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Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ärendebeskrivning
I Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) förbundsordning 15 §, anges
att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor i
2015 års prisnivå utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige. Lånebeloppet uppräknas med 3 procent årligen.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken
flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för
flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen
med sjuksköterskor och läkare.
Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut
fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en
leverantör.
Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter
andelstalet i KSA enligt bilaga Finansiering ek. dir SKL. Detta sänker KSA:s
räntekostnader och därmed priset per flygtimme för medlemmarna - regioner och
landsting. Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset
per flygtimme. Fördelen med denna modell är även att kapitalkostnaden fördelas
efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar
förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.
Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut
om den föreslagna finansieringen. Status för beslut i övriga regioner och landsting
se bilaga Kartläggning av KSA1.
Detta ärende är berett i landstingens ekonomidirektörgrupp.
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1. Lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg;
a. Enligt villkoren i bilaga Finansiering ek. dir SKL.
b. Till ett belopp om 7 800 000 kronor i 2015 års prisnivå plus årlig
uppräkning, vilket motsvarar Region Jämtland Härjedalens andel av totalt
tillåtet upplåningsbelopp enligt KSA:s förbundsordning. Lånet ska
finansiera investering i ambulansflygplan.
2. En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar
likalydande beslut.
3. Utlåningen till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hanteras i
finansieringsbudgeten i finansplan 2018-2020
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