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Övertagande av ansvar för Regionförbundet i Västerbottens läns kollektivtrafikbolag

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2017 att Västerbottens läns landsting skulle ansöka hos
regeringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda region med
direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga kommuner har godkänt
denna förändring. I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och
med år 2019 ska överföras till samtliga landsting. Ansökan medför att Regionförbundet i
Västerbottens län avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i den blivande regionen. En följd av detta
är att den blivande regionen också övertar ägaransvaret i de bolag som ägs och delägs av
regionförbundet.
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att ansvaret för den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionen Region Västerbotten från och
med den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Detta beslut gäller under förutsättning av att
länets samtliga kommuner fattar ett likalydande beslut.
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att godkänna att Regionförbundet i
Västerbottens läns ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr
AB och del i Samtrafiken i Sverige Ab och Norrtåg AB samt delägaransvaret i AB Transitio överlåts till
regionen Region Västerbotten under en övergångsperiod.
Regionförbundet Region Västerbottens förbundsfullmäktige har föreslagits att den 29 november
besluta att överlåta aktierna i nämnda bolag till Västerbottens läns landsting till bokfört värde.
Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder
vid likvidation.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att övertagandet av Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Länstrafiken AB ska ske till bokfört
värde och aktierna i AB Transitio övertas till kvotvärde, vilket överensstämmer med bokfört värde,
från och med den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i
bolagen.
att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att ingå aktieöverlåtelseavtal
avseende Regionförbundet i Västerbottens läns aktier Länstrafiken AB och AB Transitio.
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa ett
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korrekt övertagande.
Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om att överta ägaransvaret för Regionförbundets
aktier i nämnda bolag och beslutet om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.
(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga
och kan komma att skrivas om i beredningen.)

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Klicka här för att ange text.
Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för patient/medborgare.
Nyttja för området VLLs checklista kopplat till jämlik och jämställd vård (finns på Linda)
Konsekvenser verksamhet
Klicka här för att ange text.
Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för verksamhet/er.
Nyttja för området VLLs checklista kopplat till jämlik och jämställd vård (finns på Linda).
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Klicka här för att ange text
Beskriv på vilket sätt synpunkter inhämtats och sammanfatta kort huvudsakliga synpunkter som då
framkommit. Har risk och konsekvensanalys/er genomförts? Hänvisa till och bifoga ev. bilaga.
Kommentera gärna om frågan samverkats med fackliga organisationer i beredningen; var/när.
Konsekvenser på andra fattade beslut
Klicka här för att ange text.

Identifiera om det enligt din kännedom finns närliggande beslut som påverkas av det du
föreslår.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Resurser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella andra resursförändringar till följd av beslutet (omprioriterad tid/personal/tillkomst av
system/arbetsmetod etc.).
Finansiering
Klicka här för att ange text.
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Beskriv hur eventuella ekonomiska effekter skall finansieras.
Bilagor
Klicka och ange bifogade bilagor i en lista, rubrik och datering
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska
fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, andra underlag, kartor, ritningar etc.
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