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§ 64 

Uppsikt över hel- och delägda bolag 
2021 
Dnr 174-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta:  

1. Att verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2021 be-

drivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

2. Att verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 

2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och 

befogenheter. 

3. Att verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2021 

bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

4. Att verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norr-

botten AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommu-

nala ändamålet och befogenheter. 

5. Att verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter. 

6. Att verksamheten i det delägda bolaget Almi Nord Företagspartner AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter. 

7. Att verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2021 

bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

8. Att verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdoku-

menten. 

Yttrande till beslutsförslaget 
De region- och kommunägda bolagen bidrar med sin verksamhet till Norr-

bottens utveckling. Efter genomgång av bolagens årsbokslut, årsredovis-

ningar och revision kan konstateras att bolagen i sin helhet bedrivs utifrån 

fastställda styrande dokument.   

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller 

delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommu-

nala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar åtta delägda bolag. 

Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag 

bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamå-

let och befogenheter. 
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Ärendet 
Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen (6 kap 9-10§§ KL) för 

regionstyrelsen att pröva om de kommunala bolagen (här avses både hel- och 

delägda bolag, se 10 kap § 2 KL) följt kommunala ändamål och befogenhet-

er. I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den verksamhet som bedri-

vits varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till full-mäktige om nödvändiga åtgärder. 

Enligt regionstyrelsens reglemente 5 § ska styrelsen senast 30 maj pröva om 

den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis 

äger under föregående kalenderår varit förenligt med de fast-ställda kommu-

nala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Prövningen av 2021 års verksamhet omfattar de delägda bolagen BD Pop 

AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB, InformationsTeknik i Norr-

botten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Almi företagspartner Nord AB, 

Norrbotniabanan AB och Arctic Business Incubator AB 

Bedömningen görs utifrån bolagsordning och ägardirektiv samt information 

inhämtat från årsredovisningar och uppföljning av ägardirektiv. 

Prövning avseende regionens delägda bolag: 

BD Pop AB organisationsnummer 556841-3438 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

stödja talanger, stärka den regionala musikbranschen samt simulera tillväxt 

av kulturella och kreativa näringar inom regionen. 

Nettoomsättningen var under året 311 626 kronor och resultatet efter finan-

siella poster blev 357 281 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardi-

rektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och 

styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. BD Pop AB bedöms ha be-

drivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter.  

Energikontor Norr AB organisationnummer556595-9151 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip arbeta för en ökad andel av förnybar 

energi och energieffektivisering, bidra till utvecklingen av sam-verkan inom 

energi- och klimatområdet samt stödja och utveckla regionsamverkan i ett 

internationellt perspektiv.  

Nettoomsättningen var under året 14 995 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 193 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Energikontor Norr AB 
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bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter.  

Filmpool Nord AB organisationsnummer 556529-8790 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell 

produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indi-

rekta intäkter till länets näringsliv.  

Nettoomsättningen var under året 28 023 485 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 530 849 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Filmpool Nord AB be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet 

och befogenheter.  

InformationsTeknik i Norrbotten AB organisationsnummer 556537-6877 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling och tillväxt 

inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det länsge-

mensamma nätet kommer till en praktisk användning för nä-ringsliv och 

offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.  

Nettoomsättningen var under året 42 626 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 82 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. InformationsTeknik be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet 

och befogenheter.  

Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

importera etablerare och investerare till Norrbottens län.  

Nettoomsättningen var under året 3 438 000 kronor och resultatet efter fi-

nansiella poster blev 835 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Investering-ar i Norrbot-

ten AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fast-ställda kommunala 

ändamålet och befogenheter.  

Almi Nord Företagspartner AB organisationsnummer 556735-6398 

Almi Företagspartner Nord Aktiebolag är ett regionalt dotterbolag inom 

Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun och 
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verksamheten bedrivs i Umeå, Skellefteå samt Luleå. Almis uppdrag är att 

stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt 

genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora före-

tag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett 

komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.  

Almi Företagspartner Nord Aktiebolag ägs till 51 procent av moderbolaget i 

Almikoncernen Almi Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av 

Region Norrbotten, 232100-0230, och till 24,5 procent av Region Västerbot-

ten, 222000-2436. 

Rörelsens intäkter var under året 27 426 000 kronor och resultatet efter fi-

nansiella poster blev -874 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägaranvisning. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Almi Nord Företagspart-

ner AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och befogenheter. 

Norrbotniabanan AB organisationsnummer 556755-2517  

Bolagets ändamål är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs 

sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verk-samhet.  

Balansomslutning var under året 130 089 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 382 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Årsstämma hålls den 9 juni 2021. Norrbotniabanan AB be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt de för bolaget fastställda styrdoku-

menten. 

Arctic Business Incubator AB organisationsnummer 556668-3198 

Bolaget ska bistå entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och 

anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nät-

verk, en kreativ tillväxtmiljö och även idka därmed förenlig verksamhet. 

Majoriteten av bolaget är privat, Region Norrbotten äger 9 procent.  

Rörelseintäkterna var under året 17 510 000 kronor och resultatet efter finan-

siella poster blev 2 321 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägar-

direktiven. Årsstämma hålls den 1 juni 2022, kl. 0800 - 0900 

Arctic Business Incubator AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt de 

för bolaget fastställda styrdokumenten. 

Beslutsunderlag: 

Årsredovisning 2021 BD Pop AB (Dnr 00087-2022) 

Årsredovisning 2021 Energikontor Norr AB (Dnr 00084-2022) 

Årsredovisning 2021 Filmpool Nord AB (Dnr 00086-2022) 

Årsredovisning 2021 InformationsTeknik i Norrbotten AB (Dnr 00095-2022) 

Årsredovisning 2021 Investeringar i Norrbotten AB (Dnr 00152-2022) 
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Årsredovisning 2021 Almi Företagspartner Nord AB (Dnr 00178-2022) 

Årsredovisning 2021 Norrbotniabanan AB (Dnr 00170-2022) 

Årsredovisning 2021 Arctic Business Incubator AB (Dnr 00177-2022) 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

 

  


