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RS/1784/2016
Bekräftelse av borgen för låneavtal som rättats på grund av
felskrivning.
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2006, § 64, att teckna avtal om
borgensutfästelse där landstinget förband sig att gentemot AB Transitio ingå
separata borgensförbindelser enligt vilka landstinget åtog sig att solidariskt svara
för AB Transitios samtliga existerande och framtida förpliktelser enligt leasingavtal,
kreditavtal och andra finansieringsrelaterade åtaganden avseende spårfordon som
AB Transitio hade ingått eller skulle komma att ingå.
Under 2011 beslutade fullmäktige tillsammans med övriga landsting och regioner
och delägare i AB Transitio om omstrukturering av bolaget. Omstruktureringen
innebar att man frångick lösningen med solidarisk borgen för bolagets förpliktelser
till att var och en av landstingen eller regionerna skulle borga bara för de
förpliktelser som rör fordonen som används i respektive landstings/regions
kollektivtrafik.
Regionfullmäktige beslutade 2016-11-23, § 179, i enlighet med de nya reglerna, att
Region Jämtland Härjedalen gå i borgen för AB Transitios lån motsvarande 400
000 kronor avseende Region Jämtland Härjedalens relativa andel av finansiering av
reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.
Det har nu visat sig att det finns en felaktig skrivning i det låneavtal som Region
Jämtland Härjedalen nyligen ställt ut borgen för. Det gäller definitionen av slutlig
återbetalningsdag på sidan 2 under avsnittet ”definitioner och tolkning” där slutlig
återbetalningsdag angetts till 29 september 2017. Slutlig återbetalningsdag skulle
rätteligen varit 29 september 2022.
AB Transitio har tillsammans med Svensk Exportkredit, SEK, beslutat att göra en
manuell korrigering av detta bekräftad av parternas signaturer. Härutöver vill SEK
även ha en bekräftelse från Region Jämtland Härjedalen som borgensmän enligt
följande:
”Med referens till bifogad borgensförbindelse och bifogade korrigerade låneavtal får
jag informera om att ett fel i kreditavtalet har korrigeras av avtalsparterna. I
definitionen av Slutlig Återbetalningsdag hade sista dag för återbetalning felaktigt
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satts till den 29 september 2017 (samma dag som sista dag för lyft av lånet) vilket
har korrigerats till motsvarande dag 2022 för att motsvara lånets överenskomna
löptid om fem år. Vänligen bekräfta att ni har tagit del av informationen ovan och
försäkra att Borgensförbindelsen gäller oförändrad.”
Eftersom det är fråga om en felskrivning i avtalet bör Region Jämtland Härjedalen
bekräfta att borgensförbindelsen gäller för det korrigerade avtalet.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen bekräftar att regionen tagit del av informationen ovan
från Svensk Exportkredit och försäkrar att Borgensförbindelsen gäller oförändrad.
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