
This statement is linked to the ”Agreement on closer cooperation between Umeå  
Municipality and Umeå University”.

Umeå University and Umeå Municipality, together with local and regional businesses and 
other concerned parties aim to jointly develop Umeå to the ”northern force” of research, 
development and demonstration concerning sustainable (socially, economically and 
environmentally) urban development. The aim is to develop existing and create new 
partnerships, to develop knowledge and create financing.

•  To promote cooperation on investments in research, development and 
demonstration of sustainable urban development, both nationally and 
internationally.

•  To work to increase the external financing of Umeå’s joint ventures in 
sustainable urban development.

•  To create an interface between research, society and local and regional 
business community with a focus on raising awareness of Umeå’s expertise in 
sustainable urban development.

•  To contribute to the visibility of Umeå’s joint work and expertise in strategic 
venues, both nationally and internationally (eg through participation in 
strategic meetings and conferences, through information). 
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Denna avsiktsförklaring är kopplad till ”Överenskommelse angående fördjupad  
samverkan mellan Umeå kommun och Umeå universitet”.

Umeå universitet och Umeå kommun, tillsammans med lokalt och regionalt näringliv och 
andra berörda samhällsaktörer vill gemensamt utveckla Umeå till ”den nordliga kraften” för 
forskning, utveckling och demonstration av hållbar stadsutveckling, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Syftet är att utveckla befintliga och generera nya samarbeten, samt att utveckla 
kunskap och skapa finansiering.

• Att verka för samarbete kring satsningar på forskning, utveckling och 
demonstration för hållbar stadsutveckling, både nationellt och internationellt.

• Att verka för att öka den externa finansieringen av Umeås gemensamma 
satsningar inom hållbar stadsutveckling.

• Att skapa mötesplatser mellan forskning, samhälle och lokalt och regionalt 
näringsliv med fokus på medvetandegörande av Umeås kompetens inom 
hållbar stadsutveckling.

• Att bidra till att synliggöra Umeås gemensamma arbete och kompetens på 
strategiska arenor, både nationellt och internationellt (t.ex. genom medverkan 
på strategiska möten och konferenser, via informationsmaterial).

Arbetet återrapporteras både till relevanta ledningsforum i respektive organisation, men 
också till ”2-parts ledningsgrupp”, gemensamt för Umeå universitet och Umeå kommun.
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