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Ks § 35 Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
Kort sammanfattning 
Under de senaste två åren har diskussioner om Peak Regions verksamhet 
förts med delägarna samt senaste året även myndigheten och medfinansiären 
Vinnova. Den förändring som delägarna och Vinnova nu förespråkar innebär 
att Mittuniversitetet via Mittuniversitetets holdingbolag går in som en ny 
huvudägare av bolaget genom att förvärva 55 % av bolagets aktiekapital från 
övriga aktieägare.  Den interimsstyrelse som bildas får i uppdrag att 
tillsammans med ägarkommunerna ta fram ett nytt aktieägaravtal och föreslå 
styrelsens fortsatta sammansättning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att sälja 30 000 aktier i bolaget Peak 

Region AB till Mittuniversitetets holdingbolag för nominellt 
aktiebelopp/kvotvärde. 

_________________________________________________________  

Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Peak Region AB bildades 2014 för att utveckla en arena med syfte att samordna 
resurser för innovation och näringslivsutveckling. Föreningen Samling Näringsliv, 
Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Åre, Krokom och Östersund är 
delägare. 

Affärsplanen som togs fram inför bolagsstarten anger tre affärsområden; 
Näringslivsutveckling, Destinationsutveckling och Science Park. Science Park är 
regionens plattform för inkubatorverksamhet, där kunskapsintensiva företag, 
Mittuniversitetet och andra aktörer samverkar i ett gemensamt innovationssystem 
för företag, forskare, studenter och entreprenörer som vill utveckla en idé.  

Inkubatorverksamheten har sedan 2016 i huvudsak arbetat med att ta in nya bolag i 
inkubatorn samt ansöka om, och starta projektet Innovation Champions. I Peak 
Region AB ingår även utvecklingsprojektet Peak Innovation (Vinnovas Vinn 
Växtprogram).  
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Ks § 35 (forts) Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
Under de senaste två åren har diskussioner om bolagets verksamhet förts med 
delägarna samt senaste året även myndigheten och medfinansiären Vinnova. Den 
förändring som delägarna och Vinnova nu förespråkar innebär att Mittuniversitetet 
via Mittuniversitetets holdingbolag går in som en ny huvudägare av bolaget som 
även kommer att namnändras.  

Den nya ägarstrukturen knyter verksamheten närmare de forskningsmiljöer som 
byggts upp på Mittuniversitetet och bolaget får en långsiktig strategisk stark 
huvudägare som kan verka i nära samarbete med näringsliv och övriga offentliga 
utvecklingsaktörer i regionen.  

I den omstrukturering av ägarbilden av Peak Region AB som diskuteras, där 
Inkubatorsverksamheten samt det s.k. PEAK-projektet ingår, har ett förslag till 
ägarförändringar arbetats fram. Förändringen innebär att Mittuniversitetets 
holdingbolag förvärvar 55 % av bolagets aktiekapital från övriga aktieägare.  

Förslaget är att Mittuniversitetets holdingbolag köper aktier från övriga ägare enligt 
följande modell:  
 

Aktieägare 
Nuvarande 
innehav av 
aktiekapital 

Försäljning till 
Mittuniversitetets 
holdingbolag   

Antal ak-
tier som 
säljs 

Nytt 
innehav av 
aktiekapital 
% 

Samling Näringsliv 
Ekonomisk 
förening. 

55 % 25%  150 000 30 % 

Region Jämtland 
Härjedalen 

15 % 7,5 % 45 000 7,5 % 

Östersunds 
kommun 

15 % 12,5 % 75 000 2,5% 

Krokom kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 % 
Åre kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 % 
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Ks § 35 (forts) Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
En interimsstyrelse bildas som får i uppdrag att tillsammans med 
ägarkommunerna ta fram ett nytt aktieägaravtal och föreslå styrelsens 
fortsatta sammansättning.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Överlåtelseavtal Peak Region AB 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens presidium 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, Björn Hammarberg, M, Jörgen Blom, V, och Hans 
Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sälja 30 000 aktier i bolaget Peak Region AB till Mittuniversitetets 
holdingbolag för nominellt aktiebelopp/kvotvärde. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 36 Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar styrgruppens förslag till handlingsprogram för 

Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppföljning av 
handlingsprogrammet rapporteras årligen i samband med 
årsredovisningen till kommunfullmäktige.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att löpande uppföljning 
och redovisning ska ske i berörda nämnder och/eller kommunstyrelsen.  

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att styrgruppens uppdrag 
fortsättningsvis underställs kommunstyrelsen. 

5. Den förutvarande punkten 2, i förslag till beslut, stryks. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 
Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens 
räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom 
socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.  

Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering 
och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en 
växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning 
och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård. 
Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017. 

Uppdraget har letts av en politisk styrgrupp. Insyn har beretts målgruppen 
genom en referensgrupp. 
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Ks § 36 (forts) Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Liggande förslag till handlingsprogram från styrgruppen är också gruppens 
slutredovisning för behandling i kommunfullmäktige i oktober. 

Underlag för beslut 
Utlåtande 14 september 2017 
Handlingsprogram för Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun, 
slutredovisning 
Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 2 
Bilaga 2. Kommunfullmäktige 7 december 2017, § 85 
Bilaga 3. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 1 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att punkten 2 i förslag till beslut stryks där 
fullmäktige föreslås ge nämnderna i uppdrag att ta fram egna 
handlingsplaner baserat på handlingsprogrammet. 

Maria Söderberg, C, förslår bifall till punkterna 1, 3 (nu 2), 4 (nu 3), och 5 
(nu 4). 

Björn Hammarberg, M, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår att kommunfullmäktige 
antar styrgruppens förslag till handlingsprogram för Framtidens boende för 
äldre i Krokoms kommun. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att 
ta fram egna handlingsplaner baserat på handlingsprogrammet. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av handlingsprogrammet 
rapporteras årligen i samband med årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutar att löpande uppföljning och redovisning ska 
ske i berörda nämnder och/eller kommunstyrelsen.  
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Ks § 36 (forts) Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Beslutsgång (forts) 
Kommunfullmäktige beslutar att styrgruppens uppdrag fortsättningsvis 
underställs kommunstyrelsen. 

Till det har föreslagits att punkten 2 i förslag till beslut stryks. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget om att stryka 
punkten 2, i förslag till beslut och sedan frågar hon på ärendet i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om punkten 2 i förslag till beslut ska strykas finner ordförande 
att kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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