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§ 147

Antagande av nytt aktieägaravtal för
Investeringar i Norrbotten AB
Dnr 1938-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen behöver ha kontakt med internationellt kapital för att ha förmågan
att vara konkurrenskraftig över tid. Investeringar i Norrbotten AB har skapat
sig förutsättningar att arbeta proaktivt med att attrahera investeringar genom
att bygga upp en stark relation med Sveriges säljkanal, Business Sweden. I
nästa fas som nu inleds ska också dessa kanaler fyllas med potentiella investeringar från Norrbotten, vilket kräver ett ökat fokus på relationen mellan
regional och lokal nivå.

Sammanfattning
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då
det tidigare löpt ut 31 december 2017. Bolagets verksamhet har utvärderats
och för att stärka investeringsarbetet på lokal nivån har kommunernas ägartillskott minskat och ett arbete pågår med att få med länets samtliga kommuner som delägare.

Ärendet
Det gällande aktieägaravtalet mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB
har löpt ut. En utvärdering av bolagets verksamhet är genomförd och sammanfattningsvis visar den på att bolaget har arbetat väl med att bygga ihop
Norrbottens etablerings- och investeringsarbete med Sveriges och därigenom
skapat ett förtroende för Norrbottens kompetens och kapacitet. Bolaget har
däremot inte mött den förväntan som fanns på lokal närvaro.
En stor del av bolagsdagen under hösten 2017 ägnades åt denna utvärdering
och ägarnas syn på bolagets utveckling. Därutöver har diskussioner mellan
Region Norrbotten och enskilda ägare genomförts. I samband med upprättande av nytt aktieägaravtal har tjänstepersoner från Region Norrbotten deltagit i diskussioner med näringslivschefer eller motsvarande i kommunerna
vid ett flertal tillfällen. Den sammantagna slutsatsen är att bolaget har fokuserat på att bygga upp en stark relation med Business Sweden och Team
Sweden Invest, något som är viktigt för länets långsiktiga förmåga att attrahera investeringar. Norrbottens investeringsarbete behöver stärkas på lokal
nivå. Därför föreslås det nya aktieägaravtalet en reducering av kommunernas
totala insats i form av ägartillskott, så att kommunernas möjligheter att ar-
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beta med sina egna investeringsprocesser stärks. Då den monitära insatsen i
bolaget sänks för kommunerna jämfört med tidigare ökar också risken att
kommunernas kravställande på bolaget minskar. Skulle detta ske skulle
också det regionala och därigenom det nationella investeringsarbetet minska
i värde, eftersom ingen investering sker regionalt eller nationellt utan på en
plats någonstans. Alternativet, att kvarstå med tidigare finansieringsgrad ska
ställas mot resultatet av utvärderingen och de diskussioner som Regionen
fört med den kommunala nivån. Det finns en överhängande risk att flertalet
kommunala ägare skulle vilja avveckla sitt engagemang och då skulle investeringskedjan skadas genom att transperensen och förtroendet mellan aktörerna minska. En sådan utveckling skulle innebära en återgång till innan
bolaget bildades. Just transperens och förtroende är centralt i arbetet med
investeringar, då kunden ofta vill agera konfidentiellt vid initiala kontakter.
En sådan kundkontakt behöver därför mot tredjepart skyddas. Genom gemensamt ägd säljkanal underlättas lärande och kommunikation under arbetets gång.
Av ovanstående skäl bedöms risken med nuvarande avtalsförslag vara enklare att hantera, samtidigt som bolaget och Region Norrbotten fortsatt behöver upprätthålla en tät dialog med den kommunala nivån om utvecklingen
av investeringsarbetet i länet.
En annan skillnad mellan dagens förslag och det föregående avtalet är att
dagens förespråkar finansiering baserat på invånarantal. Detta ligger i linje
med Norrbottens kommuners önskemål och skapar också en mer solidarisk
finansiering mellan kommunerna. Det är också därför förslaget är 1,60 kronor, vilket skulle innebära en oförandrad nivå för Luleå kommun mot dagens.
Investeringar i Norrbotten utgör en central del i regionens arbete med innovationssystemets utveckling, eftersom en strävan av att vara världsledande
inom ett flertal stärka områden kräver också tillgång till kapital och samarbeten. Med liggande aktieägaravtal kompletteras förutsättningarna att arbeta
med utvecklingen av regionens näringsliv genom att stärka investeringskedjans relation mellan lokal och regional nivå.
I avtalet, första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördelningen. I förslaget finns alla kommuner med som ägare, detta är preliminärt då fram till
kommunerna fattat sitt beslut. Därför kan Region Norrbottens procentuella
andel av ägande förändras från som lägst 74,4 procent och som högst 84,8
procent.
Bilagor:
Aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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