VD-kommentar per 2022-08-31
Avser (bolag): Norrbotniabanan AB
Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden
(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål.
Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning

Mål i verksamhetsplan samt
indikatorer/resultatmått

Målnivå
2021

Bedömning om
måluppfyllelse:

Kommentar/avvikelser

Kommer uppfyllas helt,
Kommer uppfyllas delvis,
Kommer inte uppfyllas

Ändamålet med bolaget är att
arbeta för att en ny järnväg
(Norrbotniabanan) byggs
sträckan mellan Umeå och
Haparanda samt därmed
förenlig verksamhet

Att staten övertar såväl det faktiska
som det finansiella ansvaret för
Norrbotniabaneprojektet.

Arbete pågår, svårbedömt med
ny regering.

Kontakterna med EU/Bryssel
intensifieras för att utverka finansiellt
stöd för det fortsatta arbetet såväl vad
avser planering som byggande.
Förutsättningarna för finansieringen
ska klarläggas under året genom
förhandlingar med tänkbara
banker/finansinstitut, ex.vis regionala

Arbete pågår. Sannolikheten att
målet uppfylls bedöms goda.

Arbete pågår. Sannolikheten att
målet uppfylls bedöms goda.

aktörer, Europeiska- och Nordiska
Investeringsbankerna m.fl
Att bereda väg för ett positivt beslut
avseende fortsatt finansiellt stöd från
EU
Förslag till samverkansavtal utarbetat

Arbete pågår

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan
dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser
Beslut har fattats om en nationell infrastrukturplan där Norrbotniabanan ingår. Samtliga planer Umeå- Skellefteå är klara. Fastställelsebeslut från
Trafikverket förväntas i oktober – november. Därefter förväntas ett byggstartbeslut att komma under hösten.

Resultatanalys och finansiella risker
Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 0 tkr, i enlighet med budget.
Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:
Bolagets årsprognos beräknas till ca 0 tkr, i enlighet med budget.

Framtiden
Framtiden är avhängig av kommande politiska beslut på nationell nivå.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:
(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)
Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
Internkontrollplan för år 2022
Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 20220913
VD:s underskrift: Gusten Granström

