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Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så
kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala
utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen
av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i
enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den
interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är
ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och
att de fungerar på avsett vis.
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens heloch delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden
under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid regional
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. Dialogen utgår ifrån
ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och
utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde dne 2 december 2020, §
204, deltar VD och ordförande för AC Net Internservice AB samt ordförande
för AC Net Externservice AB för dialog med regionala utvecklingsnämnden.
Nämnden informeras bland annat om:
- Huvudsakliga aktiviteter året 2020
- Ekonomisk prognos 2020
- Framtidsspaningar
- Identifierade risker
Vid sammanträdet informeras om att avtalen rörande de regionala näten
behöver ses över under kommande år. Bredband till fler – två projekt, som
kommer att slutföras nästa år.
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Vid efterföljande dialogen ställdes frågor om hur bolagen arbetat med de
rekommendationer som lämnats av revisionen till styrelsen. Information
lämnas om hur man arbetar med de rekommendationer som lämnats.
Nämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i
samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
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