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Fusion AC-Net Externservice och AC-Net Internservice AB
RUN 483-2021
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. Region Västerbottens ägarandel i respektive
bolag är 51 procent.
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 ACNetbolag och om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att organisera verksamheterna. Ägarsamråd
behandlade förslag till utredningsdirektiv den 4 november 2021.
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 AC-Netbolag.
Redogörelse för utredningen samt rekommendation om fortsatt process överlämnades till
ägarsamråd tillika styrgrupp för utredningens genomförande vid ägarsamråd den 6 april 2022.
Regionala utvecklingsnämnden har därefter behandlat inriktning för fortsatt beredning av ärendet,
att
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.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår således regionfullmäktige besluta att, förutsatt erforderliga
beslut, godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, samt uppdra till
regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra sådan förändring.
Styrande dokument för bolaget/bolagens verksamhet– bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal – behöver ses över och beredas inför andra ägarförhållanden. Regionstyrelsen
föreslås därför få i uppdrag att genomföra nödvändiga följdbeslut, med undantag för beslut av
principiell karaktär. Regionstyrelsen ska enligt reglemente säkerställa ärendeberedningens och
beslutsunderlagens kvalitet vid bildande av nya regionkommunala bolag. Regionfullmäktige
föreslås vidare uppdra till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets
verksamhet.
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Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens
förvaltningar, då AC-Netbolagens verksamhet har sin hemvist inom ramen för regionala
utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta godkänna fusion av AC-Net
Externservice AB och AC-Net Internservice AB, förutsatt erforderliga beslut.
Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut av principiell karaktär.
Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets
verksamhet.
Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens
förvaltningar,

Bedömda resultat och konsekvenser
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Se regionfullmäktige 21 september 2021 § 165, samt regionala utvecklingsnämnden 25 maj 2022 §
94.

Resurser och finansiering
Behov av särskilda resurser för exempelvis juridiskt stöd kan tillkomma.
Inga särskilda medel finns avsatta i regionala utvecklingsnämndens budget för att genomföra
uppdrag kopplade till Region Västerbottens ägande av kommunala bolag. Resursförstärkning till
nämnden för att tillskjuta personella resurser till befintlig organisation är nödvändig för att möta de
krav som ställs i processens genomförande.

Bilagor
Regionfullmäktige 21 september 2021, § 165
Regionala utvecklingsnämnden 25 maj 2022, § 94 med redogörelse för utredning AC-Net

Beslut expedieras till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

