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BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH
UTMANINGAR
Världen efter pandemin – hur ser bolaget på pandemins konsekvenser för verksamheten,
utmaningar och möjligheter, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras?
Kortsiktiga effekter: Inga större påtagliga effekter
Långsiktiga effekter: Se ovan

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt
på 3-4 års sikt.
Under året: Stora framsteg avseende beslut och tydliggöranden om att NBB ska byggas i sin helhet
och att hela projektet ska påskyndas. Regeringsuppdrag till TrV om att förbereda och påbörja
planeringen mellan Skellefteå-Luleå. Byggandet av den första delsträckan Umeå-Dåva under full
produktion med effektiv framdrift.
På 3-4 års sikt: Den stora utmaningen är att så snabbt som möjligt i planering och produktion komma
så långt att hela projektet är ”ostoppbart”. Bl.a i händelse av utdragna parlamentariska konsekvenser
av kommande riksdagsval, formella/juridiska senfärdigheter hos berörda myndigheter etc.

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt
Under året: Resultatmässigt följer NBB AB budget och är också beviljat driftsstöd under 3 år av sina
ägare
På 3-4 års sikt: Den stora utmaningen är det finansiella upplägget för hela projektet. Kommer vi att få
stöd från EU (mycket troligt)? Kommer staten att kräva medfinansiering av berörda kommuner och
de två regionerna etc?

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet
Att arbeta och verka för att bygga en järnväg är i sig ett stort hållberhetsprojekt.
Notera att NBB AB är ett projektbolag utan driftsverksamhet och med 1 deltidsanställd person/VD
I den dagliga löpande verksamheten följer bolaget i allt väsentligt de riktlinjer och den policy som
tillämpas av bolagets ägare avseende resor, digitala möten, inköp m.m.

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen
vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.
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1. NBB AB´s huvuduppgift är att företräda berörda kommuner och regioner med focus på
finansiering. Någon överenskommelse om ansvarsfördelning mellan staten och
kommunerna/regionerna i det fortsatta arbetet finns för närvarande inte utan kommer
sannolikt att fastställas under kommande år. Förutom det självklara i att alla dessa parter
kommer att ha ett gemensamt intresse och ansvar för att möta omvärldens krav i olika
avseenden så kommer en sådan överenskommelse förhoppningsvis att klarlägga vem av
parterna som det primära ansvaret i olika avseenden.
Vi får då återkomma till denna frågeställning.

Övriga frågor som bolaget vill lyfta: --------------Med vänlig hälsning
Gusten Granström
VD

