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Beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen medfinansiera 
Investeringar i Norrbotten AB´s projekt inom energilagring och batterihantering med 200 000 
kr.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Investeringar i Norrbotten AB vill som projektägare tillsammans med partners i projektet 
verka för fler möjliga potentiella etableringar av verksamheter inom energilagring och 
batterihantering, dvs från tillverkning till återvinning med tillhörande utveckling.

Projektet bygger på en förstudie som genomförts av Luleå Näringsliv AB under 2016. 
Förstudien beskriver flera möjliga etableringar av verksamheter inom energilagring och 
batterihantering, dvs från tillverkning till återvinning med tillhörande utveckling. Vår region 
har goda möjligheter att finnas med och ta del av en hållbar tillväxt. Med erfarenheter och 
stora framgångar från datacenterbranschen har regionen förutom flera naturliga 
förutsättningar en väl utvecklad projektmodell, metodik och affärsmässighet för hur 
internationella etableringar processas fram till färdig investering.

Syfte:
Projektet syftar till att Norra Sverige ska uppfattas som ett självklart alternativ för etableringar 
av verksamhet inom batteriindustri eller närliggande områden.

Efter Fas 1 ska norra Sverige inneha en tydlig marknadsposition inom något av områdena:
- Batteriproduktion
- Återvinning
- FoU
- Test
- Vätgas

Mål:
Projektet ska vid utgången av 2018 uppnått/genomfört:
- 60 företagsbesök nationellt och internationellt
- 15 besök av presumtiva etablerare i regionen
- 6 tydliga pågående etableringscase inom prioriterade områden

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning:
Projektet kommer att arbeta under rörliga arbetsformer, vilket innebär att bygga relationer 
med marknaden prioriteras samt att erbjuda marknaden väl fungerande erbjudanden och att 
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kundens behov och samarbeten prioriteras.
 
Produktutveckling för erbjudanden kommer till exempel att innehålla:
- logistiklösningar
- infrastruktur för områden/planer
- distributionskedjor
- inventera råvaruleverantörer
- accessmodell för tillverkning
- innovationsmiljöer och kompetens

Projektet utgår från att marknadens behov avgör hur erbjudandet utformas. Därför blir närvaro 
på marknaden avgörande av vilka producentled och utbud som måste koordineras till ett 
attraktivt erbjudande.

Målgrupp:
Internationella och nationella företag med tillväxt- och expansionsplaner inom sektorerna:
- Elfordon
- Bärbar elektronik och övriga batteribaserade konsumentprodukter
- Batteriproduktion
- Återvinning
- FoU
- Test
- Bränsleceller

Projektorganisation:
Investeringar i Norrbotten AB ansvarar för projektets genomförande. Andra resurser kan 
behövas tas i anspåk såsom Business Sweden, Node Pole, Energikontor Norr, kommuner, 
energibolag, Luleå tekniska universitet m fl. Ur denna gruppering bildas projektets styrgrupp.

Ekonomi:
Projektet omsluter ca 3 mkr där projektledarkostnad och konsulter är den största 
kostnadsposten. Finansiärerna av projektet är kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn 
samt Region Norrbotten.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Projektet Fånga energin omsluter ca 3 mkr. Projektägaren ansöker om 400 000 kronor från 
Piteå kommun. Näringslivsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att, ur den 
tillväxtpolitiska reserven, medfinansiera projektet Fånga energin med totalt 200 000 kronor 
under projektperioden med motiveringen att den tillväxtpolitiska reserven är hårt ansträngd 
kommande år.

Näringslivsenheten gör bedömningen att vi bör göra mer för att nå denna typ av etableringar. 
De behov och förutsättningar som den typen av industri efterfrågar är inte tydliggjorda och vi 
kan i dags läget inte svara på om och hur vi i vår kommun kan erbjuda etableringsmöjligheter 
för den typen av resurskrävande etablering. Genom att samhandla med regionen ökar vår 
kompetens och förutsättningar för att på sikt kunna attrahera fler investeringar och 
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etableringar i vår region inom denna växande bransch. Vi vet att vår region är intressant för 
denna typ av etableringar, det visar inte minst den etablering som Northvolt beslutat att göra i 
Skellefteå. En satsning som vi välkomnar.

Vid dessa gemensamma satsningar måste vi från Piteå kommun kunna delta aktivt i arbetet 
och avsätta egna proaktiva resurser för att nå resultat.

Yrkanden

Majvor Sjölund (C): avslag till förslaget.
 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 170421 Fångaenergin ansökan
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