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Aktieägaravtal
Förslag till beslut
Preliminär sammanfattning
Yrkande från Moderata samlingspartiet

Ärendebeskrivning
Plan- och tillväxtutskottet har medfinansierat projektet Invest in Norrbotten
under en treårig projektperiod med 50 tkr per år, projektet avslutas 2012-0630.
Verksamheten har till uppgift att locka utländska företag att etablera sig i
Norrbotten samt att attrahera utländska investeringar.
Projektägaren, NLL, föreslår att verksamheten inom Invest in Norrbotten
övergår i ett aktiebolag ägt av NLL samt Norrbottens kommuner från om med
1 juli 2012. Bolaget är tänkt att ägas till 76 procent av NLL och till 24 procent
av länets kommuner. Denna ansökan avser delägarskap i Invest in Norrbotten
AB, samt beslut om årligt aktieägartillskott i form av driftsbidrag.
Bolagets budget beräknas vara 4200 tkr år 2013. Luleå kommuns driftsbidrag
för samma år uppgår till 125 tkr, beloppets storlek för de kommande åren
fastställs vid årliga ägarsamråd.
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Förslag till beslut
Utvecklingskontoret föreslår plan- och tillväxtutskottet rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
-

ingå i delägarskap i Invest in Norrbotten AB och teckna 3,4 procent av
aktierna i bolaget för en köpeskilling av 6,8 tkr

-

godkänna bifogade förslag till bolagsordning och aktieägaravtal för
Invest in Norrbotten AB

-

medel för aktieköp samt drift år 2013 tas från anslaget för EU
strukturfondsprojekt, totalt 131,8 tkr

-

som villkor för finansieringen gäller Luleå kommuns allmänna villkor
för projektfinansiering

-

finansieringen för 2014 och framåt lyfts i strategisk plan och budget för
2013

Yrkanden
Karl Petersen (s) yrkar bifall till utvecklingskontorets förslag.

Plan- och tillväxtutskottets förslag
Plan och tillväxtutskottet beslutar enligt utvecklingskontorets förslag.
_____

Kommunstyrelsen
Tomas Olofsson (FP) yrkar avslag till förslaget att ingå delägarskap i Invest in
Norrbotten AB.
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Anders Josefsson (M) föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar
fullmäktige besluta att
-

Luleå kommun tillsammans med länets övriga kommuner, antingen
direkt eller indirekt via Kommunförbundet, bildar Invest in Norrbotten
AB

-

näringslivsorganisationer verksamma i länet inbjuds att ingå som
delägare i bolaget

-

i övrig avslå plan- och tillväxtutskottets förslag.

Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till utvecklingskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes, Tomas Olofssons och Anders
Josefssons förslag var för sig under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller Yvonne Stålnackes förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med planoch tillväxtutskottets förslag.
Reservation
Anders Josefsson (M) och Tomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.
_____
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