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Förslag till beslut
1. Ägaranvisningen för Almi Företagspartner Nord AB 2018 antas.
2. Anslaget till Almi Företagspartner Nord AB fastställs i vidarefördelningen av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling
2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv
av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Bolaget driver en verksamhet som på uppdrag av regionen som granskas och
utvärderas löpande i en dialog med regionen. Det är positivt med aktiv dialog mellan parterna för att åstadkomma en avvägning mellan nationella och
regionala prioriteringar.

Sammanfattning
Almi företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, har tagit fram en ny
strategi och målstruktur som berör de regionala verksamheterna, däribland
Almi Företagspartner Nord AB. Almis roll i startfasen förstärks och rådgivarrollen utvecklas. Samarbetet med privata, offentliga och ideella partners
utvecklas för att säkerställa rätt insatser till företagarna.
Moderbolaget har även fattat beslut om att preliminärt höja ramen för de
regionala dotterbolagen med 10 miljoner kronor till 210 miljoner kronor för
år 2018. Driftsanslaget har legat på samma nivå sedan 2014, för att täcka
kostnadsökningar och gemensamma satsningar inom ramen för den nya strategin föreslås en uppräkning på 2,5 procent av anslagen för Almi Företagspartner Nord AB från respektive ägare.
Ägaranvisning och driftsanslag är nu föremål för beslut hos respektive ägare.
Ägarna har i ägardirektiven tydliggjort sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet för verksamheten under 2018.

Ärendet
Almi Företagspartner Nord AB är ett regionalt dotterbolag till Almi Företagspartner AB och ägs till 24,5 procent av Region Norrbotten, 24,5 procent
av Region Västerbotten och till 51 procent av staten via Almi Företagspartner AB.
Ägarna har arbetat fram förslag till gemensamma ägardirektiv och driftanslag till Almi Företagspartner Nord AB enligt bilaga.
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Ägaranvisning
Ägarna avger årligen en gemensam ägaranvisning till Almi Företagspartner
Nord AB. Ägarna har arbetat fram förslag till ägaranvisning enligt bilaga. I
dessa ägaranvisningar tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som
framgår av gällande bolagsordning och samverkansavtal mellan ägarna.
Inför revideringen av ägaranvisningarna i år har moderbolaget Almi tagit
fram en ny strategi som har arbetats in i ägaranvisningen:









Almis Vision – Vi investerar i framtida tillväxt och affärside – Med lån,
riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och
hållbar tillväxt.
Verksamhetens mål har kompletterats med måltal gällande från 1 januari
2018.
Almis roll i startfaser utvecklas. Alla entreprenörer i startfas, oavsett
bakgrund, erbjuds kostnadseffektiva digitala erbjudanden och öppna seminarier av Almi. Särskilt uppsökande marknadsföring ska ske till prioriterade målgrupper. Regionala operativa partnerskap ska etableras inom
nystartområdet.
Almi utvecklar rådgivarrollen till en bredare grundkompetens. Därutöver
ska det regionala bolaget även ha rådgivare med fördjupade kompetenser.
En central del i Almis strategi är ett fungerande samarbete med privata,
offentliga och ideella partners, både för att säkerställa att kundföretagen
får tillgång till rätt insatser och för att undvika överlappning i systemet.
Regionala partnerskap ska identifieras och fördjupas och utgå från ett
operativt, kundnära samarbete.

Driftsanslag
I samband med revideringen av ägaranvisningen har moderbolaget sett över
driftanslaget till de regionala bolagen. Driftsanslaget har legat på samma
nivå sedan 2014 och för att täcka kostnadsökningar och gemensamma satsningar inom ramen för den nya strategin föreslås en uppräkning på 2,5 procent av anslagen för Almi Företagspartner Nord AB.
Driftsanslaget från Region Norrbotten och Region Västerbotten för 2018
föreslås öka för respektive region, från 5 790 007 kronor till 5 934 757 kronor.
Bilagor:
Förslag ägaranvisning Almi Nord 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP514-182976327-166

0.10

ANSVARIG CHEF
Anna Lindberg

HANDLÄGGARE
Kenneth Sjaunja

