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Sammanfattning
Det regionala nätet i Västerbotten är ett fiberbaserat bredbandsnät som knyter ihop
länets kommunhuvudorter till ett sammanhållet regionalt nät.
Västerbotten har under en lång tid betraktats som en föregångare vad gäller
bredbandsutbyggnad. Till stor del har länets kommuner och landstings bildande av
LäNet Västerbotten Data och Tele AB 1997 varit grunden för denna utveckling. Över
tid har både verksamheten och dess förutsättningar förändrats, likaså hur
verksamheten organiserats. Idag bedrivs verksamhet i två bolag, AC-Net Internservice
AB samt AC-Net Externservice AB.
I samband med att ett ägarsamråd under våren 2021 behandlade behov av översyn
av ägardirektiv, så identifierades även ett behov av att utreda det framtida behovet av
två AC-Netbolag och om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att organisera
verksamheterna. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram förslag till utredningsdirektiv
för det fortsatta arbetet. Ägarsamråd behandlade förslag till utredningsdirektiv den 4
november 2021. Redogörelse för utredningen samt rekommendation om fortsatt
process överlämnades till ägarsamråd tillika styrgrupp för utredningens genomförande
vid ägarsamråd den 6 april.
Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021 i samband med behandling av
regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utreda frågan om behovet av två ACNetbolag.
Regionala utvecklingsnämnden föreslås därför besluta om inriktning för fortsatt
beredning av ärendet.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt beredningsgång enligt följande:
1. En plan upprättas för att avveckla det privata ägandet, för att därefter fusionera
bolagen.
2. En process för att ta fram förslag till erforderliga beslutsunderlag till följd av en
sådan fusion inleds, samt
3. Förfrågan tillställs länets primärkommuner om önskemål om delägarskap, alternativt
annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet.
Ärendet behandling under sammanträdet
Åsa Ågren Wikström (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägg att det till
punkt 2 läggs till att erforderliga beslutsunderlag även ska inkludera en tidsplan.
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Tidsplanen för den fortsatta beredningsgången ska finnas tillhanda på regionala
utvecklingsnämndens sammanträde 25 maj.
Inga motförslag föreligger.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt beredningsgång enligt följande:
1. En plan upprättas för att avveckla det privata ägandet, för att därefter fusionera
bolagen.
2. En process för att ta fram förslag till erforderliga beslutsunderlag inklusive tidsplan
till följd av en sådan fusion inleds, samt
3. Förfrågan tillställs länets primärkommuner om önskemål om delägarskap, alternativt
annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet.
Arbetsutskottet beslutar att en tidsplan för den fortsatta beredningsgången ska finnas
tillhanda på regionala utvecklingsnämnden den 25 maj.

Expedieras till
Länets kommuner
Skellefteå Kraft AB
Umeå Energi Umenet AB
Företagarna Västerbotten Service AB
Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse AC-Net utredning - inriktning för fortsatt beredning
 Redogörelse för utredning AC-Net, 2022-03-30
 Bilaga 1 Utredningsdirektiv inför utredning av AC-Net Externservice AB och ACNet Internservice AB, fastställt vid ägarsamråd 2021-11-04
 Bilaga 2 Schematisk översikt alternativ
 Bilaga 3 Sammanställning kostnader för dubbel bolagshantering 2022
 Bilaga 4 Kommunala bredbandsstrategier - sammanfattning
 Bilaga 5 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACE
 Bilaga 6 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACI
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