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§ 17 

Förslag till ägardirektiv till regionägda 
bolag 2022 
Dnr 1536-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Till årsstämman för BD Pop AB föreslå bifogat ägardirektiv för verk-

samhetsåret 2022. 

2. Till årsstämman för Energikontor Norr AB föreslå bifogat ägardirektiv 

för verksamhetsåret 2022 

3. Till årsstämman för Filmpool Nord AB föreslå bifogat ägardirektiv för 

verksamhetsåret 2022. 

4. Till årsstämman för Investeringar i Norrbotten AB föreslå bifogat ägar-

direktiv för verksamhetsåret 2022. 

5. Till årsstämman för IT Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för 

verksamhetsåret 2022. 

6. Ge regiondirektören i uppdrag att med avseende av pågående etable-

ringar och samhällsomvandling i länet, under 2022 genomföra ägardia-

log om nödvändighet att se över bolagens ägardirektiv. 

Reservation 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
De regiondelägda bolagen utgör en viktig resurs för regionens utvecklings-

arbete och regionens samverkan med den kommunala nivån. Förändringar 

föreslås med koppling till hållbar utveckling för att långsiktig säkerställa 

trygghet i bolagens verksamhetsutveckling.  

Ärendet 
Efter dialoger med Norrbottens Kommuner och verksamhetsledning i bola-

gen föreslås ägardirektiven för samtliga bolag på beredningsstadiet vara näs-

tan oförändrade från föregående år. Hållbar utveckling förtydligas. Bolagets 

tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 

genomförs och integreras i samhället - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

På så sätt bidrar bolagen till att länet investerar i omställning till en hållbar 

framtid och till visionen i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi: Vi ska 

bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Pågående etableringar 

och samhällsomvandling i länet kan göra det nödvändigt att se över bolagens 

ägardirektiv till ägardirektiv år 2023. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-12-07 § 110 föreslagit fullmäktige 

besluta att föreslå bifogade ägardirektiv för berörda bolag till respektive bo-

lags årsstämma för verksamhetsåret 2022.  
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår stryka meningarna ”Bolagets tjänster ska 

bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs 

och integreras i samhället – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bi-

drar bolaget till att länet investerar i omställning till en mer hållbar framtid 

och visionen i Norrbottens utvecklingsstrategi” i samtliga förslag till ägardi-

rektiv.  

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionala utvecklingsnämndens för-

slag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Marianne 

Sandströms förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utveckl-

ingsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag: 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-12-07 § 110 

Förslag till ägardirektiv för BD Pop AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Energikontor Norr AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för IT-Norrbotten AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

  


