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§ 61 Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne
Diarienummer 1900317

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen följande:
1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till
ägaranvisning för Almi Företagspartner Skåne AB.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %)
och Region Skåne (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region
Skåne, har gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i
Almi Företagspartner Skåne AB för 2020.
Yrkanden
Ordföranden Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att följande ändringar görs:
- I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag” ska texten ”samt kvinnor och
personer med utländsk bakgrund strykas.
”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”.
-

Under punkten Målområde Uppdraget i målbilaga regional
ägaranvisning ska texten ”kvinnors företagande och företagare med
utländsk bakgrund” strykas.
”Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla
marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med
fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med
utländsk bakgrund.”

-

I målbilaga regional ägaranvisning ska punkt 2 ”Index
fokusgrupper” strykas i sin helhet.
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Ordföranden Anna Jähnke (M) yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD)
ändringsyrkande.
Ordföranden Anna Jähnke (M) ställer de båda förslagen mot varandra och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt hennes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-06-07
2. Ägaranvisning Almi Företagspartner AB
3. Bilaga till ägaranvisning - Måltal

Vid protokollet
Anna Appelgren
Rätt utdraget intygar

Britt-Marie Wilhelmsson
Sänt till: Regionstyrelsen

Region Skåne
Regionala utvecklingsnämnden

Reservation ärende 10 ”Ägardirektiv Almi
Företagspartner”
Regionala utvecklingsnämnden 190926
Vi Sverigedemokrater är emot positiv särbehandling och kvotering. Vår uppfattning är att
principen bäst lämpad skall gälla före ålder, härkomst, kön, etnicitet och genus. Vi yrkade
därför att följande strykas i ägaranvisningen och bilagorna.
I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag” yrkar vi att den i stycket nedan överstrukna texten
stryks.
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.
I målbilaga regional ägaranvisning: under punkten ”Målområde Uppdraget” yrkar vi att de
nedan överstrukna texterna stryks
Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och
företagare med utländsk bakgrund.
I målbilaga regional ägaranvisning: yrkar vi att punkten 2 ”Index fokusgrupper” stryks i sin
helhet.
Då våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna
Niclas Nilsson (SD)
Fredrik Ottesen (SD)
Michael Rosenberg (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Rådhus Skåne | 291 80 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: skane@sverigedemokraterna.se | Hemsida: www.skane.sverigedemokraterna.se

