förslag.
Malmöinitiativet är även öppet för dig som inte bor i Malmö, men som på
något sätt berörs av Malmö stads verksamheter.
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Malmöinitiativ
Nu går det att skapa och stödja ett förslag om Malmö på webben. Det betyder
att förslaget kan nå ut till fler människor och det blir lättare att få stöd. Om
man lägger upp ett förslag på Malmöinitiativet kan man också lägga till bakgrundsinformation, lägga upp länkar till andra webbplatser, ladda upp bilder
och utveckla diskussionerna i forumet. Det gör att politikerna i Malmö stad
kan få inspiration som de kan ta med sig in i politiken. Om minst 100 personer skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett
informationsärende.
Vad bör ett förslag innehålla?
Ett förslag behöver ha en titel och en kortfattad beskrivning om idén bakom
förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända.
Om förslaget är otydligt kommer det att skickas tillbaka till dig så att du kan
beskriva det ytterligare.
Du måste fylla i följande uppgifter för att förslaget ska bli godkänt och upplagt på Malmöinitiativet där namninsamlingen sker:
>>namn på personen som presenterar förslaget
>>en kontaktadress dit det går att skicka all återkoppling kring förslaget
>>namn- och adressuppgifter för alla som stödjer förslaget
Om du väljer att stödja ett förslag kommer ditt namn och bostadsområde att
visas. Du måste uppge din adress men den informationen används bara för att
få fram i vilket område du bor.
När du lägger in information i ett förslag så tänk på att vara konstruktiv,
uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton.
Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att godkännas.
Om ett förslag inte blir godkänt kommer personen bakom förslaget att få
ett e-postmeddelande som beskriver varför förslaget inte har accepterats.
Marknadsför ditt förslag
Det kan vara en bra idé att göra reklam för ditt förslag för att få fler namnunderskrifter. Om många står bakom förslaget har det en större chans att bli
uppmärksammat av politikerna.
Om du väljer att marknadsföra ditt förslag med hjälp av e-post, nyhetsforum eller sociala nätverk kan det vara bra att tänka på att bara ta med relevant
information. Tänk också på att det är bra att rikta sig till dem som kan vara
intresserade av förslaget. Det kan väcka mer irritation än stöd att sprida information okontrollerat till alla e-postlistor och nyhetsforum som du känner
till.
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Vad händer när namnunderskrifterna är insamlade?
Om du skapar ett förslag på Malmöinitiativet bestämmer du också hur länge
förslaget ska vara tillgängligt för andra. Det går inte att samla in fler namnunderskrifter när slutdatumet har passerat. Du som har skapat förslaget
bestämmer själv när tillräckligt många har skrivit under förslaget och det är
dags att stänga förslaget och sammanställa uppgifterna i en rapport.
Hur många namnunderskrifter bör det vara på ett förslag?
Ett förslag kan ha hur många namnunderskrifter som helst. Ju fler underskrifter desto större är chansen att någon uppmärksammar förslaget och tar
upp det på ett nämndsammanträde. Antalet underskrifter kan bero på många
olika saker, till exempel på hur många som engagerar sig i frågan, hur välformulerat förslaget är och under hur lång tid förslaget har legat ute på Malmöinitiativet.
Vilka frågor kan man ta upp?
Det är bra om förslaget berör en fråga eller ett ansvarsområde som behandlas
i någon av kommunens nämnder, till exempel Stadsbyggnadsnämnden.
Bakgrund
Det är viktigt att demokrati är en levande process och att Malmöborna har
inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än vid valen vart fjärde år.
Om Malmöborna får möjlighet att engagera sig och ta ansvar kommer förtroendet för demokratin att bli starkare.
När fler människor kan påverka och ta del i de demokratiska processerna
ökar kunskapen för både Malmöbor och beslutsfattare. Om du hjälper beslutsfattarna att få ett större underlag kommer det att stärka kvaliteten i de
kommunala verksamheterna och det blir enklare för kommunen att veta vad
Malmöborna vill ha och behöver.
Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen av medborgarnas delaktighet har blivit en allt viktigare fråga. Kommunerna behöver utveckla sitt
sätt att jobba för att uppnå ett engagemang som stödjer den representativa
demokratin. Dialogen med invånarna ska vara en naturlig del i kommunernas arbete med att skapa underlag för beslut. I februari 2008 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att genomföra Malmöinitiativet och Malmöpanelen
för att skapa engagemang och göra både Malmöbor och förtroendevalda mer
delaktiga.
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Haparanda e-Förslag
Välkommen till Haparandas e-förslagssystem. Här kan du stödja ett e-förslag genom din underskrift eller skapa ett eget.
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, medborgargrupper och organisationer kan delta i och påverka kommunens utveckling.
Var och en som är intresserad av och vill påverka Haparandas utveckling
kan skriva under eller skapa ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns. Barn
och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-förslag. Det finns
heller inte någon geografisk begräsning. Du måste inte vara bosatt eller arbeta/studera i Haparanda.
Om du vill skriva ett nytt e-förslag
Du måste vara en registrerad användare på webbplatsen. När du har registrerat dig och loggat in, kan du lägga in ett e-förslag.
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Haparanda e-förslag

Haparanda e-förslag startade i
november 2011.
Antal inkomna förslag:
Sedan starten har det kommit in
55 förslag.
Antal förslag som lett till förändring:
Sex förslag har lett till förändring. Ett exempel är förslaget
”Inga så kallade lightprodukter i
skolan och förskolan”.

Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Fundera på en långsiktigt och
smart marknadsstrategi.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt fem
timmar per månad på arbetet
med systemet.

Om du vill skriva under ett e-förslag
Du kan se alla aktiva e-förslag och sen välja det e-förslag du är intresserad
av samt skriva under det. Då får du också all information om ämnet som för
slagsställaren har lämnat.
Läs i ”Vägledning” om du vill få information om hur man skapar ett nytt
e-förslag, regler för e-förslag och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.
Vägledning
Introduktion till e-förslag
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger dig
möjlighet att ta lämna dina förslag och ger därmed politiker en möjlighet att
fundera över vad som behöver utvecklas inom kommunen.
När du sänder in ett e-förslag till kommunen kan det få positiva följder som
leder till förändring och upplyst debatt. Det kan uppmärksamma kommunen
på din fråga och visa ett starkt gillande eller missnöje med något kommunen
gör. Som en konsekvens kan kommunen besluta att ändra eller se över sin
verksamhet, policy, hålla ett publikt möte och/eller försöka få mer åsikter
från olika intressegrupper.
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Vem kan skapa och skriva under e-förslag?
Alla som är intresserade och vill påverka Haparandas utveckling kan lämna in
och skriva under e-förslag. Det finns inga åldersgränser. Även barn och unga
kan både skapa och skriva under e-förslag. Det finns heller inga geografiska
begräsningar. Du behöver inte bo eller arbeta i Haparanda.
Hur skriver jag under ett e-förslag?
Du måste inte vara registrerad användare för att skriva under ett e-förslag,
men vi ber dig uppge ditt namn, ditt postnummer och en giltig e-postadress.
Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk du måste klicka på, för att
bekräfta e-postadressen. När du gjort det kommer din underskrift att läggas
till e-förslaget. Du kan bara skriva under ett specifikt e-förslag en gång. Alla
kopior kommer att tas bort. Personer som besöker e-förslagsidan kan enbart
se ditt namn i listan över underskrifter.
Hur skapar jag ett e-förslag?
För att skapa ett nytt e-förslag måste du vara en registrerad användare på sidan. Det är enkelt att registrera sig. Du fyller i några enkla uppgifter som vi
använder för att kunna kontakta dig om e-förslaget. Personen som skapar ett
e-förslag kallas för “Förslagsställare”.
Vad måste ett e-förslag innehålla?
e-förslag bör innehålla en kort titel och sammanfattning. Den måste tydligt
tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. e-förslaget
ska inte vara en synpunkt eller ett klagomål. Dessa kan du lämna via vår system för detta som du hittar på: www.haparanda.se.
Om det inte framgår tydligt vilken åtgärd som önskas, kommer vi att kontakta dig innan e-förslaget kommer att visas publikt. Alla e-förslag måste
innehålla:
>>namnet och kontaktadressen till förslagsställaren (vi använder informationen till för att kontakta dig om e-förslaget)
Inkludera också:
>>All information som är relevant för e-förslaget och beskriv skälen till ditt
förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier
och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för
ditt förslag.
>>Ett datum för hur länge du vill att ditt e-förslag ska vara tillgänglig för underskrifter. Maxtiden är 6 månader från det att e-förslaget har publicerats.
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Vad kan mitt e-förslag handla om?
Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för. Du hittar mer
information om kommunens ansvarsområden på http://www.haparanda.se
Det kan hända att ditt e-förslag inte kan behandlas överhuvudtaget. Det
kan till exempel handla om att:
>>det finns formella skäl till att inte behandla e-förslaget, som t ex en pågående parallell process, eller rättsprocess.
>>e-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt
olämplig.
All information i ett förslag ska skickas med goda avsikter, vara ärlig, anständigt och respektfullt.
>>En annan person har skickat ett snarlikt förslag till kommunen under de
senaste tolv månaderna.
Om vi beslutar att ett e-förslag inte kan publiceras kommer vi att kontakta
förslagsställaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att
skriva om sitt e-förslag, om denne så önskar.
Kommunen tar inget ansvar för de e-förslag som lämnas på webbplatsen.
Åsikterna som utrycks är inte kommunens.
Hur lång tid tar det innan e-förslaget är tillgänglig publikt?
När du har skickat in ditt e-förslag, kan det att ta upp till 14 dagar för att hantera e-förslaget. Under den perioden kommer vi att bland annat undersöka
om det finns liknande e-förslag.
Hur marknadsförs e-förslaget?
E-förslaget visas på kommunens hemsida för e-förslag. Enskilda e-förslag
marknadsförs inte av kommunen. Du själv ansvarar för att marknadsföra ditt
e-förslag. Du kan till exempel sprida budskapet om det bland dina vänner, så
att så många som möjligt undertecknar ditt e-förslag. Om du inte marknadsför ditt e-förslag kanske du inte får några underskrifter alls.
Du kan marknadsföra ditt e-förslag i sociala medier som Facebook och
Twitter, på hemsidor, i diskussionsforum eller till exempel lokalpressen. Det
du behöver göra är att ge folk en grundläggande förståelse för vad du föreslår,
och sen ge dem länken till e-förslagens webbplats.
Om du marknadsför ditt e-förslag genom e-post, nyhetsgrupper eller diskussionsforum föreslår vi att du lämnar information till i första hand dem du
tror har ett direkt intresse för frågan. Det är klart olämpligt att spamma vem
som helst med en frågeställning som inte berör dem.
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Hur många underskrifter måste ett e-förslag ha?
Det finns ingen begränsning för det maximala antalet underskrifter du kan
samla in. Vad som är många underskrifter i ett fall, kan vara få underskrifter
i ett annat.
Om ett förslag får mer än 30 underskrifter efter avslutad tid för samling av
underskrifter kommer ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och ungdomsnämnden eller Samhällsbyggnadsnämnden att behandla
och besluta om förslaget.
Kommunstyrelsen kommer få en delgivning av de förslag som skickas till någon
annan nämnd än Kommunstyrelsen. Vill Kommunstyrelsen fatta ett annorlunda
beslut än t ex Socialnämnden, kan Kommunstyrelsen lyfta frågan till Fullmäktige.
E-förslag som får mindre än 30 underskrifter kommer att vara synliga på
webbplatsen, men det går inte skriva under dem efter att tiden för samling av
underskrifter passerats.
Hur länge tar det att besluta kring ett e-förslag?
Tiden för detta går inte att uppskatta exakt i förväg. Kan bero till exempel på
frågans storlek/komplexitet och behovet på utredning. Normalt har Kommunstyrelsen och nämnder sammanträden cirka 6–8 gånger per år. Du bör
räkna med att ärendets beredning innan slutgiltigt beslut kan ta minst ett par
månader.
Går det att lämna och skriva under e-förslag på papper?
Det går att lämna in och skriva under e-förslag på papper.
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Landstinget i Västmanland
Demokratikanalen – ett enkelt sätt att påverka
Landstinget Västmanland är första landstinget i Sverige med att införa en
möjlighet att påverka via webben. Så här fungerar det:
>>Alla kan lägga förslag – om landstingets verksamheter, till exempel hälsooch sjukvård, kollektivtrafik och kultur
>>Du når de som bestämmer – förslagen går direkt till de politiska partiernas
ledare
>>Du kan samla namn – bilda opinion, andra kan skriva under ditt förslag
>>Alla får svar – politikerna svarar på ditt förslag
>>Via Demokratikanalen kan du som medborgare vara med och påverka
landstinget Västmanland.
Får vem som helst lägga förslag?
Ja, det spelar ingen roll vem du är.
Finns det andra begränsningar?
Ja, förslaget måste handla om något som Landstinget Västmanland är ansvarigt för, till exempel hälso- och sjukvård, bussresor eller kultur.
Demokratikanalen är inte avsedd för landstingets personalfrågor, eftersom dessa handläggs via andra, redan etablerade, kanaler.
Förslaget får inte heller rikta sig mot enskilda eller grupper av personer,
och innehållet måste vara begripligt.
Vad kan jag skriva förslag om?
Allt som rör Landstinget Västmanlands verksamheter, till exempel, hälsooch sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. Vill du veta mer om vad landstinget
sysslar med, gå in på landstingets webbplats ltv.se.
Vad händer när jag skrivit förslaget?
Du får ett e-postmeddelande om att vi tagit emot förslaget. Senast en vecka
senare publiceras det. Om det finns några oklarheter kontaktar vi dig. Det är
därför vi vill ha dina kontaktuppgifter.
Hur länge ligger förslaget på webben?
Mellan tre och sex månader. Du bestämmer själv när du fyller i formuläret.
Vem kan skriva under?
Alla som är intresserade.
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Demokratikanalen

Demokratikanalen startade
2012.
Antal inkomna förslag:
Sedan starten har 46 förslag
publicerats.
Exempel på genomförda förslag:
De förslag som inkommit har
främst påverkat så att åtgärder
har prioriterats högre. Ett exempel är en busslinje som återinförts efter förslag i Demokratikanalen, ett annat förändring av
landstingets kuvert.

Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Vikten av förankring hos politikerna – både före och under
införandet men inte minst
löpande.
Ta fram genomtänkta rutiner
för styrning, löpande rutiner och
begränsningar, till exempel för
hur ett godkänt förslag får se ut.
Marknadsföring behövs med jämna mellanrum och ha tålamod.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt ca 10
timmar/månad på arbetet med
systemet. Dock mer än dubbelt
så mycket i uppstartsfasen.

Hur får jag andra att skriva under?
Det bestämmer du själv. Du kan prata med dem du känner, skriva insändare,
ta upp det i en organisation eller sprida det på Facebook till exempel.
Vilka är det som bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?
Alla politiker kommer att läsa de förslag som kommer in. Partiernas gruppledare sitter i landstingets Demokratiberedning. Det är de som tar emot förslagen. Läs mer här om vad Demokratiberedningen är.
Demokratiberedningens ordförande Denise Norström (S) svarar på alla
förslag. Hon får hjälp av de tjänstemän som arbetar med förslagen.
Om ditt förslag får mer än hundra namnunderskrifter blir förslaget ett
ärende där hela Demokratiberedningen diskuterar och beslutar hur landstinget ska behandla förslaget. Du får reda på vad som händer med ditt förslag.
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E-förslag
Steg för steg
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget
läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.
Vår handbok ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog för att
kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen.
På Sveriges Kommuners och Landstings hemsida hittar du mer information om
e-förslag/e-petitioner. På www.skl.se/medborgardialog under fliken webb-tv
finns filmade inslag där några som deltagit i SKL:s nätverk berättar om sina erfarenheter.
På Sveriges Kommuners och Landstings webbportal www.dialogguiden.se finns
mer info om metoden e-förslag samt exempel från några som infört e-förslag.

isbn 978-91-7585-064-1

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

109

