
 

     1(2) 

2014-01-08 LJ2012/1811 

  

 

   

Landstingets kansli  

Ekonomiavdelningen 

Mattias Olsson 

 

Landstingsstyrelsen 

Borgensåtagande vid avrop/anskaffning av 
fordon 

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige har i september 2011 godkänt att Landstinget ingår som 

ägare i AB Transitio i stället för Jönköpings länstrafik AB.  

Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftsfördelar 

och standardiseringar tas tillvara samt att ge möjlighet till flexibel omfördelning 

av spårfordon mellan kollektivtrafikmyndigheter och dess operatörer.  

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-01-22 att godkänna avtal med Transitio AB 

(org. nr 556033-1984) om anskaffning av fyra spårfordon av typen X11, och 

att för Transitio AB:s finansiering av dessa gå i borgen för ett belopp upp till 56 

522 000 kronor. 

 

Borgen för Transitio AB  
I det aktieägaravtal som finns mellan aktieägarna regleras att aktieägare som 

avropar fordon är skyldig att ställa fullgod säkerhet i första hand genom 

proprieborgen. Landstingsfullmäktige har 2013-02-05, § 11 beslutat att ge 

landstingsstyrelsen i uppdrag att godkänna avtal med AB Transitio avseende 

anskaffning av 4 st. X11-tåg, samt att teckna borgensförbindelse om belopp upp 

till 56,5mnkr för finansering av dessa tåg. 

 

Transitio AB har vid kontakter med finansiären SEB avkrävts att borgensbeloppet 

max 56,5 mnkr även ska omfatta två reservtåg typ X11. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att hyra 4 st. X11-tåg av Transitio AB. 

 

att teckna erforderlig borgensförbindelse för den finansiering, leasing- och 

lånefinansiering, som Transitio upptagit. Dels för dessa 4 st. X11-tåg, dels för 

Landstinget i Jönköpings läns del av 2 st. X11-tåg som reservtåg inom en borgenssumma 

som inte ska överstiga 56,5 mnkr. 
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Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 8 

Dnr 

LJ2013

/1811 

Borgensåtagande vid avrop/anskaffning av fordon 

Föreligger handling avseende bland annat borgen för Transitio 

AB.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att hyra 4 st. X11-tåg av Transitio AB.  

 

att teckna erforderlig borgensförbindelse för den finansiering, 

leasing- och lånefinansiering, som Transitio upptagit. Dels för 

dessa 4 st. X11-tåg, dels för Landstinget i Jönköpings läns del 

av 2 st. X11-tåg som reservtåg inom en borgenssumma som 

inte ska överstiga 56,5 mnkr.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


