
   
 

   

Örnsköldsviks kommun och Umeå universitets  
Partnerskapsdag 25 november 2020  
  
Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet har ingått ett strategiskt partnerskap. Vilka möjligheter 
innebär egentligen ett sådant samarbete? Vilka gemensamma utmaningar står vi inför och hur kan vi 
ta oss an dem? Det är frågor vi gärna vill prata mer om. Därför bjuder vi nu in anställda vid 
Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet till en förmiddag där tankeutbyte varvas med goda 
exempel.  
  
Tid: 25 november 2020 klockan 9.15-12.15  
Plats: Digitalt via Zoom.  
Anmälan: Görs på den här länken senast 23 november   
 

 
Program  
 
9.15  Välkomna  

Partnerskapets syfte, mål och fokusområden.  
Dieter Müller vice rektor Umeå Universitet och Per Nylén kommunalråd Örnsköldsviks 
Kommun.  

  
  

Goda exempel från partnerskapets fokusområden   
  
9.35                   STREAM Strategy for research milieu in Örnsköldsvik  

Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet utlyser medel för 
forskning, i samverkan med Kempestiftelsen och Örnsköldsviks industrigrupp. Syftet 
med utlysningen är att främja utvecklingen av den akademiska miljön och en hållbar 
bemanning.   
Lena Finne Jansson, enhetschef Folkhälso- och kompetensenheten Örnsköldsviks 
Kommun.  

  
9.50  Implementering av hälsofrämjande interventioner  

Samverkan mellan akademi och samhälle vid införande av familjecentrerat arbetssätt i 
den kommunala hemsjukvården vid Örnsköldsviks kommun.   
Susanna Pusa, Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad.  

  
10.05  Örnsköldsvik ett nav för banbrytande forskning inom bioraffinaderi  

Processum började som en djärv idé om ett världsledande nav för utveckling av 
bioraffinaderiteknik och produkter. Idag är visionen på god väg att realiseras, och gör 
avtryck både i Örnsköldsvik och internationellt. Jonas Joelsson berättar om hur vi 
tillsammans åstadkommit den här utvecklingen, den stora betydelsen som samarbetet 
med Umeå Universitet har haft och om spännande projekt som är aktuella 
hos Processum idag.   
Jonas Joelsson, chef innovationssystem, RISE Processum.  

  
10.20  ULF-projekt inom fjärrundervisning    

Inom försöksverksamheten ULF bedrivs forskning och utveckling i samverkan mellan 
skola och lärosäte. Vilka möjligheter och utmaningar går att identifiera med 
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fjärrbaserad undervisning? Vilka kunskaper och kompetenser behövs hos lärare för att 
utveckla och bedriva fjärrundervisning?  
Jonas Näslund, chef flerspråkscentrum, Örnsköldsviks kommun.  

  
10.35  Information om finansieringsmöjligheter  

Källor till finansiering och information om kommande utlysning av medel för 
samverkan mellan Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet.  
Anders Wennström och Martin Englund, Enheten för forskningsstöd och samverkan 
vid Umeå universitet.  

  
10.45  Paus  
 
11.00  Diskussionsgrupper  

Deltagare från respektive organisation med intresse av att bidra till utveckling av ett 
område/lära sig mer. Delta i någon av de tre diskussionsgrupper som tar upp frågor 
som kopplas till platsens attraktivitet och befolkningstillväxt.   

  
Måste vi skilja på mitt och ditt? – delningsekonomi i ett framtida smart Örnsköldsvik  
Ett framtida hållbart samhälle ställer nya krav på resursanvändning och 
konsumtionsmönster. En del av lösningen kan vara det som kallas 
delningsekonomi där människor delar varor och tjänster med varandra.  

  
Introduktion av Frida Knutsson, biträdande tillväxtchef på Örnsköldsviks kommun 
samt Per Levén, Universitetslektor vid Institutionen för informatik som bland annat 
arbetar med inriktning mot delningsekonomi och digitala delningsplattformar. 
Vi diskuterar sedan gemensamt hur delningsekonomi kan vara en del av ett framtida 
Örnsköldsvik.    

  
Lika villkor i skolan – elevers psykosociala arbetsmiljö 
Skolans arbete med lika villkors- och systematiskt kvalitetsarbete påverkar elevernas 
psykosociala arbetsmiljö.  Vi diskuterar vilka organisatoriska faktorer som bidrar till att 
forma arbetsmiljön och vad vi kan lära av det. Vilka andra verksamheter kan bidra till 
att skapa sammanhang som genomsyras av lika villkor för barn? 
  
Introduktion av Maria Ingelsson, Elevhälsochef Örnsköldsviks kommun samt Britt-Inger 
Keisu, universitetslektor vid Umeå universitet, följt av diskussion om vilka insatser som 
spelar roll för att barn och unga ska trivas i skolan.   

  
Bioraffinaderiforskningen skalar upp – vem vill vara med?   
Örnsköldsvik förknippas med bioekonomi och är ett nationellt och internationellt 
erkänt nav för bioraffinaderiforskning.  De kommande två åren kommer över 100 
miljoner att satsas på utbyggnad av pilothallar 
för uppskalning av forskningsprojekt.   Hur kan Örnsköldsvik rusta för att förvalta den 
expansion som följer på en sådan investering, eller ska vi ens det?   

  
Introduktion av Claes Engström storprojektledare på RISE Bioekonomi och 
hälsa samt Leif Jönsson, professor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet samt 
gemensam diskussion om vad satsningen kan komma att ge upphov till och vad som 
spelar roll i hur lyckat utfallet blir.  

  
12.05  Avslutning av dagen  

Dieter Müller och Per Nylén. 


