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§ 16 

Ändring av lånevillkor, Svenskt 
Ambulansflyg 
Dnr 7-2022 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fatta följande beslut:  

1. Att godkänna de ändrade lånevillkoren för lånet till Kommunalförbundet 

Svenskt Ambulansflyg som beviljades 2017-06-20/21, innebärande att 

lånet återbetalas över 30 år istället för 20 år.  

2. Att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga 

handlingar i enlighet med beslutet.  

Sammanfattning 
2017-06-20/21 (§ 62) beslutade fullmäktige att bevilja Kommunalförbundet 

Svenskt Ambulansflyg (KSA) lån med maximalt 18,1 miljoner kronor för 

finansiering av investering i ambulansflygplan. Beslutet innebar att regionen 

beviljade KSA ett 20-årigt lån.  

KSA har beslutat att ändra avskrivningsmetod från linjär avskrivning till en 

komponentindelad avskrivning. Förändringen innebär att det beviljade lånet 

får en löptid på 30 år istället för 20 år.  

Ärendet 
KSA har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag tillhandahålla ambu-

lansflyg. Medlemmar är samtliga regioner i Sverige. Regionerna har lånat ut 

pengar till KSA för finansiering av investering i ambulansflygplan. Fullmäk-

tige i Region Norrbotten beslutade 2017-06-20/21 att för detta ändamål be-

vilja KSA lån med maximalt 18,1 miljoner kronor.  

Under den tid som flygplanen successivt har levererats har lånet lagts upp 

som ett kortsiktigt finansieringskreditiv. Lånet skulle löpa under flygplanens 

ekonomiska livslängd vilken bedömdes till 20 år efter godkänd leverans av 

samtliga flygplan. Amorteringen av lånen skulle ske i samma takt och med 

ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar 

under 20 år. För Region Norrbotten innebar upplägget därmed att regionen 

beviljade KSA ett 20-årigt lån med maximalt 18,1 miljoner kronor.  

Region Norrbotten har genom kreditivet lånat ut 18,1 miljoner kronor till 

KSA.  

En revisor med särskild kompetens från flygbranschen har därefter granskat 

avskrivningsmodellen. Revisorn har förordat en annan avskrivningsmodell 

än den som tidigare använts. Den nya avskrivningsmodellen som revisorn 

förordar innebär att KSA går från en linjär avskrivning på 20 år till en kom-
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ponentindelad avskrivning med tre komponenter uppdelad på flygplans-

kropp, motor och medicinteknisk utrustning. Detta med stöd av RKR R4 

Materiella anläggningstillgångar där krav på att tillgången ska delas in i 

komponenter ställs ifall tillgången har identifierbara komponenter med olika 

nyttjandeperioder där varje komponents värde uppgår till minst 100 000 kro-

nor. Revisorn har förordat den nya avskrivningsmodellen då den bättre mots-

varar branschpraxis och de krav som ställs enligt god redovisningssed.   

Förändringen innebär att flygplanskropp (67 procent av värdet) avskrivs på 

30 år, motorer (32 procent av värdet) avskrivs på 20 år och medicinteknisk 

utrustning (1 procent av värdet) avskrivs på 7 år.  

Konsekvensen av den ändrade avskrivningsmetoden är att lånet återbetalas 

över 30 år istället för 20 år. Regionen erhåller ränteintäkt under hela löpti-

den.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionfullmäktiges beslut 2017-06-20/21 § 62. 

Informationsbrev från KSA om avskrivningsmodell daterad 2021-12-29 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomidirektör 

KSA 

  


