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Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m.

Sammanfattning
I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 ska
överföras till samtliga landsting.
I enlighet därmed bildas Region Västerbotten 1 januari 2019 vilket medför att Regionförbundet Region
Västerbotten avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i Region Västerbotten. En följd av detta är att
Region Västerbotten också övertar ägaransvaret i de bolag som fram till och med 31 januari år 2018
ägs och delägs av regionförbundet.
Efter beslut i Landstingsfullmäktige den 9 oktober år 2018 och i Regionförbundet Region
Västerbottens fullmäktige den 29 november år 2018 övertar således Region Västerbotten
regionförbundets aktieandelar till bokfört värde och ägar-/delägaransvaret i: Västerbottens museum
AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern
AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB,
Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio
Landstingsfullmäktige beslutade även den 9 oktober 2018 att, under förutsättning att Regionförbundet
Region Västerbottens fullmäktige beslutar att överlåta ansvaret i bolagen till Västerbottens läns
landsting, uppdra till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt
övertagande. De justeringar av bolagsordningarna som nu aktualiseras är formaliaändringar till följd av
det av fullmäktige beslutade ägarbytet varför styrelsen kan besluta med grund i fullmäktiges uppdrag.
I och med övertagandet av nämnda bolag har revideringar i form av justeringar gjorts i bolagsordning,
ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal. Justeringarna omfattar endast den
nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya regionkommunen.
Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer
samt hur revisor utses.
Företagna justeringar har gjorts enligt nedan i respektive bolag.
- Förslag till revidering av bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv: Skellefteå museum AB,
Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC -Net Externservice AB,
AC-Net Internservice AB, Skogsmuseet i Lycksele AB.
- Förslag till revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv: Norrbotniabanan AB.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
Som en följd av ägarbyte 1 januari 2019 revidera nödvändiga formalia i bolagsordning, konsortieavtal
och ägardirektiv för Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB,
Norrlandsoperan AB, AC -Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB och Skogsmuseet i
Lycksele AB i enlighet med förslag.
Revidera nödvändig formalia av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan
AB.
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Uppdra åt Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidare delegera, att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att revideringen blir genomförd.
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