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Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 att ingå borgensåtagande
för ett lån med Svensk Exportkrediter (SEK) avseende finansiering av bl. a. ett
Itinofordon till landstinget i Västerbotten.
Spårfordon Itino 1429 köptes av AB Transitio under 2010, varefter
upphandling av finansiering slutfördes under 2011. Finansieringen
genomfördes genom lån med SEK. Detta lån förföll den 30 juni 2016.
Landstingsfullmäktige fattade 2016-02-16 beslut om förnyat borgensåtagande
avseende spårfordon Itino 1429. Finansieringen har genomförts genom
lån med SEK. Lånet förfaller juni 2021.
Itinofordon 1429 enligt ovan, som Region Västerbotten tidigare gett Transitio
i uppdrag att anskaffa och hyra ut till Region Västerbotten, behöver ånyo
refinansieras då nuvarande finansiering löper ut. För att AB Transitio skall ha
möjlighet att refinansiera fordonet behöver regionen förnya sitt
borgensåtagande.
Region Västerbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen såsom för egens
skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 27 248 000 kronor avseende
finansiering av Itinofordon 1429, vilket hyrs av AB Transitio.
Beslutet avser proprieborgen för refinansiering av lån vilken ersätter
tidigare borgensåtagande. Refinansieringen avser avtal SEK 35 M 20210617
enligt engagemangsbesked från AB Transitio. Beslutet ersätter tidigare beslut
fattat av Landstingsfullmäktige 2016-02-16, §21 AB Transitio. Förnyat
borgensåtagande avseende spårfordon Itino 1429.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 18 mars 2021
föreslagit att Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i
borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 27 248
000 kronor avseende finansiering av 1 st. Itino regionaltågsfordon vilket hyrs
från AB Transitio. Regionstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
borgensförbindelse för Itino fordon 1429.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige besluta:
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Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 27 248 000 kronor
avseende finansiering av 1 st. Itino regionaltågsfordon vilket hyrs från AB
Transitio.
Regionstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
borgensförbindelse för Itino fordon 1429.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 27 248 000 kronor
avseende finansiering av 1 st. Itino regionaltågsfordon vilket hyrs från AB
Transitio.
Regionstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
borgensförbindelse för Itino fordon 1429.
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