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§ 111 

Ägaranvisning ALMI Företagspartner 
Nord AB 
Dnr 605-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Anta ägaranvisningar för Almi Företagspartner Nord AB år 2022 

2. Fastställa upprättat förslag till driftanslag 

Yttrande till beslutsförslaget 
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv 

av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Det är 

en positivt med aktiv dialog mellan parterna för att åstadkomma en avväg-

ning mellan nationella och regionala prioriteringar. 

Ärendet 

Ägaranvisningen 

Ägarrepresentanter (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Fö-

retagspartner AB) har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaran-

visningen, bilagd i denna handling.  

Väsentliga förändringar i ägaranvisningen 2022 är: 

 Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar konkur-

renskraft. Bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att 

ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet. 

 Tydliggörande att bolaget ska agera för att upprätthålla kund- och mark-

nadskännedom i hela regionen också i inlandet och glest befolkade 

kommuner. 

 Förslag om ett nytt bredare uppdrag gentemot framtida näringar inom 

ramen för smart specialisering som kan utvecklas som komplement till 

de regionala basnäringarna. 

 Den målstruktur som överlämnades föregående ägaranvisning gäller 

fortsatt till dess att ny och reviderad målstruktur överlämnas.  

Anslag 

För år 2021 föreslogs en uppräkning av anslaget för ökade kostnader på 4 %, 

som antogs av Region Västerbotten. Region Norrbotten bedömdes dock på 

grund av omställningen inte ha möjlighet att utöka driftsbidraget eller ramen 

för insatser för ökad tillväxt för år 2021. Koncernen föreslår inte någon för-

ändring av bolagets finansiering för verksamheten år 2022.  

Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan. 
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Almi Nord 

kronor 

Moderbolag  Regionala 

ägare 

 Summa 

Driftsanslag 12 625 772 51% 12 130 644 49% 24 756 416 

Varav Norrbotten 6 176 992  5 934 757   

Varav Västerbotten 6 448 780  6 195 886   

Reserverade me-

del för insatser för 

ökad tillväxt 

2 050 000 51% 1 969 608 49% 4 019 607 

Varav Norrbotten 1 025 000  984 804   

Varav Västerbotten 1 025 000  984 804   

Totalt 14 675 772  14 100 251  28 776 023 

 

Reserverade medel för insatser för ökad tillväxt kan tas i anspråk efter beslut om 

samverkan i projekt. 

Beslutsunderlag: 

Almi Nord förslag anvisning 2021 

Missiv till ägaranvisning Almi Nord region 

Regionala utvecklingsnämnden 2021-10-13 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

  


