












































Knut Rexed
Regionrevisor

Granskningsrapport
ALMI Företagspartner i tlppsala AB, org.nr. 556488-1216

Jag är utsedd av 2079 års bolagsståmma som lekmannarevisor for bolaget, efter forslag från
Region Uppsalas fullmäktige.

Mitt uppdrag regleras i 10 kap. 4 - 5 §§ 1Överlämnande av kommunala angelägenheter) och
12 kap. (Revision) i Kommunallagen (SFS 2017'.725). Jaghar att i utforandet av mitt uppdrag
i första hand utgå från de beslut som fattats av Regionfullmäktige och i andra hand av Region-
styrelsen och Regionens ansvariga nämnd. En central uppgift dr att granska i vilken utsträck-
ning som bolaget foljt av Region Uppsala lämnade ägaranvisningar.

Jag har granskat verksamhetens ändamålsenlighet, samt bolagets planering och kontroll av sin
verksamhet. Min utgångspunkt har varit bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen
har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, och med beaktande av Kommun-
allagens och Aktiebolagslagens bestämmelser. Min egen granskning har inte omfattat foljsam-
heten mot Bokforingslagens eller Årsredovisningslagens bestämmelser.

Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behor,ts for att ge rim-
lig grund för bedömning och ansvarsprövning. Jag har under året haft ett sakkunnigt bitrade
for en särskiid granskning av bolagets projektverksamhet. När det gäller räkenskaper och lån-
givning har 1ag tagit del av den auktoriserade revisorn Emelie Lorentzon Lindholms rapport
och av underlag från koncernens compliancefunktion.

Bolagets verksamhet har såvitt jag kunnat se skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt till-
fredsställande sätt under 2019. laghar inte heller i min granskning funnit annat ån att bolagets
interna kontroll varit tillracklig. Den särskilda granskningen av projektverksamheten har indi-
kerat att denna skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Koncernen har under året infort ett antal gemensamma styrdokument. Jag har gått igenotn
dessa och funnit dem ändamålsenliga, och bedömer att de inte i sig begränsar den regionala
ägarens möjligheter att påverka verksamhetens inriktning och utformning.

Jag tillstyrker i likhet med Emelie Lorentzon Lindholm ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter
och for verkställande direktoren for räkenskaps är et 20 19 .

Uppsala denT aprtl2020

Knut Rexed
lekmannarevisor
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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare 

Tillämpning 

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 22 december 

2016 vilka ersätter regeringens tidigare riktlinjer från 2009. Riktlinjerna ingår som en del av 

statens ägarpolicy. 

Frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, 

ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet 

och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur. Riktlinjerna ska tillämpas i 

koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämman för respektive 

dotterföretag1. I övriga företag ska bolaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna 

tillämpas. 

Ingångna avtal med ledande befattningshavare som väsentligen strider mot dessa riktlinjer bör 

omförhandlas.  

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till den verkställande direktören. 

Styrelsen ska säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande 

befattningshavares ersättning ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen 

ska även säkerställa att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga 

anställda bygger på ersättningsprinciperna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. 

Ersättningsprinciper 

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska 

även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och 

företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan 

präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. 

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa 

riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.  

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 

procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv 

pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av 

en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en 

avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter 

riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år. 

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension 

i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt 

                                                 
1 I de fall dotterföretag i sin tur har dotterföretag är dessa skyldiga att verka för att dessa riktlinjer fastställs. 
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kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över 

den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. 

I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara 

kostnadsneutral för bolaget.  

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I 

anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst 

tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta 

månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag 

eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras 

med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och 

avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag 

lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 

65 års ålder. 

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det säkerställas att det finnas skriftligt underlag som 

utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning. 

Principer för konsultarvode utöver styrelsearvode 

En styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte anlitas som konsult i bolaget och därmed 

erhålla konsultarvode utöver styrelsearvodet. 

Säkerställande och redovisning 

Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som 

beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska bolagets revisor inför årsstämman granska om 

de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Styrelsens ordförande ska vid 

årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de 

förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Revisorns granskning ska därvidlag 

redovisas. Bolaget ska efterleva den koncerngemensamma process för säkerställande och 

redovisning som moderbolaget utarbetat. Resultatet av utvärderingen ska redovisas till 

moderbolaget efter att styrelsen inför årsstämman behandlat frågan.  

Definitioner 

• Avgiftsbestämd pension: (premiebestämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss 

procent av den nuvarande fasta lönen. 

• Dotterföretag: de juridiska personer som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen. 

• Ersättning: alla ersättningar och förmåner till den anställde, såsom lön, förmåner och 

avgångsvederlag. Även ersättning från företag i samma koncern ska inkluderas. 

• Förmåner: olika former av ersättning för arbete som ges i annat än kontanter, exempelvis pension 

samt bil-, bostads- och andra skattepliktiga förmåner. 
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• ITP: industrins och handelns tilläggspension. 

• Kollektiv pensionsplan: en förmånsbestämd eller premiebestämd plan som följer av kollektivavtal 

(eller om bolaget inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pensionsplan), och som tillämpas 

generellt för anställda i bolaget. Som kollektiv pensionsplan räknas även en på bolaget tillämpad 

policy om alternativ ITP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än ITP, 

förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen. 

• Ledande befattningshavare: verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning. Denna 

krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen. Det omfattar exempelvis 

personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda 

den verkställande direktören. 

• Premie och avgift: försäkringspremie, eller annan avsättning, som finansierar en pensionsförmån. 

• Rörlig lön: exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, 

provisionslön och liknande ersättningar. 

 



Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB 

Almi Företagspartner Uppsala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB 
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Uppsala (49 procent). 

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av 
och mål för bolagets verksamhet 

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid 
årsstämma under våren 2019. 

1 Uppdrag 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. 

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affårsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med 
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska 
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara 
avgörande för beslut om insatser. 

Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora 
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. 

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen 
regionalt. 

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i 
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller 
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till 
utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affårsideer. 

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt 
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer. 

Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars 
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av 
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest. 

2 Vision och affärside 

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affårside. 
Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 

Almis affårside: Med lån, riskkapital och affårsutveckling skapar vi möjligheter för företag att 
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt. 

3 Riktlinjer för verksamheten 

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affårsutveckling. Bolaget ska i kommission 
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella 
kunderbjudandena inom affårsutveckling. Affårsutvecklingsverksamhet utöver de nationella 
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. 
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i 
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning. 



Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna 
används för affårsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska 
användas. 

Den tillväxtrådgivning som bolaget erbjuder ska komplettera och vara en självklar del i det 
företagsstöd som totalt erbjuds inom Uppsala läns innovationssystem. Företag som kan vara 
aktuella för tillväxtrådgivning ska alltid erbjudas de insatser som ger företaget den bästa 
utvecklingen på lång sikt. Eftersom det finns flera företagsfrämjande aktörer i länet behövs en 
löpande dialog mellan dessa. 

Bolaget ansvarar för att driva exportcentrum i enlighet med särskilt uppdrag från Region Uppsala. 

Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med 
statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016. 

Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi. Bolaget ska 
vidare aktivt medverka i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 

4 Verksamhetens mål 

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. 
·-.,~Nu gällande __ måls~tur.åt~rfings i l?il~ga 1. 

-- ~.:...__ . - ~ ... ..:._• ,-;".- -~·,· ·~,•i.." •~~-- - ... - !~ ·,. ,· " .'.='~- a,, . ...._ .- :.;;,~ -~--

5 Särskild rapportering 

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen 
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som 
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning. 

Bolaget ska tillställa ägarna kvartals bokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av 
periodens utfall av fastställda mål. 

6 Finansiering av verksamheten 

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2020 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse. 

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av 
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. 

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och 
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. 

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets 
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan. 

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a 
nationella och regionala aktörer eller EU. 



Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3) 
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. 

JI/ 
Stockholm den /IL 

~ _..,,.. .. .......... .. .. ........ ........ 

verkställande direktör 

2019 Uppsala den i'<IJ/z,,, 2019 

Emma Lennartsson 
tf regiondirektör 



Bilaga till ägaranvisning till regionalt dotterbolag 

Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner 

Målstrukturen för affarsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju 
underliggande mål. Målnivåerna beslutas inom ramen för koncernens årliga 
verksamhetsplaneringsprocess och framgår av den vid var tid gällande målstrukturen för bolaget. 
Målnivåerna behandlas av bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och 
budget. 

Målområde Uppdraget 

Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande 
affårsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och 
företagare med utländsk bakgrund. 

1. Mål Index Tillväxt 

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha 
haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional 
kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis 
insatser år 2019 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2023/2024. 

2. Mål Index Fokusgrupper 

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i 
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs varje halvår och viktas samman 
till ett index. 

Målområde F öretagskultur 

En kundorienterad innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och 
god affarsetik såväl internt som externt i interaktion med kund. 

3. Mål Net Promoter Score Medarbetare 

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig 
själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I NPS utvärderar om de anställda anser att 
Almi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna svarar på frågan hur troligt är det att du skulle 
rekommendera företaget som arbetsplats till en vän? NPS beräknas genom att andelen 
ambassadörer minskas med andelen kritiker. NPS kan variera från +100 till -100. 

4. Mål Net Promoter Score Kundföretag 

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att 
rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter 
(Net Promotor Score) till samtliga kundföretag. 

Sid l (2) 
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Målområde Effektivitet 

En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot 
kund och mot rätt kunder samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser. 

5. Mål Andel kundtid 

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund. 
Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta 
leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid. 

6. Mål Antal och andel insatser till Almis målgrupper 

Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som 
marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal 
och Spets. 

7. Mål Lånevolym och avkastning 

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till 
kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital. 

Koncernövergripande hållbarhetsmål 

Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål. 

Hållbar tillväxt i kundföretagen 

God affårsetik 

Attraktiv arbetsgivare 

Dessa mål mäts på koncernnivå. 
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