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2 3året som gått

… är en stiftelse grundad 1961  

med fondkapitalet tillskjutet av LKAB och staten.  

Norrlandsfonden drivs affärsmässigt utan kapitaltillskott. 

… har eget kapital på drygt 1 miljard kronor och  

engagemang i 386 företag.

… erbjuder lån, konvertibla skuldebrev  

och olika former av garantier för nyetablering, utveckling 

och expansion i små och medelstora företag. 

Norrlandsfonden...

Branschfördelning

Tjänste, 17%

Turism, 14%

Miljö/Energi, 8%

 

Norrlandsfondens lånestock

Tillväxt 2003-2013

+98%
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Med/Bioteknik, 4%

Industri, 41%

ICT, 16%

Förändring antal anställda 2008-2012

+20%

Året som gått
Norrlandsfondens kunder 2013-12-31 och deras 
utveckling föregående femårsperiod

Förändring omsättning 2008-2012

+14%
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… är delägare i riskkapitalbolag och företagsinkubatorer.

… medverkar aktivt i Ung Företagsamhet,  

Venture Cup och Connect Norr.

… har kontor i Luleå och Sundsvall.

… har en regionalt väl förankrad styrelse och  

revisorer utsedda av regeringen.
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Lars-Olov Söderström, vd Anders Öhberg, styrelseordförande

Den svenska ekonomin utvecklades svagare under 
2013 än vad vi och många med oss förväntat sig, men 
utsikterna inför år 2014 ser ljusare ut. Historiskt låga 
räntor, en låg inflation och lägre skatter bidrar till en 
ökning av hushållens köpkraft, vilket skickar en bra 
signal till våra kunder. I takt med återhämtningen 
i den globala ekonomin ökar också efterfrågan på 
svenska exportvaror och tjänster. 

– Det här lägger grund till en ökande framtidstro hos företagen och ett 

behov av tillväxtkapital, konstaterar Norrlandsfondens styrelseordförande 

Anders Öhberg. Jag noterar också att Inlandsinnovation fått ett utökat 

mandat. Vidare finns ett växande intresse kring frågan om hur den fram- 

tida organiseringen av den offentliga delen av riskkapitalverksamheten  

ska se ut. Det är bra och en fråga som vi i Norrlandsfonden är engagerade 

i. Bra förutsättningar för tillväxtkapitalet är viktigt för företagen. Behoven 

finns och växer, det vittnar inte minst vår egen utlåning om.  

Ur ett norrländskt perspektiv är det viktigt att vi värnar Norrlandsnyttan. 

Där räknar jag med att många goda krafter hjälper till att verka i den  

riktningen. Det kommer att behövas, säger Anders Öhberg.

 Trots en svag utveckling av svensk ekonomi innebar 2013 för Norrlands-

fondens del en kraftigt ökad finansieringsvolym. Lånestocken växte med 

sju procent och vi kunde knyta till oss 61 nya kunder.

 – Mycket bra tillväxt i en återhållsam marknad konstaterar Lars-Olov 

Söderström. Min slutsats är att behovet av våra topplån växer i en  

kreditmarknad alltmer påverkad av ökade krav på bankerna bland annat i 

form av kapitaltäckningsregler. 

 – Glädjande är också att Norrlandsfonden kan redovisa en fortsatt stark 

ekonomi trots att det låga ränteläget resulterar i lägre intäkter. Norrlands-

fondens stabila balansräkning är en viktig grundförutsättning för att vi med 

våra topplån skall kunna ta risk i enskilda engagemang och vara en utveck-

lingskraft för regionen, en viktig del i vårt uppdrag menar Anders Öhberg.

UTÖKAD KONJUNKTURBEVAKNING 

Under året har Norrlandsfonden utökat sin konjunkturrapportering. 

Genom ett samarbete med Konjunkturinstitutet producerades under  

året två regionala konjunkturbedömningar. Detta utöver den årliga  

Konjunkturbarometern.

 – Jag är glad att vi genom samarbetet med Konjunkturinstitutet  

kan leverera tätare konjunkturbedömningar till det norrländska  

näringslivet. Genom att presentera 

innehållet i ett lättillgängligt tid-

ningsformat bidrar vi till att förbättra 

omvärldsbevakningen hos våra kun-

der och samarbetspartners. Syftet är 

att ge våra kunder ett verktyg för att 

kunna fatta mer välgrundade beslut, 

säger Lars-Olov Söderström. 

HÅLLBARHET OCH ETIK

– I Norrlandsfondens roll som långivare vägs hållbarhetsaspekterna in  

allt mer i analysen av blivande kunder. Vi kan också se att våra sam- 

arbetande banker i allt större utsträckning tar hänsyn till hållbarhet i  

sina analyser av företagskunder. För mig har det blivit allt mer tydligt  

att långsiktig framgång för företag förut sätter att de arbetar medvetet  

med hållbarhet på alla plan i sin verksamhet, säger Lars-Olov Söderström. 

 För Norrlandsfonden är ett etiskt korrekt agerande i alla delar av verk- 

samheten av allra högsta betydelse. Under år 2013 antog styrelsen en etik-

policy som ett sammanhållande dokument för ett etiskt förhållningssätt 

inom Norrlandsfonden. 

 – Arbetet med etikpolicyn föregicks  

av en intern process där all personal  

varit delaktig. Jag är mycket glad att vi  

på detta sätt arbetat fram ett viktigt  

policydokument med god förankring, 

anser Anders Öhberg.

 – Med ljusnande framtidsutsikter för 

den svenska ekonomin finns det goda 

möjligheter för Norrlandsfonden att öka 

sin utlåning ytterligare under år 2014. Norrländska företag med tillväxt- 

ambitioner är vårt tydliga fokus. Med en förstärkt norrländsk riskkapital-

marknad kommer fler företag att kunna förverkliga sina utvecklingsplaner. 

Vi ser fram emot att bli en aktiv och uthållig finansieringspartner till ännu 

fler växande företag, avslutar Lars-Olov Söderström.

Med ljusnande framtidsutsikter för  
den svenska ekonomin finns det goda  
möjligheter för Norrlandsfonden att öka  
sin utlåning ytterligare under år 2014.
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Bra tillväxt i en återhållsam marknad
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Luleåföretaget D-Flow Technology har utvecklat 

en teknik som gör att tillverkare av flödesmäta-

re  kan bygga sina egna mätare på ett effektivt 

och ekonomiskt sätt. Mätarna används bland 

annat för  debitering av färskvatten och fjärrvär-

me samt i system tillsammans med exempelvis 

ventiler och pumpar.   

 Det D-Flow tillhandahåller är två nyckelkompo-

nenter som tillsammans med kunskap och erfaren-

het om hur de ska  användas gör att D-Flows kunder 

kostnadseffektivt kan utveckla egna flödesmätare. 

Kunderna finns i hela världen, bland annat i Tyskland, Israel, Sydafrika och USA. De är till 

mesta del flödesmätartillverkare som idag oftast tillverkar mekaniska mätare, men som ser  

ett behov av att utveckla en elektronisk flödesmätare.    

 – Det vi erbjuder är både byggstenar och kunskap, förklarar Mats Lindgren, vd D-Flow. Men 

för att vi ska kunna fortsätta att leverera våra produkter till konkurrensmässiga priser är den 

enda vägen att satsa på att automatisera tillverkningen. Tack vare finansieringshjälp av bland 

andra Norrlandsfonden kunde vi under året uppgradera produktionen med nya maskiner och 

verktyg, säger Mats Lindgren.    

 – Vi har följt företagets utveckling under flera år bland annat under deras tid i ABI, Arctic 

Business Incubator, berättar Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden. Eftersom 

vi kände till företaget och vd Mats Lindgren var det inget svårt beslut att gå in som finansiär.

Vid en av Höga kustens finaste sandstränder ligger Gullviks Havsbad & Camping, en anlägg-

ning som med hjälp av Norrlandsfonden har stärkt sin position som året-runt-anläggning. 

 Familjeföretaget som har funnits i många år har framför allt inriktat sig på sommarturister. 

Med hjälp av sin bank och Norrlandsfonden har de nu fått möjlighet att under året utöka med 

fjorton nya stugor och ytterligare 80 m2 serviceyta.  

 – Det var vår bankman som tipsade om Norrlandsfonden, eftersom banken ville ha med 

ytterligare en part, förklarar Gert Olsen, vd Gullviks Havsbad & Camping. Vi har lagt in eget 

kapital men det var inte tillräckligt. Tack vare den här satsningen kan vi nu vända oss till nya 

marknader och målgrupper.  

 – Vårt uppdrag är att ge intressanta företag möjlighet att utvecklas och expandera. Bolaget 

har ett starkt koncept som genom investeringen i nytt boende förlänger säsongen, säger 

Sören Olsson, företagsanalytiker Norrlandsfonden.

Mats Lindgren, vd D-Flow.

Gullviks Havsbad & Camping ligger vackert till längs det glittrande havsbandet. Gert Olsen, vd.

Nätverksträff för kvinnor

QI är ett nätverk för kvinnor som äger eller leder 

ett tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten. 

Idag ingår ca 40 kvinnor från hela regionen. 

Två gånger per år träffas nätverket för att utbyta 

erfarenheter men också göra studiebesök och 

förkovra sig inom olika ämnen. Årets första träff 

var i Umeå i februari. 

 –För mig betyder det 

här nätverket jätte-

mycket, säger Katarina 

Stehn, vd Cesab, som 

har varit med i nätverket 

sedan starten. Jag har 

fått ett kontaktnät som jag kan vända mig till 

även mellan våra träffar. Eftersom vi verkar i olika 

branscher finns det ingen konkurrens, däremot är 

det många frågor som är gemensamma när man 

har positionen som företagsledare. 

Inspirerande
dagar i Åre
Årets kapitalmarknadsda-

gar, där Norrlandsfonden 

är en partner, lockade i år 600 deltagare. Under 

två dygn samlades entreprenörer, investerare,  

finansiärer och politiker för inspirerande möten. 

Ett uppskattat inslag var Norrlandsfondens 

intervju på scen med Tobias Lindfors, Student 

Consulting, som berättade om sin resa från stu-

dent till framgångsrik entreprenör. Det var fjärde 

året arrangemanget genomfördes.

 – För oss är det är ett bra tillfälle att visa upp 
oss och samtidigt skapa nya kontakter, säger  

Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.

Movexum 
Movexum är en av tre företagsinkubatorer som 

Norrlandsfonden stöttar. Målet är som för övriga 

inkubatorer att fånga upp och hjälpa entreprenörer 

som har en lovande affärsidé. Norrlandsfonden är 

en av grundarna av Movexum.

D-FLOW AUTOMATISERAR  
TILLVERKNINGEN 
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EN PÄRLA ÅRET RUNT

Camp Ripan är en turistanläggning mitt i Kiruna som erbjuder paket med 

boende, mat och aktiviteter. Den röda tråden är de tre kulturerna som 

finns i regionen – den samiska, den tornedalska och den svenska med 

sina gruvor och rallare. De kulturella trådarna genomsyrar också allt från 

mat och aktiviteter till inredning och design.

 – Ungefär 60 procent av våra gäster är utländska, merparten kommer 

från Japan tätt följt av Tyskland och Storbritannien. Något vi märkt på 

senare tid, och som är väldigt roligt, är att vi även fått gäster från nationer 

som på våra breddgrader ännu inte riktigt låtit tala om sig i turistiska 

sammanhang, berättar Monica Lind, vd Camp Ripan, och säger att den 

stora reseanledningen framför alla andra är norrskenet.

 – Sedan kan jag tänka mig att det är vårt läge mitt i naturen med bara 

tio minuter till staden som lockar.

 

INVESTERING

Första gången Camp Ripan kom i kontakt med Norrlandsfonden var 2007 

i samband med det första stora investeringsprojektet.

 – Då satsade vi på att renovera huvuddelen av stugorna, vi utökade 

huvudbyggnaden och byggde ett norrskensrum, berättar Monica Lind.

 Under 2013 var det dags för nästa satsning. En ny spa- och relaxavdel-

ning med nordens mest avancerade utomhuspool var den första delen.

 – Särskilt för våra gäster från Japan är bad och spa en viktig del. Nu kan 

vi erbjuda varma bad inne och ute under hela året.

 I planerna ingår också en ny servicebyggnad med ytor för aktörer som 

Camp Ripan samarbetar med, som hundspannsföretag och skoteruthyrare.

 – Den nya delen kommer att byggas hösten 2014, i samband med att vi 

förbättrar utomhusmiljön. En viktig del för helhetsupplevelsen är ytorna 

runt omkring. Vintertid när marken är täckt av snö är det enkelt att få allt 

att se vackert ut, under sommaren är det en större utmaning.

 

TRYGG PARTNER

 – Inför den senaste investeringen har både vår bank och Norrlandsfon-

den gått in som finansiärer. Jag känner stort förtroende för båda. Vi har  

löpande haft en öppen dialog kring investeringen. De har ifrågasatt och 

ställt krav, men också ställt relevanta frågor som gjort att jag känt mig trygg 

med hela satsningen. De har varit ett stöd i mitt arbete med att få med 

organisationen, styrelsen och ledningen i planerna, säger Monica Lind.

 För Norrlandsfonden var det självklart att lösa en del av finansieringen.

 – Camp Ripan är ett välskött och lönsamt företag, säger Susanne  

Johnsson, företagsanalytiker Norrlandsfonden. De har bra beläggning 

året om och i och med den senaste satsningen kommer de att bli ännu 

mer attraktiva för besökare från hela världen.

 – De är också duktiga på att samarbeta  

med andra, fortsätter Susanne Johnsson. 

Ett exempel är Care of Gerd, som levererar 

produkter till deras spa. De har också ett 

samarbete med Explore the North som 

erbjuder hundspannsturer. Båda företagen 

är dessutom kunder till oss och båda drivs 

av kvinnor. Tillsammans med Monica Lind 

på Camp Ripan ingår de i det kvinnliga nät-

verket QI, som du kan läsa om här intill.
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Monica Lind, Camp Ripan.

I slutet av 2013 stod den nya spa- och relaxavdelningen vid Camp Ripan 
i Kiruna klar. Det är första delen i det utvecklingsprojekt som ska göra 
anläggningen ännu mer attraktiv för en internationell marknad.

Ett nytt spa gör  
Camp Ripan ännu  
mer attraktiv
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Elevenate är ett företag i Åre som säljer exklusiva skidkläder till en kräsen  
internationell kundkrets. Bakom företaget står två veteraner inom branschen. 

LYCKAD MÄSSA I  TYSKLAND

Första kollektionen visade Elevenate upp 2011 på världens största 

sportmässa Ispo i Tyskland, som alla större inköpare besöker. 

 – I egenbyggd monter presenterade vi själva vår kollektion, till 

skillnad från många andra företag som visar upp sig via agenter. Och 

det gick jättebra! Vi fick en bra agent i Schweiz som sålde våra kläder 

till ett flertal butiker, vilket gjorde att den schweiziska marknaden stod 

för en större del än den svenska under första året. Vi fick också en stor 

kund i Tyskland som vi sålde till direkt. Den butiken är väldigt tongivan-

de och andra butiker i hela Alpregionen tittar på vad de gör. 

 Förra året ökade Elevenate försäljningen med 60 procent. En ökning 

som de hoppas fortsätter även i år, nästa år, och nästa... 

– Målet är inte att bli störst. Det handlar mer om att komma upp i 

en bra nivå där vi kan ligga ett tag, menar Sara Rönngren. Framför 

allt satsar vi på det vi tror på och själva vill använda. Visst har det 

varit tufft, men för varje år går det lite lättare. 

LÅNG PRODUKTION

Eftersom det är lång tid från det att kollektionerna designas, tillver-

kas och distribueras tills intäkterna kommer in, finns stort behov 

av rörelsekapital. Inför den tredje kollektionen fick Elevenate därför 

hjälp av Norrlandsfonden, som gick in med borgen för deras check-

kredit, vilket underlättade den finansiering som de behövde.

 –Sara och Jimmy har en unik kombination av kompetens, erfaren-

het, branschkontakter och en ödmjuk inställning till företagandets 

villkor. De har också på mycket kort tid attraherat kunderna och nått 

en berömvärd position på marknaden, vilket är den bästa kvittensen 

på att Elevenate är ett företag med en stor potential. Det var därför 

ett självklart beslut för oss att gå in som finansiär, säger Inga-Lena 

Wahlstedt, företagsanalytiker på Norrlandsfonden.

Europas hetaste skidkläder  
kommer från Åre

NETROUNDS VÄXER 
INTERNATIONELLT

Netrounds ligger i framkant när det gäller felsökning 
och diagnos av den digitala infrastruktur som ligger 
till grund för vår vardag. Visionen är att bli världsle-
dande inom sitt område, och de är på god väg.

Företaget finns i Luleå och huvuddelen av kunderna finns än så länge på 

den svenska marknaden, men i snabb takt ökar nu antalet internationella 

kunder och det är främst nätoperatörer som Telenor och Lunet, samt 

IT-avdelningar på företag som Clas Ohlson och Goodtech som abonnerar 

på deras molntjänst. 

 – Det vi erbjuder är ett effektivt sätt att utan tunga investeringar kunna 

ställa diagnoser och hitta flaskhalsar i infrastruktur och tjänster, som 

exempelvis IP-telefoni, bredbands-TV, internetsurf, e-hälsa och videokon-

ferens, berättar Mats Nordlund, vd Netrounds. Fördelen är att kunderna 

minskar tidsödande arbetsinsatser ute i fält och dessutom slipper att 

investera i traditionellt dyr hårdvara. Utöver vårt tekniska försprång är vår 

affärs- och leveransmodell helt unik.

EXTERN FINANSIERING

Med hjälp av tillväxtkapital som togs in under 2010 har företaget vuxit 

och har nu dotterbolag i USA och säljnärvaro i Singapore och London. En 

expansion som inte varit möjlig utan extern finansiering från bland andra 

Norrlandsfonden.

 – Vår ambition under året är att anställa drivna innesäljare och  skärpta 

programmerare som kan hjälpa oss att fortsätta ta marknadsandelar och 

utveckla tjänsten vidare för att behålla vårt försprång. Visionen är att bli 

världsledande inom vårt område. 

 – Vi såg potentialen med nyckelpersonernas kompetens inom området 

och trodde på det här företaget. Det är positivt att de fortsätter att expan-

dera med fler internationella affärer och att vi får vara med på den resan, 

säger Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden.

Sara Rönngren, Elevenate. Foto: Jonas Kullman

Mats Nordlund, vd Netroundsa
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Att tränga in och bygga upp ett namn på 

en marknad som vänder sig till professio-

nella eller nästan professionella skidåkare 

är en omöjlighet om du inte har ett namn 

inom branschen. Något som både Sara 

Rönngren och Jimmy Odén har och som 

är grunden i deras företag Elevenate. 

SJÄLVKLART MED ÅRE

Sara Rönngren har tävlat i både puckelpist och freeskiing och hon har 

20 års erfarenhet av att designa kläder åt några av branschens största 

märken. TIllsammans med sin man Jimmy Odén, internationellt certi-

fierad bergsguide och författare till friåkarbibeln Free Skiing, bestämde 

de sig för att börja designa skidkläder för kunder med samma intresse 

och samma höga krav på funktion som de själva. 

 – Jag var mammaledig med vårt andra barn när vi drog i gång företaget, 

berättar Sara Rönngren. Då bodde vi i Verbier men beslutade oss för att 

flytta till Sverige. Framför allt ville vi att barnen skulle få svenska rötter. 

Dessutom kändes det mycket lättare att starta företag här än i Schweiz. 

 Som designer för Peak Performance hade också Sara Rönngren 

pendlat till Stockholm regelbundet och hade därmed byggt upp ett 

stort kontaktnät i Sverige. 

 Att valet föll på Åre och inte Stockholm var ingen slump. 

 – Tidigare bodde jag själv i Åre. Jag har också släkt och vänner här 

och det är ett bra klimat för småföretagare. Det här är också den själv-

klara platsen för att kunna fortsätta leva det liv vi vill, nära fjällen och 

naturen. Vi är båda passionerade skidåkare, förklarar hon.

 – I början när vi startade Elevenate var många skeptiska, för det är 

en tuff bransch att ta sig in i, men vi trodde på vår idé och ingen av 

oss är gröngölingar inom området. Däremot var det en del att lära sig 

när det handlade om att driva företag.

 – I början fick Jimmy stor hjälp i sin roll som vd bland annat av våra 

delägare från Björn Borg, fortsätter Sara Rönngren. För det är mycket 

att tänka på med exempelvis distributionsavtal och andra rutiner som 

hör ihop med företagande. Nu har han vuxit in i rollen och känner sig 

trygg på sin vd-stol. 
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Kärnverksamheten för familjeföretaget Frostab i Arvidsjaur är kött 
och bär, men det senaste året har företaget hittat en ny nisch.  
 I det nya stora garaget med fryskapacitet testas numera både 
bilar, bussar och lastbilar.

– Vi började få frågor om vi kunde ta in och testa lastbilar i våra frysanläggningar, berättar 

Anders Vestin, vd Frostab. Till en början tog vi inte frågorna på så stort allvar, men när vi fick 

fler och fler förfrågningar insåg vi att det här var något att satsa på. 

 – Vi kontaktade bland andra Norrlandsfonden och fick hjälp med finansieringen och vid 

förra årsskiftet stod ett nytt stort garage med fryskapacitet på 600 m2 klart. Under första  

säsongen har vi förutom lastbilar även testat bussar och bilar. Många vill komma tillbaka 

nästa år igen, avslutar Anders Vestin.

Umlax producerar och säljer 
fjällröding, regnbåge och öring 
från de klara fjällvattnen i svens-
ka Lappland. Under de senaste 
fem åren har de vuxit i rekord-
fart och Norrlandsfonden har 
varit med på den resan.
 

Av produktionen säljs ca 90 % till kunder 

i Sverige och Finland och resterande till 

övriga världen. Företaget har utvecklats i 

snabb takt och idag bedrivs verksamhet i 

sättfiskanläggningar på land  och  matfiskanläggningar i älvar och sjöar samt en förädlings-

anläggning. Sedan den stora satsningen i Malgomajsjön inleddes 2008 har Norrlandsfonden 

funnits med som part.

 – Det specifika för Umlax jämfört med andra företag är att hela varulagret finns i vattnet 

under 1,5 år medan ynglen växer från 1 till 800 gram. Samtidigt medför utfodringen varje dag 

en stor kostnad, berättar Petter Alapää, företagsanalytiker Norrlandsfonden.

 – De är pionjärer och oerhört duktiga, för vår del känns det bra att kunna stötta ett så 

seriöst företag med kunniga människor. Dessutom i en näring som med stark känsla för det 

naturliga kretsloppet tar tillvara på en av våra råvarutillgångar, avslutar Petter Alapää. 

Sara och Anna Fjällner är systrar och delägare i Frostab. Foto: Kent Norberg

Delta Eltech levererar kompletta system  
till svensk industri.

Ulf Marklund, vd Railcare

Förmågan att hitta nya smarta lösningar på gamla problem gör att Railcare får  
uppdrag i både Skandinavien och England, där även en expansion är på gång.  
Norrlandsfonden har hjälpt till med finansieringen av deras utvecklingsprojekt.

Delta Eltech är ett elektronikföretag som funnits i Örnsköldsvik under många år. 
För några år sedan köptes företaget upp och strukturerades om och istället för att 
placera huvudkontoret söderut valde man att placera det i Örnsköldsvik.

Railcare grundades 1992 av Ulf Marklund, som 

även är nuvarande vd, samt Leif Dahlqvist. Inrikt-

ningen var järnvägsbranschen med syftet att hitta 

nya lösningar för järnvägsunderhåll. 

 – Eftersom belastningen på järnvägsnätet ökar 

och tiden för underhåll minskar är branschen i 

stort behov av förnyelse, menar Ulf Marklund. 

Under åren har företaget hunnit utveckla flera innovativa lösningar. 

 Railvac Sugar, som har blivit deras signum, används för röjning av 

växtlighet längs spår, bangårdar och stationer. Med den kan de även byta 

ballast i spår och växlar och utföra dräneringar utan att varken lyfta bort 

räls eller skada kablar. Metoden används också för att lokalisera och 

dokumentera kablar och annat som ligger nergrävt i marken i förprojekt. 

 Med ytterligare en metod, Railcare Lining som används för renovering 

av järnvägstrummor, är de idag marknadsledande i Sverige.

UTVECKLINGSPROJEKT

– Norrlandsfonden, som vi samarbetat med sedan 2010, var en viktig 

finansiär i samband med att vi tog fram det som blivit världens största 

snösmältningsmaskin, förklarar Ulf Marklund. Maskinen löser snöröj-

Delta Eltech är ett elektronikföretag som funnits i Örnsköldsvik under 

många år. För några år sedan köptes företaget upp och strukturerades om 

och istället för att placera huvudkontoret söderut valde man att placera 

det i Örnsköldsvik.

 När det var dags att utveckla verksamheten bestämdes det att huvud-

kontoret skulle placeras i Örnsköldsvik tillsammans med en del av 

produktionen, istället för i Stockholm.

 – Framför allt behövde vi förstärka likviditeten, berättar Jörgen Sö-

derström, koncernchef Delta Eltech. Eftersom vi i tidigare fått hjälp av 

ningsproblematiken på stora bangårdar och depåer. På endast en dryg 

halvtimme röjer den 700 meter spår med 10-20 cm nyfallen snö.

 – Nu är det tredje säsongen vi använder maskinen och den har hittills 

fungerar väldigt bra. 

 När det var dags för nästa stora utvecklingsprojekt, kom Norrlandsfon-

den på nytt in som finansiär under 2013. 

 – Vi byggde en jättestor modul i form av en plog som vi fäste på en 

järnvägsvagn, en storlek på plog som inte finns sedan tidigare. Eftersom 

det varit snöbrist i hela landet har vi ännu inte kunnat testa plogen i full 

drift eller göra en utvärdering.

 – I finansvärlden är Norrlandsfonden den bästa långivaren, anser Ulf 

Marklund. Som entreprenör är vi vana vid att det ofta är korta och snabba 

beslut som måste tas. Därför uppskattar vi att Norrlandsfonden också 

har snabb handläggning, oavsett om svaret blir ja eller nej.

 Idag är Railcare börsnoterat och har 80-talet anställda och en omsätt-

ning på 200 Mkr.

 – Railcares framgångar bygger på att de tillämpar nya lösningar och 

ny teknik i en traditionell bransch, menar Per Nilsson, företagsanalytiker 

Norrlandsfonden. Railcare är inte bara marknadsledande utan driver även 

utvecklingen inom sitt område framåt på ett föredömligt sätt.

Railcare utvecklar 
järnvägsunderhåll

HUVUDKONTORET PLACERAS I NORR
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Josef Nygren är grundare till och delägare i Umlax.

FISK FRÅN KLARA FJÄLLVATTEN

Norrlandsfonden var det naturligt att 

kontakta dem igen.

 – Det var en trygghet för oss att gå in 

när den tidigare ägaren och Ö-viksbon 

Jörgen Söderström fanns med i bilden. 

Samtidigt kändes det viktigt att hjälpa 

till att behålla företaget och arbetstill-

fällena på orten, säger Sören Olsson, 

företagsanalytiker Norrlandsfonden.

Mingel i Umeå
IVA är en fristående arena för kunskapsutbyte och 

en brobyggare mellan näringsliv, forskning och 

politik. Norrlandsfonden är ett av medlemsföreta-

gen i IVAs Näringslivsråd. Under året arrangera-

des fem mingel med intressanta föreläsare. Årets 

första mingel hölls i Umeå. 

 – Genom samarbetet med IVA får vi tillgång till 

många intressanta föreläsare, menar Lars-Olov 

Söderström, vd Norrlandsfonden. Glädjande är 

också IVAs etablering i Luleå.

Premiär för 
Norrlands-
barometern
Under våren lanserades Norr-

landsbarometern, en tidning 

som kommer ut tre gånger per 

år och som ersätter Norrlandsfondens nyhets-

brev. Norrlandsbarometern innehåller aktuella 

regionala konjunkturbedömningar och artiklar om 

företag knutna till Norrlandsfonden. Underlaget 

tas fram i samarbete med Konjunkturinstitutet. 

Den kompletterar också den årliga konjunkturrap-

porten som Norrlandsfonden ger ut tillsammans 

med Statistiska centralbyrån. 

Regionfinal i Sundsvall  
för Venture Cup 
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de 

som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångs- 

rikt affärskoncept. I maj genomfördes region- 

finalen i Sundsvall där segraren blev Erigovis  

från Örnsköldsvik. Norrlandsfonden är partner  

i Venture Cup Norr sedan starten och också aktiv  

i juryarbetet. 

Ny medarbetare  
i Sundsvall
I april anställdes Lars 

Johansson som företagsa-

nalytiker i Sundsvall. Han 

kommer närmast från Nordea där han arbetat 

med företagsfinansiering. 

 – Jag har stor nytta av mina tidigare erfaren-

heter, framför allt i kontakterna  med bankerna, 

säger Lars Johansson. Det här är ett mycket 

intressant jobb där Norrlandsfonden är den sista 

och avgörande pusselbiten för att en satsning ska 

kunna genomföras.

Dandanell 
skålar för 
framtiden 
              SID 4-5

EN TIDNING MED KOLL PÅ KONJUNKTUREN I NORRLAND 

WWW.NORRLANDSFONDEN.SE

Norrlandsfondens konjunkturrapport, som baseras på analyser av exklusiva siffror från Konjunktur

institutet, visar att Norrland har en starkare konjunkturuppgång än riket i stort.

Samtliga län i Norrland går bättre än normalt och rapporten visar att framtidstron är stark:

 – Jag tror att en del av förklaringen är att Norrlandslänen från att tidigare varit väldigt råvaruberoende 

regioner, nu har etablerat ett mer differentierat och komplett näringsliv som bättre klarar konjunktur

svängningarna, säger LarsOlov Söderström, vd, Norrlandsfonden.  
SID 2-3

SKITOUR / SKI-ALPIN / TELE
MARK / FREESKI / SNOWBOAR

D / LANGLAUF
WINTER 2012/13
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Bilden som  
lyfte Elevenate 
Det lilla klädföretaget har 

tagit plats bland de största. 

                        
             

 SID 7

 Trots en förbättring är 

orderstocken fortsatt svag för 

byggföretagen i Västerbotten. 

Nettotal Q1 2013: 64, Q2 

2013: 47. SID 2-3

Långström  
ser bara  
möjligheter 
                        

                     SID 6

Gabioner har 
stenkoll på  
kassarna 
                        

                       S
ID 7

NORRLAND  GÅR  

STARKARE

Hushållen i  

Norrland är positiva

Samtliga Norrlandslän  

går bättre än normalt

Skilda verkligheter  

i Norrbottens näringsliv

Detaljhandeln 

redovisar positiv 

försäljnings

utveckling

Tjänste näringar, 

detaljhandel  

och bygg stärks

Tillverknings

industrin viker  

brant neråt

-47

2/2013

NORRLANDS

Barometern

Uppsprickande molntäcke för 

tjänstesektorn i Norrland
Fler prognoser hittar du på norrlandsfonden.se

Topplån för företag sedan 1961
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FROSTAB FYLLER FRYSARNA 
MED BÄR, BILAR OCH BUSSAR
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I samband med att Areco Snowsystem fick en ny fransk ägare flyttade all 
produktion av snökanonerna av märket SUFAG från Österrike till Östersund. 
Norrlandsfonden fick en viktig roll i att sy ihop en finansieringslösning. 

I Östersund finns Areco Snowsystem som tillverkar fläktsnökanoner för 

en internationell marknad. Areco har sedan tidigt 2000-tal varit en del 

av en schweizisk koncern i vilken ytterligare en tillverkare av snökanoner 

ingått, SUFAG i Österrike. I samband med att det nya franska bolaget tog 

över flyttades all produktion i Österrike till Östersund. Framför allt för att 

det är här mycket av kompetensen finns. 

 – För att få plats för all produktion har vi expanderat våra lokaler i 

Östersund med 500 m2, berättar Johan Erling, vd Areco. Flytten innebär 

också att all montering flyttats över och alla ritningar har samlats i ett 

gemensamt system. Produktionen kommer därmed att öka från 150-200 

till 400-450 snökanoner per år och tanken är att företaget successivt ska 

knyta till sig underleverantörer i regionen. 

SYNERGIEFFEKTER

– Genom att samla all produktion på ett ställe får vi synergieffekter när 

det gäller exempelvis lagerhållning, inköp, försäljning, leverantörer och 

produktion, fortsätter Johan Erling. Det ger oss därmed större ekono-

miskt utrymme att kunna utveckla verksamheten. 

– Under hösten är det alltid högtryck i vår bransch och i år var det extra 

mycket att göra eftersom hela produktionen blev fördröjd på grund av flyt-

ten, men så fort det lugnat ner sig kan vi börja lägga upp de nya planerna 

för kommande år. 

 Det krävdes många inblandade för att finansiera flytten, Norrlandsfon-

den var en av dem.

 – Att flytta och samordna verksamheter innebär initialt relativt stora 

kostnader som ofta betalar sig  

först på lite längre sikt, förklarar 

Inga-Lena Wahlstedt, företags- 

analytiker Norrlandsfonden.  

 – Vi kom in med vår kompetens 

med målet att tillsammans med andra 

finansiärer hitta en bra lösning för att 

kunna möjliggöra flytten i en önskad 

men kanske oväntad riktning. När det 

handlar om så stora investeringar är 

ett bra teamwork förutsättningen. 

En av världens 
största tillverkare 
av fläktsnökanoner 
finns i Östersund

Observit är ett programut-
vecklingsföretag i Sundsvall 
som utvecklat en mjukvaru-
teknik för kameraövervak-
ning. De ligger i framkant 
inom sitt område. 

Företaget har ett nära samarbete med 

en av världens största kameratillver-

kare som innebär att de står för mjuk-

varan. Den geniala lösningen där allt 

kameran fångar in enkelt kan hämtas 

upp och presenteras via webben används bland annat i butiker och på bussar och tåg.  

 –  Ryktet om oss har spridit sig och lösningen har fått så stort genomslag att vi bestämt oss 

för att satsa även utanför Sverige och Skandinavien, men för att etablera sig på nya marknader 

krävs kapital och det är här vi får hjälp av Norrlandsfonden, säger Lars Flodén, vd Observit.  

 –  Det här är en del av det nya företagandet som vi i Norrland måste börja se som ett kom-

plement till de traditionella näringarna, menar Lars Johansson, företagsanalytiker Norrlands-

fonden. Det är viktigt att vi är med och stöttar den typen av företag. Här i norr finns mycket 

kompetens och tack vare det kan vi konkurrera, avslutar han.

I Bollnäs finns sedan flera år tillbaka K Ungh, som är Sveriges ledande tillverkare av våtservet-

ter. Produkterna säljs under eget namn men levereras också till större kedjor med kundspeci-

fika förpackningar.  

 – För att kunna leverera i den takt beställningarna kommer in var det nödvändigt att utöka 

kapaciteten med nya maskiner, berättar Kjell Ungh, vd för företaget. På så vis eliminerar vi 

flaskhalsar och får också möjlighet att utveckla våra produkter. En så stor investering krävde 

att vi fick hjälp med finansieringen av bland andra Norrlandsfonden.

Observit underlättar kameraövervakningen på bussar och tåg. 

KAMERAÖVERVAKNING 
ONLINE  

En av marknadens bästa våtservetter kommer från K Ungh i Bollnäs.

MÄSTARE PÅ VÅTSERVETTTER
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Johan Erling, vd Areco

Mingel i Östersund
Norrlandsfondens inspirationsmingel i Östersund 

lockade ett 70-tal gäster. Inledningen stod Norrlands-

fondens vd Lars-Olov Söderström för och huvudfö-

reläsare var Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, 

som berättade om hur ökad jämställdhet på arbets-

platserna leder till stärkt konkurrenskraft. 

NASDAQ OMX i Umeå
I slutet av september besökte NASDAQ Umeå 

för att berätta mer om börsen och hur de kan 

hjälpa företag att växa och skaffa mer kapital 

via en börsintroduktion. Gästföreläsare var Lars 

Stenlund, vd Vitec, som berättade vad noteringen 

på NASDAQ OMX inneburit för hans företag. 

Norrlandsfonden har finansierat Vitec sedan 

bolaget bildades i början av 1990-talet. 

Satsning på 
kvinnliga 
idrottare
Det måste bli mer 

attraktivt för kvinnor 

att bo och verka i 

Norrland. Det var 

utgångsläget när 

Norrlandsfonden valt att under året lägga sin 

idrottssponsring på just kvinnliga idrottare.  

Valet föll på elitbasketlaget Northland Basket  

och spelaren Emma Eriksson, som är fostrad i 

Gladan Basket och närmast kommer från Basket-

gymnasiet i Luleå. 

Unga företagare
Entreprenörskap ska uppmuntras tidigt. Genom 

den norrländska delen av Ung Företagsamhet 

stöttar Norrlandsfonden gymnasieungdomar som 

vill prova på att driva företag.  

 – Det är en välskött verksamhet som det känns 

positivt att kunna bidra till, säger Norrlands- 

fondens vd Lars-Olov Söderström.  

Wilhelm Geijer är  
ny styrelseledamot
Sedan 1 juli är Willhelm Geijer ny styrelseledamot 

i Norrlandsfonden. Han är en erfaren person med 

goda kunskaper om Norrland. Tidigare var han 

auktoriserad revisor samt vd för PWC Sverige.
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Lapland Lodge är ett litet pensionat i Arvidsjaur som erbjuder  
paketresor till tyska turister och företag. Nu utökas verksamheten  
med ett hotell. 

Under många år åkte det tyska paret Anita 

Gebhard och Jürgen Latki till Norrbotten för att 

köra skoter och njuta av snö och kyla. Vänner 

och vänners vänner började följa med på resor-

na och så småningom växte arrangemangen 

så mycket att paret insåg att det här var en 

affärsmöjlighet. 

 – Behovet kom till oss kan man säga och 

vi insåg att det här måste vi göra något av, 

berättar ägaren Anita Gebhard. Vi hade jobb i 

Tyskland, men bestämde oss för att köpa det 

gamla huset som blev till salu i Arvidsjaur. Hu-

set gjordes om till ett pensionat och vi började 

sälja paketresor med skoter, bilkörning och 

hundspann mot den tyska marknaden. Tack vare biltestverksamheten är det också enkelt 

att ta sig hit. Varje måndag och fredag under vinterhalvåret går det direktflyg från tre orter i 

Tyskland. Och det är både privata kunder och stora företag som väljer att komma hit. 

 – När även biltestindustrin och de nordiska sommarturisterna började knacka på insåg vi 

att det var dags att utöka verksamheten. Här har vi fått stor hjälp av Norrlandsfonden.

 Under våren 2014 kommer 12 nya rum med hotellstandard att stå färdiga. Utbyggnaden 

som budgeterats till ca 10 Mkr är Norrlandsfonden med och finansierar. 

För tio år sedan köpte Anita Fors och Niklas Pääjärvi Nybergs mekaniska i Kiruna.  
Idag äger deras koncern Nyberggruppen bolag i Jokkmokk, Piteå och Luleå.

Nybergs Mekaniska Verkstad startade i Kiruna för 65 år sedan. För tio år 

sedan köpte de två anställda sedan 20 år Anita Fors och Niklas Pääjärvi 

företaget, som då hade 27 anställda och omsatte ca 30 Mkr.

 Via sin koncern Nyberggruppen fortsatte Anita Fors och Niklas Pääjärvi 

att köpa upp fler företag och deras verksamhet växte. Idag äger koncernen 

tio dotterbolag och tre intressebolag och de omsätter ca 350 Mkr. Företa-

gen finns även i Piteå, Jokkmokk och nu även Luleå i och med förvärvet av 

Fasadelement i Luleå. För verksamheten i Piteå har också en ny större fast-

ighet förvärvats under året. Norrlandsfonden är delaktig i båda affärerna.

 

NYTT FÖRVÄRV

– Med det senaste förvärvet av Fasadelement i Luleå kompletterar vi den 

egna tillverkningen av tunga stålkonstruktioner, berättar Anita Fors, vd. 

Det är viktigt att de företag vi köper passar in i koncernen. Just nu jobbar 

vi med ett nytt namn och på att få igång verksamheten.

 – När det blev bestämt att Fasadelement skulle säljas var det just 

Nyberggruppen som var vår drömköpare, säger Fasadelements vd Peter 

Johanson. Vi visste att vårt företag skulle hamna i goda händer när det 

blev bestämt att de skulle ta över.

 – Inom Nyberggruppen finns en väl utarbetad affärsmodell som gäller 

för alla företag som ingår i koncernen, förklarar Anita Fors. Hur varje 

företag arbetar för att nå de uppsatta målen bestämmer de själva, men 

där det behövs går vi naturligtvis in och stöttar.

 Under 2014 har ägarna bestämt sig för att konsolidera.

 – I snitt har vi investerat 8 Mkr per år. Nu tänkte vi ägna året åt att ta 

hand om de investeringar vi hittills gjort, 

säger Anita Fors.

 – Norrlandsfonden har varit en otrolig 

tillgång under våra bolagsförvärv och i sam-

band med andra typer av utvecklingsprojekt. 

De är professionella, flexibla och snabba 

i handläggningen. Utan dem hade vi inte 

varit där vi är idag, menar Niklas Pääjärvi, 

affärschef Nyberggruppen.

Nyberggruppen  
växer i Norrbotten

14

FLER TYSKA GÄSTER FÅR  
RUM I ARVIDSJAUR
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Mingel  
i Gävle
Jan Roy, koncernchef 

vid Parks & Resort, som 

också äger Gröna Lund, 

Kolmården och Furuviks 

djurpark var föreläsare vid 

inspirationsminglet i Gävle. Han berättade om hur 

deras anlãggningar och personal levererar upplevelser 

av världsklass till sina besökare, varje gång.

Turné med 
Konjunktur- 
barometern
Under två dagar gjorde 

Norrlandsfonden nedslag 

i sex Norrlandsstäder för 

att presentera konjunktur-

barometern, som årligen ges ut i samarbete med 

Statistiska centralbyrån. Inbjudna var bland annat 

banker, revisorer och företag. Totalt deltog över 

300 personer i arrangemangen.

NASDAQ OMX i Luleå
I slutet av november bjöd Norrlandsfonden 

tillsammans med Stockholmsbörsen, NASDAQ 

OMX in till en föreläsning i Luleå. Bland föreläsar-

na fanns noteringschefen Marie Parck som berät-

tade om möjligheterna med en börsintroduktion. 

På plats fanns även Olov Sandberg, vice vd på 

Umeåföretaget Vitec, som noterades på NASDAQ 

OMX under 2011. Han 

såg bara positiva effekter 

av börsintroduktionen:

 –Steget till börsen är 

inte så långt som många 

tror. Visst är det lite 

arbete, men fördelarna 

är så många att det verk-

ligen är värt allt jobb. 

Mingel i Sundsvall
Norrlandsfonden och IVA Nord arrangerade ett 

inspirationsmingel i Sundsvall under oktober.  

Föreläsare var Mittuniversitetets styrelseordfö-

rande Peter Nygårds som talade om samverkan 

mellan universitet och näringsliv inför 70-talet 

inbjudna gäster. 

VACKRARE TRÄDGÅRDAR MED 
PLATTOR FRÅN HEDESUNDA
Mosaiken Hedesunda tillverkar mark - 

sten, plattor och murar för både 

trädgård, stadsmiljö och industri.  2012 

investerade företaget i en helt ny hel-

automatiserad produktionsanläggning 

som fungerat långt över förväntan. 

 – Förra året presenterade vi även ett 

egenutvecklat murstenskoncept som 

mottagits otroligt väl av marknaden.  

Ett koncept vi vill jobba vidare med, säger 

Erik Walldén, vd Mosaiken Hedesunda. 

 Under slutet av 2013 har företaget in-

vesterat i markarbeten runt fabriken och 

samtidigt stärkt sin rörelsekapitalbas  

inför kommande säsong. Norrlandsfonden har varit en viktig finansiär i satsningen.  

 – Tidigt under våren startar tillverkningen och under vår/sommar  levereras i princip allt.  

Det gör att den här typen av verksamhet binder mycket rörelsekapital, förklarar Per-Erik Persson, 

företagsanalytiker Norrlandsfonden. Då är det bra att vi kan gå in och stärka upp, ofta går inves-

teringar och rörelsekapital hand i hand och Norrlandsfonden har flexibla finansieringslösningar.

Erik Walldén, vd Mosaiken Hedesunda  

Anita Fors, vd.
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Hållbarhets- 
redovisning  

2013   

hållbarhetsredovisning

Denna hållbarhetsredovisning är antagen av Norrlandsfondens styrelse i 

februari 2014. Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna 16-21 i ”2013 Års-

redovisning och Hållbarhetsredovisning” samt ”GRI G3 korsreferenstabell 

2013” som redovisas på vår webbsida: www.norrlandsfonden.se. 

 Redovisningen beskriver verksamheten och följer Global Reporting Initia-

tives (GRI) riktlinjer G3 enligt nivå C+, vilket bekräftats av extern part. Redo-

visningen är kvalitetssäkrad genom granskning och bestyrkande av KPMG. 

Vi redovisar ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. 

 Norrlandsfonden har sedan 2010 lämnat hållbarhetsredovisningar och 

avser att varje år rapportera om hållbarhetsarbetet som ett separat avsnitt i 

årsredovisningen. För vår första hållbarhetsredovisning fick vi ett hedersom-

nämnande från FAR (branschorganisationen för revisorer och rådgivare).

 Norrlandsfonden har mer än 50 års erfarenhet av företagsfinansiering och 

har som uppdrag att som komplement till banker tillhandahålla finansie-

ring åt företag i de fem nordligaste länen. För att regionen även i framtiden 

ska vara en attraktiv plats att bo och verka i är det viktigt att företagen kan 

utvecklas långsiktigt. Vår roll som ledande topplånefinansiär ger oss en möj-

lighet att ta vår del av ansvaret för en positiv utveckling. Genom hållbarhets-

arbetet vid Norrlandsfonden vill vi bidra till ett uthålligt samhälle. Vi strävar 

efter att kunder, medarbetare och leverantörer engagerar sig i detta arbete. 

Målet är att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten med ett kon-

tinuerligt och målmedvetet hållbarhetsarbete. All verksamhet i Norrlands-

fonden ska genomsyras av våra kärnvärden långsiktighet, kompetens och 

engagemang. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att hållbar-

hetsfrågor får en naturlig del i utförandet av vårt uppdrag och där vi själva 

förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt. 

Styrelsen fastställer hållbarhetsredovisning, miljöpolicy, kreditpolicy, 

kapitalplaceringsreglemente och etikpolicy som tillsammans med övriga 

redovisade policyer och program är de viktigaste styrdokumenten för 

hållbarhetsfrågorna i verksamheten. 

Policyer och riktlinjer

• Kreditpolicy

• Kapitalplaceringsreglemente

• Miljöpolicy

• Jämställdhets- och mångfaldspolicy

• Etikpolicy

• Lönepolicy

• Utbildningsprogram

Norrlandsfonden stödjer  FN:s Global Compacts principer för hållbar 

utveckling. Det är ett strategiskt initiativ som uppmanar aktörer att visa 

sitt engagemang för tio globalt accepterade principer inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning.

Våra främsta intressenter är kunder, samarbetspartners, medarbetare och 

staten i sin roll som huvudman. Vi vill tillsammans med våra intressen-

ter verka för det gemensamma målet – ett hållbart samhälle. Genom en 

kontinuerlig dialog får Norrlandsfonden kännedom om vad som händer i 

omvärlden samt de önskemål, krav och förväntningar som ställs på verk-

samheten. Dialogen med intressenterna är ett naturligt inslag i det dagliga 

arbetet i Norrlandsfonden och underlättar prioriteringar i verksamheten.

hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsstrategi

Intressenter

Genom fortsatt aktiv dialog och med nyttjande av sociala media har kontakterna med våra intressenter ytterligare kunnat breddas.

Kunder Tillgänglighet, service, erbjudande Personliga möten, dagliga kontakter.

Kundnöjdhet, förbättringspotential Kundenkäter, vd-kontakter, uppföljning.

Jämställt näringsliv Nätverksträffar riktade till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag. Syftet är  
 att stärka dialogen med kvinnor som äger eller leder företag med tillväxtambitioner.

Omvärldsbevakning Konjunkturenkäter, seminarier, nätverksträffar.

INTRESSENTGRUPPER FRÅGOR DIALOG/ÅTGÄRD

Samarbetspartners 

Staten 

Intresseorganisationer 
 

Leverantörer

Finansiering, tillgänglighet Personliga möten, dagliga kontakter.

Samverkan Seminarier, nätverksträffar.

Medarbetare Verksamhet Arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering.

Kompetensutveckling Utbildningar, medarbetarsamtal, lönesamtal. 

Balans och hälsa Medarbetarsamtal, friskvård.

Långsiktig ekonomisk utveckling Årsredovisning, rapporter, möten med ledning och styrelse.

Hållbarhetsmål Hållbarhetsredovisning.

Branschfrågor Möten, seminarier.

Regionala tillväxtfrågor Medverkan i samhällsdebatten. Bidra till en jämställd regional tillväxt och verka  
 för ett jämställt näringsliv. Löpande ta fram konjunkturprognoser för regionen.

Hållbarhetsfrågor vid upphandling. Miljökrav, utvärderingar.

Intressentdialog
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Norrlandsfonden ska bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som 

baseras på kundernas behov av kompletterande finansiering över tiden. För 

att lyckas med detta måste verksamheten bedrivas på ett ansvarsfullt och 

kostnadseffektivt sätt. Det är särskilt viktigt att visa kunder och omvärld att 

Norrlandsfondens agerande är att lita på även i sämre tider.

 Norrlandsfonden vill skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer 

med en ansvarsfull kreditgivning. Alla kreditbeslut föregås av en analys och 

bedömning av de förutsättningar som krävs för att en kredit ska beviljas. 

Vid analys av företag ska hållbarhetsfrågor belysas. 

 Norrlandsfonden arbetar aktivt med att informera om verksamheten. 

Verksamheten görs tydlig för kunder och andra intressenter bland annat 

genom en transparent räntesättningspolicy vilket ger en trygghet för kun-

den och ett förtroende för verksamheten. För att säkerställa styrning mot 

marknadsmål görs kontinuerliga resultatuppföljningar på individnivå av 

genomförda marknadsinsatser. Årets enkäter riktade till kunder visar på ett 

fortsatt stort förtroende för Norrlandsfonden. 

 
Några kommentarer från kunder är: 
+	 Mycket	bra	handläggning	 -	Dyrare	än	banken	

+	 Offererad	lösning	klar		 -	Mer	information	om		
	 och	tydlig	 	 verksamheten	behövs	

+	 Flexibelt,	enkelt	 -	Ni	borde	synas	mer

+	 Professionellt	och	bra	bemötande	 -	För	höga	borgenskrav

+	Förståelse	för	företagarens	problem

För att minska Norrlandsfondens miljöpåverkan är valet av och samver-

kan med leverantörer viktigt. Vid större upphandlingar efterfrågas och 

värderas leverantörens miljöarbete i enlighet med vår miljöpolicy. Övriga 

inköp sker med aktiva val av lämpliga miljöalternativ. Norrlandsfondens 

ambition är att ligga i framkant vad gäller användning av modern och 

effektiv teknik.

 Norrlandsfondens egen verksamhet har en begränsad direkt miljöpå-

verkan huvudsakligen från tjänsteresor samt förbrukning av el. Målet är 

att vi ska minska våra egna direktutsläpp från kontorsverksamheten och 

från resor. Vid tjänsteresande väljer vi miljöklassade bilar. Till resandet 

kopplas även mötesrutiner för att öka andelen möten mellan kontoren via 

videokonferenser samt att i ökad utsträckning genomföra externa möten 

via telefonmöten och e-möten. 

 Fokus har de senaste åren legat på att hålla nere energiförbrukningen 

bland annat genom översyn av  belysning. Fortsatta effektiviseringar sker 

genom en kontinuerlig översyn av utrustning och lokaler.

 Genom att beakta miljörisker vid kreditprövning och kapitalplaceringar 

säkerställs att kreditgivning och kapitalplaceringar inte sker där stora mil-

jörisker finns. I kreditanalysen ska kredittagarens miljörisker analyseras, 

tillstånd kontrolleras samt övrigt miljöarbete värderas. 

 Norrlandsfonden främjar teknikutveckling inom miljöområdet genom 

att i kreditgivning prioritera företag verksamma inom miljö/energiom-

rådet och företag som investerar i ny teknik. Detta kan ske genom att i 

uppsökande verksamhet särskilt uppmärksamma dessa företag. Vidare 

kan Norrlandsfonden vara beredd att ta en högre risk inom detta segment.

 2010 2011 2012 2013
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1,7 mkr
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14%
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18%

45%

3,0 mkr

1 200 mkr

Omsättningsökningar i kundföretag, föregående 5-årsperiod

Sysselsättningsökningar i kundföretag, antal anställda, föregående 5-årsperiod

Utlåning till företag som ägs eller leds av kvinnor

Utlåning till företag i Norrlands inland

Investeringar i samhället, näringslivsprojekt 

Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med

Effekter av verksamheten

Under 2013 har Norrlandsfondens utlånade kapital ökat med 49 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 789 miljoner kronor.
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Miljönyckeltal

Elförbrukning (kWh)

- varav från förnybar energi

Elförbrukning/anställd

Koldioxidutsläpp CO2 (ton)

Utlåning energi/miljöföretag (andel av total utlåning)

Övriga miljöåtgärder

Köp reduktionsenheter CER/CDM

Utbildning personal i hållbarhets- /miljöfrågor

Källsortering avfall

Ja

Ja

Papper, elektronik,  
glödlampor, batterier

Ja

Ja

Utökat med metall

Ja

Ja

Oförändrat hög 
nivå

Ja

Ja

Utökat med plast, 
kompost, glas

Ekonomisk påverkan Miljöpåverkan
Norrlandsfonden bedriver ett målmedvetet miljöarbete med en strävan att minska vår negativa påverkan på miljön. Miljöfrågorna är viktiga inslag i Norr-

landsfondens verksamhet, det gäller såväl den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet som den indirekta via påverkan från vår kreditgivning och 

kapitalförvaltning. Miljöarbetet i Norrlandsfonden styrs av en miljöpolicy som har antagits av Norrlandsfondens styrelse. 

miljöpåverkan  - hållbarhetsredovisninghållbarhetsredovisning - ekonomisk påverkan

Enligt Norrlandsfondens stiftelsestadga ska verksamheten bedrivas på ett 

sådant sätt att kapitalet hålls nominellt intakt över tiden. Norrlandsfonden 

uppbär inga statliga eller andra driftsbidrag för verksamheten.

 Norrlandsfondens finansiering bidrar till positiva effekter hos våra 

kundföretag. Drygt 50 års verksamhet i Norrland har resulterat i beviljade 

krediter på över sex miljarder kronor samt genererat investeringar i det 

norrländska näringslivet med mångdubbelt belopp. 

Ansvarsfulla placeringar

Vid upphandling av kapitalförvaltare ska hållbarhetsaspekter vägas in 

vid bedömning av såväl förvaltarens egen organisation som förvaltarens 

kunskap och möjlighet att verkställa Norrlandsfondens krav för sina 

placeringar. Hänsyn till hållbarhet och etik finns med i Norrlandsfondens 

placeringsreglemente.

Uppnått till och med 2013
- Eget kapital överstiger med god marginal nominellt 
avkastningskrav.

- Utlåningen har genererat norrländska investeringar på 
över sju miljarder kronor de senaste fem åren.

- Utlåningen till företag som ägs eller leds av kvinnor har 
inte uppgått till målsättningen under 2013.

- Positiv ekonomisk utveckling i kundföretag.

- Löpande kundundersökningar visar på att våra kunder är 
mycket nöjda med vårt arbete.

- Andelen nya kunder är cirka 50%.

Prioriteringar 2014 och framåt
- Verksamheten ska bedrivas så eget kapital behålls intakt.

- Bevilja finansiering på 300 Mkr under 2014.

- Bevilja finansiering på 950 Mkr under åren 2014-2016  
 varav minst 40% till företag belägna i Norrlands inland. 

- 20% av antalet beviljade lån ska avse företag som ägs  
 eller leds av kvinnor.

- Uppnå en sammanlagd lånestock om 900 Mkr 2016-12-31.

- Finansieringen ska generera norrländska investeringar på  
 ca 1 000 Mkr för 2014 och 3 000 Mkr under 2014-2016.

- Att kundföretagen har en samlad årlig tillväxt på lägst 5%  
 i omsättning och 3% i antal anställda.

- Medverka till branschförnyelse genom att andelen nya  
 kunder ska vara större än 50%.

- Utveckla analysmodellen för kreditbedömningar med  
 hållbarhetsaspekter.

Uppnått till och med 2013

- 2010-2012 ökade utlåningen inom området miljö/  
 energi. För 2013 har målsättningen inte infriats.

- Målsättningen om minskade koldioxidutsläpp har  
 inte uppnåtts.

- Klimatkompenserat koldioxidutsläpp från tjänsteresande.

- Minskad elförbrukning bl a genom successivt inköp/ 
 utbyte till energieffektiv IT-utrustning.

- Förbättrad källsortering av avfall.

- Påbörjad översyn av belysning.

- Genomförd hållbarhets- och miljöutbildning för  
 all personal.

Prioriteringar 2014 och framåt

- Främja teknikutveckling genom att i kreditgivning  
 prioritera företag verksamma inom miljö-/energi- 
 området och företag som investerar i ny teknik. 

- Minskat koldioxidutsläpp.

- Fortsatt klimatkompensering av koldioxidutsläpp.

- Kontinuerligt arbete för att hålla nere elförbrukning.

- Fortsatt hög användning av telefon/videokonferenser.

Höjdvind AB
Omställningen till ett 
långsiktigt hållbart 
energisystem är en viktig 
samhällsfråga.  
I Strömsunds kommun 
finns flera av Sveriges   
områden med riksintresse 
för vindbruk. Där har 
Höjdvind AB uppfört fyra 
vindkraftverk om totalt 9,2 MWh. Ett bra exempel på en investering 
som genomförts på initiativ av några lokala aktörer och som bidrar 
till att minska koldioxidutsläppen. I drygt två år har man producerat 
el som levererats ut på nätet via Jämtkrafts nybyggda ledning som 
passerar förbi området och som gör leverans möjlig ut på stamnätet 
och vidare  till köpare av grön el. Tekniskt har verken fungerat väl. 
Vindförhållandena har under det senaste året varit mycket goda till 
skillnad från det första verksamhetsåret som var ett ”dåligt vindår”. 
Norrlandsfonden har varit med och delfinansierat projektet. 

Green & Cool AB
Green & Cool AB är en  
pionjär inom miljövänliga 
kylanläggningar och 
ledande när det gäller CO2 
tekniken som köldmedia. 
Förutom till de stora 
livsmedelskedjorna i  
Sverige levererar de kyl-  
och frysanläggningar till ett 
flertal större livsmedelskedjor i Europa. Under november fick bolaget 
stor uppmärksamhet i USA då Walgreens öppnade sin första nollen-
ergibutik i Evanston, Illinois. Butiken drivs av Green & Cool utrustning 
som levererar kyla, värme, kylning och frysning. Hjärtat i anläggningen 
är en transkritisk CO2  geotermisk kyld värmepump som använder 
grundvatten för att värma och kyla butiksyta samt kyl- och frysutrym-
men. Systemet sparar mer än 60% energi jämfört med ett traditionellt 
system. Detta är den första butiken i sitt slag i USA. Norrlandsfonden 
har medverkat i finanisering av bolagets tidiga tillväxt.
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Medarbetare
Norrlandsfonden är beroende av kundernas och omvärldens förtroende. 

Det ställer höga krav på gott ledarskap och kompetenta medarbetare. 

Medarbetarnas motivation, kompetens och engagemang är en förutsätt-

ning för att Norrlandsfonden ska kunna erbjuda finansieringstjänster med 

mycket hög kvalitet till regionens företag. Jämställdhets- och mångfalds-

policyn, lönepolicyn och utbildningsprogram ska tillsammans bidra till 

att Norrlandsfonden kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade 

medarbetare och därigenom nå framgång i verksamheten. 

 Norrlandsfonden har som liten organisation möjlighet att föra en kon-

tinuerlig dialog med medarbetarna på frekventa arbetsplatsträffar. I den 

process som föregår styrelsens beslut om verksamhetsplan och policyer 

är samtliga anställda delaktiga. 

Kompetensutveckling
Norrlandsfonden strävar ständigt efter att utveckla och förbättra verk-

samhet och processer. Det ställer i sin tur krav på kontinuerlig kompe-

tensutveckling i organisationen. Från och med 2012 sker certifiering av 

företagsanalytiker och kreditanalytiker. Övriga utbildningar har bland 

annat rört etikfrågor och förändringar inom finanssektorn.

God arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald  
En bra arbetsmiljö och friska medarbetare är viktigt för att kunna bedriva 

en långsiktigt hållbar verksamhet. Norrlandsfonden arbetar systematiskt 

med arbetsmiljöfrågor och har under åren genomfört åtgärder bland 

annat för en bra ergonomi vid kontorsplatser. För att identifiera och fö-

rebygga arbetsrelaterade problem erbjuds all personal företagshälsovård 

och friskvårdsaktiviteter. Norrlandsfonden har även genomfört utbildning 

i vinterkörning för att minska riskerna vid bilkörning i samband med 

tjänsteresor. 

 Norrlandsfonden eftersträvar rätt balans mellan arbets- och familjeliv 

hos medarbetarna. Under de senaste åren har utbildningar och semi-

narier genomförts i teambuilding samt flera inspirationsföreläsningar 

med teman i bland annat motion, livsstilsfrågor och stresshantering. 

 Norrlandsfonden strävar efter en jämn könsfördelning bland 

anställda. Jämställdhets- och mångfaldspolicy och lönekartläggning 

revideras vart tredje år. Målet om jämn könsfördelning är under senare 

år uppfyllt för den största gruppen, företagsanalytiker. Förutom jäm-

ställdhetsaspekter ska också frågor om mångfald och motverkande av 

diskriminering uppmärksammas. Det kan gälla diskriminering som har 

samband med etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell 

läggning, funktionshinder eller ålder. Vid rekrytering ska jämställdhet 

och mångfald alltid beaktas. 

 Norrlandsfonden genomför regelbundet en lönekartläggning för  

att säkerställa att det inte förekommer systematiska eller osakliga 

löneskillnader. Vid senaste kartläggningen 2013 kunde inga sådana 

skillnader påvisas.  

 Norrlandsfonden har inga bonusprogram för vare sig ledning eller 

annan personal. Vi ser det som mycket viktigt att inte arbeta mot kort-

siktiga mål om vi långsiktigt ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Etik och gemensamma värderingar 
Ett etiskt korrekt agerande i alla delar utgör grunden för att Norrlandsfon-

den långsiktigt ska kunna bedriva en hållbar verksamhet där allmänhetens 

förtroende upprätthålls och där verksamheten kan anses som sund. 

 De etiska reglerna styrs idag av Norrlandsfondens etikpolicy som antogs 

av styrelsen under 2013. Verksamheten ska bedrivas med god affärssed och 

konsekvent agerande, ett affärsmässigt och riskmedvetet förhållningssätt 

till kreditfrågor, god kunskap om kunden, rättvis behandling av kundintres-

sen, likabehandling och med en kredithantering där alla moment i kedjan 

fungerar utan dröjsmål. Regler runt sekretess, jäv, otillåtna krediter samt 

hantering av egna eller närståendes värdepapper återfinns i kreditpolicy. 

Medeltal anställda 14,4 15,3 14,6 14,1

-varav Sundsvall/Luleå 4,4/10,0 4,9/10,4 5,0/9,6 4,4/9,7

-varav kvinnor 69% 68% 67% 63%

-varav 30-50år 45% 48% 46% 45%

-varav >50 år 55% 52% 54% 55%

Tillsvidareanställda 100% 100% 100% 100%

Heltidsanställda 100% 100% 100% 100%

Sjukfrånvaro 2,6% 1,2% 1,5% 1,6%

Utbildningstimmar/anställd 42 41 49 40

Medarbetarsamtal 100% 100% 100% 100%

Lönesamtal 100% 100% 100% 100%

Personalnyckeltal
  2010 2011 2012 2013

Social påverkan 

hållbarhetsredovisning - social påverkan social påverkan  - hållbarhetsredovisning

Kontaktperson	för	frågor	angående	denna	redovisning	är	ekonomichef	Elisabeth	Engström:	e-post	elisabeth.engstrom@norrlandsfonden.se,	telefon	+46(0)920-24	42	50

Samhällsfrågor
Norrlandsfonden tar ett samhällsansvar, utan egna vinstintressen, genom 

att stödja olika projekt/initiativ i regionen som bidrar till en positiv utveck-

ling. Norrlandsfonden stöder projekt som syftar till att stärka relationen 

med existerande kunder och potentiella kunder. Projekten är ofta inriktade 

på entreprenörskap. I våra satsningar vill vi även bidra till att nästa gene-

rations företag ges bra förutsättningar. Under åren har Norrlandsfonden 

lämnat stöd till en rad olika projekt med satsningar på bl a regionala 

riskkapitalbolag, företagsinkubatorer samt andra projekt som har främjat 

regionens utveckling t ex Connect Norr, Venture Cup, Ung Företagsamhet 

och Top of Sweden Mentorship. 

 Norrlandsfonden ansvarar för årliga framtaganden av en 

Konjunkturbarometer för Norrland som ger en totalbild av konjunk-

turen för hela Norrland. Utfallet bryts ned och redovisas länsvis samt 

även för några större orter/områden. Resultatet presenteras på utvalda 

orter och delges allmänheten, samarbetspartners och företag i regionen. 

Under 2013 har Norrlandsfonden utökat konjunkturrapporteringen med 

ytterligare två prognoser.

 Norrlandsfondens finansiella stöd till samhällsprojekt uppgick under 

2013 till ca 3,0 miljoner kronor. Förutom detta har Norrlandsfonden 

fortsatt att under 2013 lämna bidrag till organisationen Hand in Hand 

som hjälper kvinnor i utvecklingsländer att starta företag. Genom Norr-

landsfondens bidrag de tre senaste åren har nu totalt 65 kvinnor getts 

möjlighet att starta företag.

Uppnått till och med 2013

- Fortlöpande jämställdhetsarbete har under senare  
 år resulterat i jämn könsfördelning i gruppen  
 företagsanalytiker.

- Genomfört flera livsstilsutbildningar för all personal.

- Kontinuerliga förebyggande arbetsmiljöinsatser.

- Årliga produktioner av konjunkturbarometer.

- Slutfört första omgången av certifiering av analytiker.

- Utökat stöd till företagsinkubatorer.

- Etikpolicy antagen av styrelsen.

Prioriteringar 2014 och framåt

- Fortsatt låga sjuktal.

- Fortsatt satsning på friskvård.

- Fortsatt produktion av konjunkturprognoser. 

- Fortsatt finansiellt stöd till samhällsprojekt.

- Utbildningsinsats inom området jämställdhet  
 och genusfrågor.

- Fortlöpande certifiering av nyanställda  
 företags- och kreditanalytiker.
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Förvaltningsberättelse

Inriktning av verksamheten
Norrlandsfondens uppdrag är att främja norrländska företags utveckling. 

Detta genom att erbjuda små och medelstora företag i Norrland finan-

siering för nyetablering, utveckling och expansion. Norrlandsfonden kan 

också ta initiativ till och finansiera insatser för att utveckla förutsättning-

arna för näringslivet i Norrland. Exempel på detta är Norrlandsfondens 

engagemang i intressebolag och projekt.

 Verksamhetens inriktning och målsättningar fastställs av styrelsen i en 

årlig verksamhetsplan.

Finansieringsverksamheten
Fortsatt växande lånestock

Under 2013 beviljade Norrlandsfonden krediter till 124 (116) företag med 

totalt 281 (209) mkr. Av kredittagarna var 49 procent eller 61 företag nya 

kunder för Norrlandsfonden. Av årets utlåning har 18 (18) procent av 

antalet beviljade krediter lämnats till företag som ägs eller leds av kvinnor. 

Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv 

med cirka 1 200 mkr. Vid årets slut hade Norrlandsfonden totalt 386 

kunder med ett totalengagemang om 824 mkr. Norrlandsfonden kan i 

huvudsak erbjuda företagen finansiering i form av lån, konvertibla skulde-

brev och borgen.

Lån

Företag kan få lån för att investera i maskiner och fastigheter, utveckla 

produkter samt för marknadsinsatser. Dessutom kan lån ges för att tillgo-

dose företags behov av rörelsekapital och för finansiering i samband med 

ägarskiften i företag. Under 2013 beviljade Norrlandsfonden 92 lån (80) 

till ett totalt belopp av 213 (136) mkr.

Konvertibla skuldebrev

Denna finansiella produkt erbjuds företag med spritt ägande och där t ex 

riskkapitalbolag eller så kallade affärsänglar investerar parallellt med Norr-

landsfonden. Under 2013 har Norrlandsfonden beviljat 17 (19) skuldebrev 

på totalt 26 (40) mkr.

Borgen

Norrlandsfondens borgensåtaganden avser normalt enskilda affärsuppgö-

relser. I normalfallet betyder det att Norrlandsfonden garanterar förskott 

och åtaganden som kundföretag tagit på sig. Borgensåtaganden kan ock-

så gälla för kredit som ställts av bank. Under 2013 har Norrlandsfonden 

beviljat 29 (26) borgen och garantier på totalt 42 (33) mkr.

Förstärkt kapitalbas
Under 2012 upptog Norrlandsfonden ett långfristigt lån från Inlandsinnova-

tion AB på 200 mkr i syfte att stärka den långsiktiga utlåningskapaciteten.

Verksamhet i intresseföretag
Norrlandsfonden är delägare i ett antal riskkapitalbolag och bolag med 

inkubatorsverksamhet.

Partnerinvest Övre Norrland AB

Riskkapitalbolaget Partnerinvest Övre Norrland AB bildades under år 

2009. Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora 

företag i Norrbottens och Västerbottens län. Alla investeringar ska ske i 

partnerskap med privata investerare. Bolaget ägs till hälften av vardera 

Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Initialt hade bolaget till sitt förfo-

gande ett kapital om 200 mkr, varav ägarna investerat totalt 60 mkr. Övrig 

finansiering av bolaget kommer från EU strukturfonder samt regional 

medfinansiering. Den operativa driften av bolaget inleddes under år 2010. 

Vid 2013 års utgång hade bolaget 25 portföljbolag.

Norr Sådd Holding AB

Bolaget, som bildades år 2000, ska som delägare och aktiv partner bidra 

till tillkomsten av s k såddkapitalbolag i anslutning till universitetsorterna 

i Norrland. Bolaget ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och In-

dustrifonden. Norr Sådd Holding AB är delägare i Lunova AB i Luleå och 

Uminova Invest AB i Umeå.

Arctic Business Incubator AB

Arctic Business Incubator AB bildades under år 2004 för att driva en s k 

företagsinkubator för högteknologiska affärsidéer med anknytning till  

Luleå tekniska universitet. Bolaget ägs till 20 procent vardera av Norr-

landsfonden, Fastighets Aktiebolaget Polaris, Luleå kommun, Längmanska 

företagarfonden och LTU Holding AB vid Luleå tekniska universitet.

Övrig verksamhet
Norrlandsfonden har under år 2013 varit en aktiv partner i Connect Norr, 

Venture Cup och Ung Företagsamhet. Connect Norr är en ideell förening 

med syfte att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag i Norrland genom 

att bl a skapa regionala nätverk. Venture Cup är ett samverkansprojekt 

som ska uppmuntra bildandet av nya tillväxtföretag genom att årligen an-

ordna en affärsplantävling. Ett annat samverkansprojekt är Ung Företag-

samhet som har som syfte att stärka ungdomars entreprenörskap.

 Bland andra verksamheter som stöttats av Norrlandsfonden under året 

kan nämnas företagsinkubatorerna Movexum AB i Gävleborgs län samt 

Åkroken Science Park AB som är knuten till Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Vidare har Norrlandsfonden sedan många år lämnat ekonomisk stöttning 

till Mineraljakten som syftar till att stimulera eftersökning av mineraler.

 Norrlandsfonden har under 2013, i likhet med tidigare år, ansvarat för 

framtagning av en Konjunkturbarometer för Norrland som ger en totalbild 

av konjunkturen för hela Norrland.
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Finansiell riskhantering
Finanspolicy

Norrlandsfonden exponeras för olika typer av finansiella risker. Hantering-

en av risker regleras i policyer som fastställts av styrelsen.

 Verkställande direktören ansvarar för kreditberedningen. Till hans förfo-

gande finns en kreditorganisation som består av Norrlandsfondens egna 

medarbetare. För placering av stiftelsens likvida medel anlitas externa ka-

pitalförvaltare för vilka riktlinjer har fastställts i ett placeringsreglemente.

Ränterisker

Ränterisken innebär att värdet på ett finansiellt instrument varierar på 

grund av förändringar i marknadsräntan, vilket kan ha en negativ inverkan 

på stiftelsens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Norrlands-

fondens finansieringskälla är i huvudsak eget kapital. Detta medför att 

Norrlandsfonden främst är exponerat för ränterisker vad gäller placeringar 

av likvida medel och utestående lånefordringar.

Kreditrisker

Med kreditrisker avses de risker som uppstår vid utlåning och garantigiv-

ning och som innebär att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden och 

därmed orsakar en förlust för stiftelsen. Norrlandsfondens riktlinjer för 

utlåningsverksamhet och garantigivning har fastställts i en kreditpolicy 

för Norrlandsfondens kreditverksamhet. Policyn innehåller bl a regler för 

engagemangsnivåer, räntesatser och återbetalningsvillkor. Under året 

görs kontinuerliga riskvärderingar som syftar till att på ett rättvisande sätt 

kunna värdera kreditportföljen. Riskvärderingen ger också underlag för be-

dömning av lånestockens utveckling i riskhänseende. Fem olika risknivåer 

används, vilka är styrande för den reservering som görs i redovisningen.

Förvaltning av Norrlandsfondens likvida medel
Norrlandsfonden har uppdragit åt externa förvaltare att sköta stiftelsens 

kapitalförvaltning avseende räntebärande värdepapper och aktier noterade 

på Stockholmsbörsen eller utländska börser. Avkastningen på förvaltat 

kapital har under året uppgått till 8 (5) procent.

 Enligt Norrlandsfondens placeringsreglemente ska normalfördelningen 

mellan räntebärande placeringar och aktier vara 75 procent räntebärande 

placeringar och 25 procent aktier. 

Hållbarhetsarbete
Styrelsen har för år 2013 avlämnat sin fjärde hållbarhetsredovisning enligt 

Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer och på nivå C+, där + innebär 

att redovisningen är granskad av extern part. Det är styrelsen som faststäl-

ler hållbarhetsredovisningen.

Stiftelsens styrning
Styrelsen har beslutat att Norrlandsfonden i tillämpliga delar ska svara 

upp mot Svensk kod för bolagsstyrning.

 Norrlandsfondens verksamhet har initierats av staten men stiftelsen har 

en självständig ställning i förhållande till regeringen. Norrlandsfondens 

verksamhet bedrivs i stiftelseform, vilket innebär att ingen ägare finns. Det 

är stiftelsens stadga som reglerar grunderna för hur stiftelsen styrs. Stad-

gan återfinns i sin helhet på Norrlandsfondens hemsida, www.norrlands-

fonden.se. Av stadgan framgår att stiftelsens verksamhet ska bedrivas på 

så sätt att det egna kapitalet behålls nominellt intakt.

Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Samtliga utses av regeringen 

som också utser ordförande. Den nuvarande styrelsen har utsetts för 

perioden 1 juli 2013 – 30 juni 2014. Fem av ledamöterna har utsetts direkt 

av regeringen, fyra efter nomineringsprocess i de fem norrländska lands-

tingen. Styrelsen har inom sig utsett Bernt Söderman till vice ordförande. 

Arvode till styrelsen fastställs av regeringen och uppgår till totalt 475 kkr 

(488 kkr). Styrelsen har under 2013 bestått av Anders Öhberg (ordföran-

de), Erik Bergkvist, Stina Blombäck, Göran Ericson (avliden i april 2013), 

Wilhelm Geijer (från och med juli 2013), Björn Jansson, Bernt Söderman, 

Ingrid Wallner, Britt Westerlund och Carina Östansjö. Samtliga styrelsele-

damöter är oberoende i förhållande till stiftelsen.

 De planer för verksamheten som styr Norrlandsfondens verksamhets-

inriktning fastställs årligen av styrelsen. Vidare reviderar styrelsen årligen 

arbetsordning för sitt eget arbete, instruktion till verkställande direktören 

och rapporteringsinstruktion. Inga kommittéer eller utskott har utsetts 

inom styrelsen. Verkställande direktör utses av styrelsen.

 Kreditpolicy är det ramverk som innehåller riktlinjer för Norrlandsfon-

dens kreditverksamhet. I policyn regleras att styrelsen ska fatta beslut 

i alla kreditärenden som faller utanför verkställande direktörens och 

ekonomichefens mandat. Förutom bestämmelser om kredithantering och 

rollfördelning finns jävsregler samt etikregler som begränsar styrelsens, 

verkställande direktörens och övriga anställdas innehav av aktier i kundfö-

retag. Förutom kreditpolicyn fastställer styrelsen årligen policydokument 

för kapitalförvaltning och miljöarbete inom Norrlandsfonden.

 Styrelsens arbete leds av dess ordförande som också är ansvarig för de 

årliga utvärderingar av styrelsearbetet som genomförs.

 Under 2013 har styrelsen haft sex ordinarie styrelsemöten och därutöver 

fyra extra möten föranledda av enskilda låneärenden. Norrlandsfondens 

revisorer deltog vid ett tillfälle i samband med att tidigare års årsredovis-

ning framlades. Norrlandsfondens ekonomichef fungerar som sekreterare 

i styrelsen och närvarar därmed på samtliga möten. Ledamöternas närva-

ro vid mötena framgår av följande tabell:

Namn Deltagit antal möten/

 Totalt antal möten under året 

Anders Öhberg, ordf 10/10 

Erik Bergkvist 6/10

Stina Blombäck 7/10 

Göran Ericson - *

Wilhelm Geijer 4/4 **

Björn Jansson 8/10

Bernt Söderman 10/10

Ingrid Wallner 10/10

Britt Westerlund 6/10

Carina Östansjö 8/10

*  Ledamot till och med 2014-04-03. Frånvaro p g a sjukskrivning.

** Ledamot från och med 2013-07-01.

Det arbete som utförs av verkställande direktören utvärderas löpande av sty-

relsen. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar på alla styrelse-

möten, utom vid styrelsens utvärdering av hans eget arbete. Till verkställande 

direktören utgår marknadsmässig lön, ingen rörlig ersättning tillkommer och 

han har inga andra väsentliga uppdrag utanför Norrlandsfonden.

Intern kontroll

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. 

Styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör, rapporte-

ringsinstruktioner samt regler i policydokument är samtliga väsentliga för 

att en god intern kontroll ska kunna upprätthållas. Internkontrollen har 

utformats för att säkerställa tillförlitlighet i intern och extern rapportering. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för intern 

kontroll inom Norrlandsfonden.

Revisorer

Norrlandsfondens två revisorer och suppleanter till dessa utses enligt 

stadgan av regeringen. För räkenskapsåret 2013 har utsetts auktoriserade 

revisorerna Hans Åkervall och Hans Öystilä. Ansvarig revisor för håll-

barhetsrevisionen är Åse Bäckström som påtecknar bestyrkanderapport 

tillsammans med Hans Åkervall. Ersättning till revisorerna framgår av not 2. 

Revisor har, i enlighet med gällande rutiner, närvarat vid ett av styrelsemö-

tena utan samtidig närvaro av verkställande direktör och ekonomichef.

Resultat
Årets överskott uppgår till 3 (6) mkr. Resultatet har främst påverkats av tre 

faktorer, nämligen lägre ränteintäkter till följd av sjunkande marknadsrän-

tor, förbättrad avkastning i kapitalförvaltningen samt ökad reservering för 

befarade förluster.

Utsikter för 2014
Norrlandsfondens målsättning för år 2014 är en växande lånestock.

förvaltningsberättelse  - årsredovisningårsredovisning - förvaltningsberättelse
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Belopp i kkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 8 1 514 767

  1 514 767

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intresseföretag 9 39 462 40 324

Fordringar lån 10 789 269 740 317

  828 731 780 641

Summa anläggningstillgångar  830 245 781 408

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Fordringar  5 419 8 317

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 4 937 3 945

  10 356 12 262

Kortfristiga placeringar 12 604 270 610 006

Kassa och bank  7 191 14 284

Summa omsättningstillgångar  621 817 636 552

SUMMA TILLGÅNGAR  1 452 062 1 417 960

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital     

Belopp vid årets ingång  1 026 679 1 020 664

Årets resultat  2 507 6 015

  1 029 186 1 026 679

Reserv för befarade förluster    

Lån 7 217 504 184 657

  217 504 184 657

Långfristiga skulder    

Reversskuld 13 200 000 200 000

  200 000 200 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  760 1 439

Övriga skulder  1 434 502

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 178 4 683

  5 372 6 624

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 452 062 1 417 960 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser     

Tecknade ramar för garantier och borgensåtaganden  34 426 31 589

     

   

Balansräkning Resultaträkning 

årsredovisning - resultaträkning balansräkning  - årsredovisning

Belopp i kkr Not 2013 2012

     

Intäkter    

Ränteintäkter lån  30 578 34 625

Övriga intäkter  655 669

  31 233 35 294

Kostnader  

Personalkostnader 1 -16 630 -16 530

Externa kostnader 2 -7 613 -7 063

Kostnader för egna projekt 3 -3 046 -2 995

Avskrivningar av inventarier 4 -217 -206

Resultat  3 727 8 500

     

Resultat från finansiella poster    

Resultat från värdepapper och fordringar  

som är anläggningstillgångar 5 2 153 -495

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 44 532 27 765

Räntekostnader  -1 604 -1 013

Resultat före låneförluster  48 808 34 757

Låneförluster 7 -46 301 -28 742

Årets resultat  2 507 6 015
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Belopp i kkr  2013 2012  

    

Den löpande verksamheten     

Resultat efter låneförluster  2 507 6 015

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  53 449 34 528

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändringar av rörelsekapital  55 956 40 543  

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  1 906 67 793

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -1 252 -67 368

Kassaflöde från den löpande verksamheten  56 610 40 968

  

Låne- och investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -968 -219

Avyttring/minskning av materiella anläggningstillgångar  52 –

Investeringar i finansiella tillgångar  -183 334 -160 044

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  114 811 113 917

Kassaflöde från låne- och investeringsverksamheten  -69 439 -46 346  

 

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån  – 200 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 200 000 

 

Årets kassaflöde  -12 829 194 622

Likvida medel vid årets början  624 290 429 668

Likvida medel vid årets slut  611 461 624 290

   

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Betalda räntor i låneverksamheten

Erhållen ränta  31 356 37 552

Erlagd ränta  1 604 1 013

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m     

Av- och nedskrivningar av tillgångar som belastat resultatet  1 079 401

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar  -48 446

Avskrivningar av lånefordringar  19 571 40 185

Reserveringar för kreditförluster  32 847 -6 504

  53 449 34 528

Likvida medel    

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   

Kassa och bank  7 191 14 284

Kortfristiga placeringar  604 270 610 006

  611 461 624 290

Kassaflödesanalys 

Belopp i kkr om inget annat anges    

     

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisnings- 

principer tillämpas som föregående år.    

     
Stiftelsens säte     
Stiftelsen Norrlandsfonden bedriver verksamheten i associations- 

formen stiftelse och har sitt säte i Luleå kommun.  

Huvudkontorets adress är Köpmangatan 40, Luleå.   

      

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings- 

värden om inget annat anges nedan.    

     

Jämförelsestörande poster     

Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att 

effekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse 

specificeras inom respektive resultatbegrepp.   

      

Andelar i intresseföretag     

Med intresseföretag menas juridisk person där Norrlandsfonden äger 

andelar mellan 20 och 50 procent. Aktier och andelar redovisas bland 

Finansiella tillgångar under rubriken Andelar i intresseföretag och 

värderas till anskaffningsvärden. Nedskrivning sker då stadigvarande 

värdenedgång bedöms föreligga. 

      

Fordringar - lån      

Lån bokförs i balansräkningen med utbetalda belopp. Reservering 

för befarade förluster sker efter individuell värdering. Vid konkurser 

avskrivs bevakad fordran utan värdering av möjligheten till utdelning. 

      

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar utgörs av noterade andelar i aktiefonder och 

räntefonder samt medel placerade på fasträntekonton hos bank. 

Fondplaceringarna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

marknadsvärdet med kollektiv värdering eftersom syftet med att 

placera i flera aktieslag och räntebärande värdepapper är att uppnå 

riskspridning.      

  

Av- och nedskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan på inventarier baseras på ursprungliga an-

skaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd som för datorut-

rustning och viss annan utrustning beräknas till tre år och för övriga 

inventarier till fem år. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 

    

Händelser efter balansdagen     

Det finns inga händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter 

balansdagen. 

       

  

Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer

årsredovisning - kassaflödesanalys redovisningsprinciper  - årsredovisning
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NOT 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   

 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna ränteintäkter på utestående lån  141 158

Upplupna ränteintäkter på kortfristiga placeringar  4 202 3 142

Övriga poster  594 645

  4 937 3 945

NOT 6. Ränteintäkter och liknande resultatposter  
 
 2013 2012

Avkastning andelar i aktiefonder  34 126 14 680

Avkastning andelar i räntefonder och  

övriga ränteplaceringar  10 052 12 380

Övriga ränteintäkter  354 705

 44 532 27 765

 

Avkastningen från fondandelar samt övriga ränteplaceringar avser  

utdelningar, ränta, vinster och förluster vid avyttringar samt nedskrivningar  

till marknadsvärden.

NOT 9. Andelar i intresseföretag
    

  2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början  48 247 53 145

Nyanskaffningar  – –

Avyttringar   – -4 898

   48 247 48 247

Ackumulerade nedskrivningar   

Vid årets början  -7 923 -7 728

Återförd nedskrivning  – 446

Nedskrivning under året   -862 -641

   -8 785 -7 923

Redovisat värde vid årets slut  39 462 40 324

 

Avyttringar och återförd nedskrivning 2012 hänför sig till likvidation av Norrland  

Center AB.  

 

Specifikation av stiftelsens innehav av andelar i intresseföretag    

 Antal andelar Justerat EK 

 (andel i %) (årets resultat) Bokfört värde

Intresseföretag / Org nr / Säte    

Partnerinvest Övre Norrland AB, 50 000 21 921 30 050

556771-4331, Piteå (50%) (0) 

 

Norr Sådd Holding AB,  131 775 9 392 9 392 

556599-8233, Luleå (50%) (-716) 

Arctic Business Incubator AB, 200 318 20

556668-3198, Luleå (20%) (3) 

    39 462

Med justerat eget kapital avses Norrlandsfondens andel av företagets eget 

kapital inkl eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses 

Norrlandsfondens ägarandel av företagets resultat efter skatt inkl eget kapital-

delen i årets förändring av obeskattade reserver. 

NOT 12. Kortfristiga placeringar  
 

 2013-12-31 2013-12-31
  Bokfört Marknads-

  värde värde

Noterade andelar i aktiefonder  189 235 192 120

Noterade andelar i räntefonder och  

övriga ränteplaceringar  415 035 419 241

  604 270 611 361

Orealiserade vinster i kortfristiga placeringar uppgick vid årets utgång, efter 

kollektiv värdering, till 7 091 kkr (0 kkr). 

NOT 13. Reversskuld  

 2013-12-31 2012-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 200 000 200 000

NOT 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

 2013-12-31 2012-12-31
Skulder avseende befarade infriande  

av borgensåtaganden  746 1 863

Skulder för personalrelaterade kostnader  1 747 1 515

Övriga poster  685 1 305

  3 178 4 683

NOT 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer  
 

 2013 2012

KPMG

Revisionsuppdrag 167 191

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 93 68

Andra uppdrag 17 71

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 

som det ankommer på stiftelsens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 

av sådana arbetsuppgifter. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 

avses granskning av hållbarhetsredovisning. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 7. Låneförluster 
 
 2013 2012

Låneförluster utgörs av:  

Avskrivningar  19 571 40 185

Borgensåtaganden  226 563

Influtet på avskrivna fordringar inkl royaltyersättningar  -7 456 -4 898

Förlusttäckningsgaranti från staten  1 113 -604

Förändring av reserv för befarade kreditförluster  32 847 -6 504

  46 301 28 742

Avtal om förlusttäckningsgaranti från staten har tecknats för vissa lån beviljade 

under år 2008 - 2013.  

NOT 3. Kostnader för egna projekt
  

 2013 2012

I egna projekt ingår driftsbidragsfinansiering 

av projekt under året med  1 500 1 500

Framtida åtaganden avseende  

driftsbidragsfinansiering  1 500 2 000

NOT 8. Inventarier
   
 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  

Vid årets början  5 074 5 292

Nyanskaffningar  968 219

Avyttringar och utrangeringar  -1 552 -437

 4 490 5 074

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  

vid årets början  -4 307 -4 538

Avyttringar och utrangeringar  1 548 437

Årets avskrivning enligt plan  -217 -206

 -2 976 -4 307

Redovisat värde vid årets slut 1 514 767

NOT 10. Fordringar lån

  2013-12-31 2012-12-31
Vid årets början  740 317 729 923

Tillkommande fordringar  183 334 160 044

Reglerade fordringar  -114 811 -109 465

Årets avskrivningar   -19 571 -40 185

  789 269 740 317

Varav förfaller inom ett år efter balansdagen  177 543 196 013

Varav förfaller ett till fem år efter balansdagen  486 091 431 913

Varav förfaller senare än fem år efter balansdagen  125 634 112 391

 

I fordringar lån ingår lån mot konvertibla  

skuldebrev med  146 013 140 454

I fordringar lån ingår vinstandelslån med  15 000 15 000

I fordringar lån ingår lokaliseringslån med  3 894 4 701

   

Utöver lån som redovisas i balansräkningen har  

fonden tecknat avtal om att erhålla royalty med  3 632 3 644

NOT 4. Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar 
  
 2013 2012

Inventarier  217 206

NOT 5. Resultat från värdepapper 
och fordringar som är anläggningstillgångar  
 

 2013 2012

Resultat vid avyttring av intresseföretag  – -146

Utdelning  -3 015 –

Årets nedskrivning  862 641

  -2 153 495

NOT 1. Anställda och personalkostnader samt 
ersättningar till styrelse och verkställande direktör 

  

 2013 2012

Medelantalet anställda  

Luleå 10 10

Sundsvall 4 5

Totalt Sverige 14 15

varav	kvinnor 63% 67%

varav	män 37% 33%

Könsfördelning i företagsledningen  

	 Andel  Andel  

 kv/män kv/män

Styrelsen 44%/56% 44%/56%

Övriga ledande befattningshavare 50%/50% 50%/50%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

Styrelse och verkställande direktör 1 681 1 610

Övriga anställda 8 255 8 130

 9 936 9 740

Sociala kostnader 6 519 6 426

(varav pensionskostnader) (3 356) (3 314)

Inga rörliga ersättningar utgår till ledning eller övriga anställda.  

Av stiftelsens pensionskostnader avser 1 343 (1 036) kkr verkställande  

direktören. Stiftelsen följer ITP-planen (avd 2). För verkställande direktören 

utgår särskilt premiebaserat tillägg kopplat till löneavstående.  

Uppsägningstiden för verkställande direktören från arbetsgivarens sida är  

18 månader med avräkning vid erhållande av annan avlönad befattning.  

Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida är sex månader.

Luleå den 28 februari 2014 

Anders Öhberg

Styrelsens ordförande

Erik Bergkvist

Stina Blombäck

Wilhelm Geijer 

Björn Jansson

Bernt Söderman

Ingrid Wallner

Britt Westerlund

Carina Östansjö

Lars-Olov Söderström 

Verkställande direktör
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Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Norrlandsfon-

den för år 2013.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-

ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 

direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 

om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 

delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upp-

rättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 

i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 

av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 

av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar 

i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-

nen i årsredovisningen. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Stiftelsen Norrlandsfondens finansiella ställning per den 31 december 

2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-

dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Norr-

landsfonden för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-

ningen enligt stiftelselagen och eller stiftelsens stadgar. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår 

granskning funnit att någon styrelseledamot eller verkställande direktö-

ren handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

 Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om 

det finns skäl för entledigande. 

 Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftel-

sens stadgar.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid 

med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar.

 Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 

Luleå den 28 februari 2014

Hans Åkervall  Hans Öystilä 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Av regeringen utsedda revisorer 

Inledning

Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Norrlandsfonden att över-

siktligt granska Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning för år 2013. 

Norrlandsfonden har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på 

sidan 17 i ”2013 Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning”.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen 

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande 

hållbarhetsarbetet samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredo-

visningen i enlighet med tillämpliga kriterier. 

 Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det 

löpande arbetet med hållbar utveckling utifrån perspektiven ekonomisk 

utveckling, miljöansvar och socialt ansvar samt för att presentera hållbar-

hetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka framgår på si-

dan 17 i ”2013 Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning”, och utgörs av 

de delar av Sustainability Reporting Guidelines G3 utgivna av The Global 

Reporting Initiative (GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad 

på vår översiktliga granskning.

 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 

Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgär-

der. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 

mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och 

god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 

kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slut-

satsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

 De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustainability 

Reporting Guidelines G3, utgiven av The Global Reporting Initiative  

(GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen. Dessa framgår på 

sidan 17 i ”2013 Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning”. Vi anser att 

dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

 Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga 

och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovis-

ningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna 

kriterierna.

Luleå den 28 februari 2014

KPMG AB

Hans Åkervall   Åse Bäckström

Auktoriserad revisor   Specialistmedlem i FAR

Revisionsberättelse Revisors rapport över översiktlig granskning av  
Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning TILL STYRELSEN I STIFTELSEN NORRLANDSFONDEN, ORG. NR 897000-3003

TILL LÄSARNA AV NORRLANDSFONDENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013:
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Styrelse och vd Personal

årsredovisning - styrelse och vd personal  - årsredovisning

1

4

72

5

83

6

9

10

1. Anders Öhberg, Umeå, ordförande  

Född 1953. Ordförande sedan 2007.  

Strategisk rådgivare vid Studieförbundet Vuxenskolan. 

Styrelseordförande Kalix Folkhögskola, styrelseuppdrag i 

Nordreportern AB.

2. Erik Bergkvist, Umeå

Född 1965. Ledamot sedan 2011. 

Fil dr nationalekonomi. Regionråd och styrelseordförande 

Region Västerbotten.

3. Stina Blombäck, Kalix 

Född 1951. Ledamot sedan 2010. 

vd/Senior Consultant Brannbacken Projekt AB. Styrelse- 

uppdrag i bl a Part AB, LTU Holding AB, Luleå Energi AB 

och Kalix Vindkraft AB.

4. Wilhelm Geijer, Sundsvall 

Född 1947. Ledamot sedan 2013.

Styrelseledamot i Permascand AB, Mittkapital i  

Jämtland och Västernorrland AB, Inlandsinnovation AB, 

Totalförvaltning AB m fl.

5. Björn Jansson, Sandviken 

Född 1959. Ledamot sedan 2006.

vd Syntronic AB samt ett flertal styrelseuppdrag i  

Syntronic-koncernen.

6. Bernt Söderman, Mattmar, vice ordförande 

Född 1944. Ledamot sedan 2007.

Ledamot landstingsfullmäktige Jämtlands läns landsting. 

Kommunfullmäktiges ordförande i Åre kommun. Styrelse-

ordförande Niwentec AB.

7. Ingrid Wallner, Sundsvall 

Född 1947. Ledamot sedan 2010. 

vd Rutinera AB.

8. Britt Westerlund, Luleå 

Född 1948. Ledamot sedan 2011. 

Landstingsråd Norrbottens läns landsting.

9. Carina Östansjö, Bollnäs 

Född 1954. Ledamot sedan 2010. 

Oppositionslandstingsråd Landstinget Gävleborg.

10. Lars-Olov Söderström, Luleå, verkställande direktör 

Född 1952. Till Norrlandsfonden 1993.  

Civilekonom, tidigare befattning som enhetschef vid Nutek.

 LULEÅ
Susanne Johnsson, företagsanalytiker 
Lotta Rova, ekonom
Per Nilsson, företagsanalytiker
Lars-Olov Söderström, vd
Birgitta Cajander, företagsanalytiker
Elisabeth Engström, ekonomichef

Kristina Lindgren, vd-assistent/ekonomi/marknad
Anna Hedström, kreditanalytiker
Maria Lindberg, ekonom
Petter Alapää, företagsanalytiker

 SUNDSVALL
Per-Erik Persson, företagsanalytiker
Sören Olsson, företagsanalytiker
Inga-Lena Wahlstedt, företagsanalytiker

Erika Enered Fredriksson, kreditanalytiker
Lars Johansson, företagsanalytiker
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Luleå Box 56, 971 03 Luleå
0920-24 42 50
Sundsvall Storgatan 31, 852 30 Sundsvall
0920-24 42 50
info@norrlandsfonden.se
www.norrlandsfonden.se

Topplån för företag
Norrlandsfondens uppdrag är att vara en möjliggörare. Varje år lånar vi ut
cirka 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det
norrländska näringslivet. För tillfället har vi 386 kunder som förverkligar
sina utvecklingsplaner.

Bra affärsidéer behöver god finansiering. Vår uppgift är att främja ut- 
vecklingen i norrländska företag genom att ställa upp med flexibla topplån  
när banken inte kan gå hela vägen. Vi kan också medverka med garantier  
och borgensåtagande.

Sedan Norrlandsfonden grundades 1961 har vi lånat ut drygt sex miljarder
kronor. De har i sin tur genererat investeringar för 17 miljarder. Vi är stolta
över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.


