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Jan Öström Linnea Nyström 

Förskottsbetalning till Svenskt 
Ambulansflyg 
Dnr 690-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att erlägga en förskottsbetalning om 31 482 000 kr 

till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg avseende prognostiserade 

flygtimmar under perioden april-september 2022.  

Ärendet 
Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 

regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstrans-

port med flygplan.  

Svenskt Ambulansflyg har problem med likviditet. Orsaken är att vissa reg-

ioner anlitar andra operatörer för flygambulanstjänster än kommunalförbun-

det. För att komma till rätta med likviditetsproblem avser Svenska Ambu-

lansflyg att fakturera regionerna för flygtid i förtid.   

Förfaktureringen omfattar budgeterade flygtimmar per region för kvartal 2 

och 3 2022, dvs. april-september 2022.  

Förfaktureringen baseras på flygpriset 33 000 kr per flygtimme samt antal 

budgeterade flygtimmar per region. För Region Norrbottens del innebär det 

att regionen förfaktureras 31 482 000 kr avseende april-september 2022. 

Enligt Svenskt Ambulansflygs rutin kommer statistik över genomförda flyg-

timmar skickas från Svenskt Ambulansflyg till regionerna vid varje månads-

skifte. Statistiken ska omfatta dels den information som normalt sett utgör 

underlag för den månatliga faktureringen, dels en ackumulerad avräkning, 

med antal flygtimmar och värdet av dessa, gentemot förfakturerad summa. 

En avräkning mot förfaktureringen ska ske per den 30 september. Avräk-

ningen sker enligt följande: 

- Om en region har beställt fler flygtimmar än vad som förfakturerats 

ska den aktuella regionen betala för denna differens. Svenskt Ambu-

lansflyg fakturerar värdet av differensen senast den 31 oktober. 

- Om en region har beställt färre flygtimmar än vad som förfakturerats 

ska Svenskt Ambulansflyg återbetala för värdet av differensen upp 

till förfakturerat antal flygtimmar. Återbetalning ska ske senast den 

31 oktober. 

Förskottsbetalningen medför inte att regionen påförs ytterligare kostnader. 

Däremot innebär förskottet en utebliven ränteintäkt.  
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Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor 

Rutin för förfakturering av flygtimmar från Svenskt Ambulansflyg. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 


