Region Norrbotten
Lycksele kommun
Skellefteå kommun
Umeå kommun
Piteå kommun
Robertsfors kommun
Bodens kommun
Luleå kommun
Kalix kommun
Haparanda kommun
Umeå Energi AB
Skellefteå Kraft AB
Företagarna Västerbotten Service AB

Den nya regionkommunen, Region Västerbotten,
övertar ägandet av regionförbundets bolag
Vad händer nu?
Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera bolagsdokumenten för
Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB,
Västerbottensteatern AB, AC‐Net Internservice AB, AC‐Net Externservice AB, ALMI Företagspartner
Nord AB, Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.
Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal
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.
För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas Ni som delägare fatta motsvarande
beslut före februari månads utgång. Vi bifogar de dokument som berör er.

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019

Bakgrund
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region innebär bland
annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som
hanteras av Länsstyrelsen förs samman till en gemensam organisation.
Delar av vad som kommer att bli den nya regionkommunens uppdrag utförs i bolag eller annan
särskild verksamhetsform. Efter etableringen av Region Västerbotten överfördes flertalet av de
landstingsägda bolagen till regionförbundet. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting
driver idag därmed sammantaget ett tjugotal verksamheter i bolagsform. I och med regionbildningen
övertar den nya regionkommunen landstingets och regionförbundets ägande i samtliga bolag och
regionförbundets aktier överlåts därmed till den nya regionkommunen.
Bolagen representerar väsentliga värden för medborgarna och det är viktigt att dessa verksamheter
samordnas med regionkommunens övergripande målsättningar – den regionala utvecklingsstrategin,
regionplanen och landstingsplanen – för en långsiktig och livskraftig utveckling i regionen. Aktivt
ägarskap i bolag är ett uttalat strategiskt verktyg för detta.
Har du frågor kring detta så kontakta gärna
Mona‐Lisa Fjellström, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐656 37 38
alternativt mona‐lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Frida Hald, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐657 57 56
alternativt frida.hald@regionvasterbotten.se
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