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Skuldebrev Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund där samtliga 21 regioner är
medlemmar. KSA har som uppdrag att samordna och utföra ambulanstransport med flygplan. För att
bedriva uppdraget har KSA upphandlat och köpt in sex flygplan.
Finansieringen av flygplanen har skett genom lån från medlemmarna i enlighet med det kortfristiga
kreditiv som respektive region tecknat. För Region Västerbotten innebär detta att 18 781 000 kronor
har betalats ut till KSA. Beslut om utlåning till KSA fattades av Landstingsfullmäktige i juni 2017 (VLL
1093–2017).
Det kortfristiga kreditivet ska nu ersättas med ett långfristigt lån och i och med detta har KSA upprättat
och skickat ut ett skuldebrev till regionerna.
Lånet löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som fem-årig swap ränta plus en marginal
på 0,5 procent. Räntan skall dock vara lägst noll procent. För följande femårsperioder fastställs räntan
till fem-årig swap ränta plus en för varje femårsperiod ny omförhandlad marginal.
Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga
årliga avskrivningar under 30 år. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade
ska motsvarande belopp, som dess återstående avskrivning uppgår till, återbetalas som extra
amortering till medlemmarna. I kreditivet uppgavs att kredittiden för det långfristiga lånet skulle följa
flygplanens livslängd, vilket då bedömdes till 20 år efter godkänd flygplansleverans. Efter att KSA haft
en dialog med kommunalförbundets revisorer har avskrivningsmodellen för flygplanen ändrats.
Förändringen innebär att KSA använder komponentindelad avskrivning i stället för linjär avskrivning för
flygplanen. Denna avskrivningsmodell bedöms bättre överensstämma med branschpraxis och de krav
som ställs enligt god redovisningssed. Förändringen innebär att flygplanskropp (67 procent av värdet)
skrivs av på 30 år, motorer (32 procent av värdet) skrivs av på 20 år och medicinteknisk utrustning (1
procent av värdet) skrivs av på 7 år. Eftersom amorteringen av lånet sker i samma takt som flygplanen
skrivs av, har kredittiden och den årliga amorteringen därför förändrats jämfört med tidigare
bedömning med linjär avskrivning över 20 år.
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering tas fram av KSA och tillställs respektive region
senast den 30 november respektive år. I samband med upprättandet av detta skuldebrev avslutas
tidigare kreditiv daterat 2017-11-10.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Västerbotten undertecknar skuldebrevet med Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg motsvarande, av Landstingsfullmäktige tidigare beslutad, lånesumma på
18 781 000 kronor.
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Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Beslut i Landstingsfullmäktige. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, lån för finansiering av
flygplan VLL 1093-2017
Resurser och finansiering
Finansieringen av lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sker inom ramen för ordinarie
finansverksamhet.
Bilagor
Skuldebrev Svenskt Ambulansflyg
Beslutet expedieras till
Ekonomistaben

