
Ks § 119 Dnr 9018/29.109 
  
Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län 
  
Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala 
utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär 
bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter 
som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med 
detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Förbundsfullmäktige 
den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. 
Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region 
Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens 
läns innehav av aktier i följande bolag: 
  
Bolagets namn Ägarandel i % 
Västerbottens museum AB 40 
Skogsmuseet i Lycksele AB 49 
Norrlandsoperan AB 60 
Skellefteå museum AB 40 
Västerbottensteatern AB 60 
ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 
AC-Net Internservice AB 80 
AC-Net Externservice AB 76 
Norrbotniabanan AB 28,6 
Uminova Innovation AB 8,04 
Umeå Biotech Incubator AB 8,04 (pågående ägarförändring) 
AB Transitio 5 
  
Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild ordning och 
behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och 
delägda bolag; Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB. 
  
I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att medlemmarna 
måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer: 
  
§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder 
  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 
  
§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas 
enligt principerna i § 23. 
  
I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets tillgångar, 
egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya 



regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen ber vi er nu fatta beslut 
gällande bolagen. 
  
Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer 
av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur föreningarna och 
Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 
2019) kommer att ansöka om medlemskap. För detta krävs inget beslut från medlemmarna. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta godkänna att Regionförbundet i 
Västerbottens län överlämnar aktier 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 till 
Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat 
beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. 
  

Bilagor: 
Missiv Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län 
  
Informationsbrev Region Västerbottens bolag 
  
Missiv Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommun 
 
 
  
(Beslut ska inkomma till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. 
Skicka beslutet både i word och pdf format till förbundets e-post 
regionforbundet@regionvasterbotten.se) 
 
 






