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Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB –
utökat behov av driftsfinansiering samt förstärkning
av anslag för hållbar regional tillväxt och
skärgårdsutveckling
Ärendebeskrivning
Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av
Almi Företagspartner AB 51 procent, Region Sörmland 8,5 procent och
Region Stockholm 40,5 procent. Den 16 juni 2020 ansökte Almi
Företagspartner AB (TRN 2020–0073) om extra finansiering för Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Ansökan behandlar behov av
förstärkning av den verksamhet som bedrivs i Stockholmsregionen. Extra
finansiering beviljades år 2020. Föreliggande ärende avser år 2021 och
2022 och innebär extra finansiering om 4 050 000 kronor per år. Ärendet
omfattar även förstärkning av anslaget för hållbar regional tillväxt och
skärgårdsutveckling med 5 000 000 kronor per år för åren 2021 och 2022
med anledning av ökat regionalt tillväxtbehov på grund av coronapandemins effekter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Almi Företagspartner AB om utökat behov av
driftfinansiering, 2020-06-16.
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
1. Almi Företagspartner AB:s begäran om extra driftsfinansiering för
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med 4 050 000
kronor för verksamhetsåren 2021 och 2022 beviljas.
2. Anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling
förstärks med 5 000 000 kronor per år för verksamhetsåren 2021
och 2022.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Ärendet avser förslag till beslut gällande extrafinansiering till Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Bolaget har ett utökat behov av
driftfinansiering för att långsiktigt kunna hantera behov som orsakats av
coronapandemin. Bolaget erbjuder en kombination av rådgivning och lån
och den utökade driftfinansieringen avser en förstärkning med flera
rådgivare och fortsatt marknadsföring av bolagets tjänster.
Anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling föreslås
förstärkas med 5 000 000 kronor per år för verksamhetsåren 2021 och
2022 med anledning av ökat regionalt behov av tillväxtinsatser på grund av
corona-pandemins effekter.
Bakgrund
Region Stockholm mottog förra året en skrivelse från Almi Företagspartner
AB, daterad 2020-06-16, om utökat behov av driftfinansiering för perioden
2020–2023. Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade under år 2020
att bevilja bolaget finansiering på 2 450 000 kronor från anslag 1:1
regionala tillväxtåtgärder (TRN 2020–0073) och ytterligare 2 000 000
kronor ur nämndens verksamhetsanslag (TRN 2020–0073).
Under år 2020 tog bolaget in cirka 15 nya medarbetare för att hantera de
mest akuta behoven orsakade av coronapandemin och behöver fortsatt
resurser för att långsiktigt kunna hantera den kraftigt utökade kund- och
lånestocken samt för att vidmakthålla möjligheten att ta omhand en fortsatt
ökad efterfrågan på Almis lån. Genom ökad driftfinansiering skulle bolaget
också kunna nå fler företag och skapa mer nytta bland annat genom att det
ger bolaget möjlighet att vara en mer aktiv part i fler kommuner och på så
sätt nå ut bättre till företagen.
Almi-bolagen erbjuder en unik kombination av råd och lån, vilket har visat
sig vara värdefullt för utvecklingen av affärsidéer såväl i startups som i
etablerade företag. Sannolikt kommer marknadens behov av
lånefinansiering och affärsutvecklingsinsatser att vara fortsatt stor under
den omställnings- och återuppbyggnadsperiod som följer med anledning av
coronapandemin. Bolaget behöver därför kunna möta både fler befintliga
och många nya kunders behov och även fortsatt ges möjlighet att lägga tid
och resurser på marknadsföring så att insatserna kommer till rätt företag.
Lånebehovet bedöms öka och en långsiktigt uthållig nivå i verksamheten
uppnås med en förstärkning av åtta finansieringsrådgivare. Kostnaden för
ytterligare rådgivare med inriktning på låneverksamheten beräknas uppgå
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till 7 miljoner kronor per år. Bolagets befintliga affärsutveckling har ställts
om och arbetar mycket med kris- och omställningsrådgivning. Denna del av
verksamheten behöver stärkas långsiktigt, inledningsvis med 4 rådgivare.
Kostnaden för ytterligare rådgivare med inriktning på affärsutveckling
beräknas uppgå till 3 miljoner kronor per år.
Coronapandemin har slagit mycket hårt mot Stockholmsregionens
näringsliv, särskilt mot service- och tjänstenäringen, och det finns ett stort
behov av att under de närmaste åren öka de tillväxtfrämjande insatser som
anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling bidrar till.
Överväganden
Regeringen aviserade den 20 mars 2020, mot bakgrund av coronakrisen, en
förstärkning av Almis låneverksamhet med 3 miljarder kronor. Riksdagen
beslutade den 16 juni att godkänna kapitaltillskottet. Almi
Företagspartner AB lyfte under våren 2020 behovet av ökat driftsanslag till
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och tillväxt- och
regionplanenämnden beviljade extra finansiering för de behov av
förstärkning inom verksamheten som uppkommit i spåren av coronakrisen.
Almi Företagspartner AB har föreslagit en långsiktig förstärkning av
driftsanslaget för perioden 2021–2023 med 10 miljoner kronor per år,
varav Region Stockholm enligt förslaget ska finansiera 4 050 000 kronor
per år utifrån ägandeförhållandet i bolaget. Förfrågan om förstärkning för
år 2023 föreslås behandlas i ett senare skede.
I Läget i Stockholmsregionen – uppföljningen av RUFS 2050 (TRN 2020–
0219) konstateras att Stockholmsregionen behöver kraftsamla sig inom tre
prioriterade områden för återhämtning och omställning efter
coronapandemin. Stockholmsregionen tilldelas årligen relativt sätt en liten
andel av regeringens anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder jämfört med
andra regioner i Sverige. Förvaltningen bedömer att det behövs ytterligare
regionala tillväxtmedel för att Region Stockholm framgångsrik ska kunna
stödja det regionala tillväxtarbetet med fokus på att minska
coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och
tillväxt. Samtidigt behöver ett regionalt utvecklingsarbete komma igång för
att Stockholmsregionen ska kunna återhämta sig när pandemin är över.
Förvaltningen föreslår därför att förstärka anslaget för hållbar och regional
tillväxt och skärgårdsutvecklingen för verksamhetsåren 2021 och 2022.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Det extra driftsbidraget till Almi Företagspartner AB och förstärkningen av
anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling ryms inom det
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nya regionledningskontorets budgetram efter sammanslagningen av de två
förvaltningarna.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Rebecka Frej
Regionplanerare
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Almi Företagspartner Stockhohn Sörmland AB - utökat behov av
driftsfinansiering
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Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi
Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, (51 procent), Region Sörmland (8,5 procent)
och Region Stockholm (Stockh~lms läns landsting 40,5 procent). Bolagets verksamhet ska
stärka det regionala näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Ägarna har
tecknat ett samverkansavtal för perioden 2018 - 2021 av vilket framgår att verksamheten och
dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan ägarna om ägaranvisningar och
finansiering och att verksamheten finansieras gemensamt av ägarna i relation till
ägandeförhållandet i Bolaget.
Regeringen aviserade den 20 mars 2020, mot bakgrund av Coronakrisen, en förstärkning av
Almis låneverksamhet med 3 miljarder kronor. Riksdagen väntas den 16 juni fatta beslut om
kapitaltillskottet. Moderbolaget har under våren 2020 lyft behovet av ökade driftsanslag till
bolaget till följd av Coronakrisen. Moderbolaget har därvid också lyft behovet av en
långsiktig förstärkning av driftsanslaget för perioden 2021 - 2023.
Skrivelsen behandlar i det följand_~.de behov av förstärkning som föreligger för den del av
verksamheten som bedrivs i Region Stockholm.

Utökat behov av driftsfinansiering under 2020
Antalet inkommande låne- och uppskovsärenden har, sedan mitten av mars 2020, mer än
fördubblats jämfört med tiden innan Coronakrisen.
Nyutlåningen totalt för perioden januari - maj 2020 uppgick till 515 miljoner kronor att
jämföra med föregående år samma period då nyutlåningen uppgick till 210 miljoner
kronor.
Antalet lån för perioden januari - maj 2020 uppgick till 761 lån att jämföra med
föregående år samma period då antalet lån uppgick till 375.
Drygt 1 000 amorteringsuppskov har beviljats under våren.

Almi Företagspartner AB
Klarabergsviadukten 70, Box 70394, 107 24 Stockholm, Tel 0771-55 85 00, almi.se
Organisationsnummer 556481-6204, Styrelsen har sitt säte i Stockholm
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Moderbolaget ser ett fortsatt ökat behov av insatser från Bolaget under hösten 2020 och
perioden därefter. Bolagets ökade aktivitet under första halvåret 2020, avseende både lån och
amorteringsuppskov, kommer att skapa mycket merarbete. Resurser krävs for att hantera de
drygt 1 000 beviljade amorteringsuppskov under början av hösten och inom knappt ett år
ska alla Brygglån (med både ränte- och amorteringsanstånd upp till 12 månader) behandlas.
Almi-koncernen förbereder också for en andra ~åg av kris for företagen förklarad dels av
effekterna av den ekonomiska utvecklingen så långt, dels av en potentiell andra våg av covid19-pandemin. Almi Stockhohn Sörmland och Bolagets kunder har hittills påverkats kraftigt
av krisen varför också utvecklingen av den ekonomisk~_,kiis~e'ti framåt väntas innebära en stor
negativ påverkan.
0
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Bolaget har tagit in ca 15 nya medarbetare for att hantera det mest akuta behovet men
behöver resurser for att fortsatt och '~ rigsiktigt k~na hante_ra d, . n.Jcraftigt
.
utökade kundoch lånestocken och for att vidmakthålla möjligheten att -ta hand-6iii en fortsatt ökad efterfrågan på Almis lån. Genom ökad driftsfinansiering kan bolaget också nå fler företag
:"'. och skapa än mer nytta bl.a. genom att det ger bolaget möjlighet att vara en mer aktiv part i
fler kommuner och på så sätt nå_ut bättre till företagen.
De finansiella förstärkningar som har beviljats bolaget av Region Stockhohn och
moderbolaget sedan Coronakrisen startade uppgår till lit~_.flrygt 4 miljoner kronor. Denna
finansiering beräknat täcka de ökade kostnaderna fram till september 2020. För att ·klara det
personella behovet i syfte att vidmakthålla en verksamhet året ut som kan möta upp
företagens behov krävs att anslaget till Bolaget ökar med ytterligare 5 miljoner kronor att
finansieras gemensamt av ägarna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.

Utökat behov av driftsfinansiering för perioden ~021- 2023
Bolaget behöver planera och förbereda for tiden efter den mes.t
akuta delen av Coronakrisen .
.....~.
Almi-bolagen har fördelen att kunna .erbjuda en unik kombifoitt?n av råd och lån, vilket visat
sig värdefullt for utvecklingen av affårsideer såväl i startups' som i etablerade företag.
Marknadens _b ehov av lånefinansiering och affårsutvecklingsinsatser kommer med all
sannolikhet att vara fortsatt stor under den omställnings- och återuppbyggnadsperiod som
följer. Bolaget måste därför kunna möta både fler befintligå.,öch många nya kunders behov
och även fortsatt ges möjlighet att lägga tid och resurser på marknadsföring så att insatserna
kommer till rätt företag.
Före Coronakrisen hade Bolaget 2} finansieringsrådgivart i Stockhohn och en årsvolym om
800 beviljade lån. Då lånebehovet bedöms öka kan en lån:gs·ikt uthållig nivå i verksamhet
uppnås med en förstärkning med åtta (8) finansieringsrådgivare.~IDetta skulle innebära att
Bolaget kan leverera ytterligare omkring 400 lån och därmed totalt 1 200 lån/ år till en
lånevolym om 800-...: 1 000 miljoner kronor.
Kostnaden for ytterligare· rådgivare med inriktning på låneve.&.samheten beräknas uppgå till
7 miljoner kronor per år.
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Bolagets befintliga affårsutveckling fortsätter och efterfrågan på tjänsten stiger. Bolaget har
ställt om affårsutvecklingen och arbetar idag mycket med kris- och omställningsrådgivning.
Också denna del av bolagets verksamhet behöver stärkas långsiktigt, inledningsvis med
4 rådgivare. En sådan förstärkning skulle ge Bolaget möjlighet att möta kunder som behöver
verktyg för att t.ex. se över sina affårsmodeller och att digitalisera sitt kunderbjudande.
Kostnaden för ytterligare rådgivare med inriktning på affårsutveckling beräknas uppgå till
3 miljoner kronor per år.

Sammanfattning av utökat behov av driftsfinansiering
Driftsanslaget föreslås öka med 9 miljoner kronor under 2020 (varav ägarna redan fattat
beslut o_rn drygt 4 miljoner kronor) ·g;c~.m ~~d 10 mkr/år under perioden 2021 - 2023, enligt
tabell nedan.
· ·

Almi Företagspartner AB (tillväxt)
Region Stockholm (drift)
Region Stockholm (tillväxt)
Coronaförstärkning lån (51%/49%1
Summa

25 331 000
1 769 000
24 338 000
1700000
9 000 000
62138 000

25 331 000
1 769 000
24 338 000
1700000
10 000 000
63138 000

25 331 000
1 769 000
24 338 000
1700000
10 000 000
63138 000

25 331 000
1 769 000
24 338 000
1 700 000
10 000 000
63138 000

