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Borgensåtagande AC Net Internservice AB
RS 1964-2020

Sammanfattning
AC Net Internservice AB har inkommit med skrivelse där önskemål framförts om att
Region Västerbotten förlänger ett befintligt borgensåtagande.
AC-Net Internservice AB som bedrivs självfinansierat efterfrågar att mot ersättning
erbjudas en förändrad solidarisk borgen från huvudägaren Region Västerbotten.
Uppdateringen avser det borgensåtagande som Region Västerbotten antog på
sammanträde 2019-11-19 (§ 204 Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB, RS
1425- 2019). För åtagandet erlägger AC Net Internservice AB en avgift till Region
Västerbotten.
Bakgrund till att ärendet lyfts är att rådande leasingavtal med leverantören 3StepIT
innebär en likviditetsproblematik för bolaget. Vidare är den tekniska livslängden på
investeringen längre än vad finansieringslösningen speglar, vilket inte blir bra ur ett
självkostnadsperspektiv. Bolaget behöver därmed matcha lånekostnaderna med
investeringens livslängd och intäktsflöde.
Bolaget har fått ett nytt erbjudande ifrån finansbolaget som speglar
matchningsprincipen bättre och samtidigt ger bolaget ett bättre kassaflöde genom en
förändrad löptid på leasingavtalet. Grundinvesteringen är till för att uppgradera det
regionala nätet så att bolaget ska kunna erbjuda avropande myndigheter till avtalet
”Regional Nät” de tjänster dessa efterfrågar.
För AC-Net Internservice AB och dess verksamhet är denna investering av stor vikt för
att fortsatt kunna leverera de tjänster som behövs inom offentlig sektor i Västerbotten.
Finansbolaget och bankerna kräver nu en förändrad borgen då den gällande endast
avser rådande leasing med villkor om löptid och kan inte användas om leasingavtalets
förutsättningar justeras.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 2 december 2020, § 195,
berett ärendet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC Net Internservice AB enligt
följande riktlinjer:
- Investeringens omfång: 10 Miljoner
- Investeringens tidsbegränsning: 81 Månader
- Åtagandet förutsätter att Region Västerbotten befrias från
betalningsskyldighet som är en följd av tidigare borgensåtagande (§ 204
Borgensåtagande för AC Net Internservice AB)
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- AC-Net Internservice AB ska erlägga borgensavgift om 0,25 % per år av det
totala låneeller kreditbeloppet.
Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19/20, § 204, upphör att gälla.
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att vidta de åtgärder som
behövs för verkställande av borgensåtagandet.
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC Net Internservice AB enligt
följande riktlinjer:
- Investeringens omfång: 10 Miljoner
- Investeringens tidsbegränsning: 81 Månader
- Åtagandet förutsätter att Region Västerbotten befrias från
betalningsskyldighet som är en följd av tidigare borgensåtagande (§ 204
Borgensåtagande för AC Net Internservice AB)
- AC-Net Internservice AB ska erlägga borgensavgift om 0,25 % per år av det
totala låneeller kreditbeloppet.
Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19/20, § 204, upphör att gälla.
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att vidta de åtgärder som
behövs för verkställande av borgensåtagandet.
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