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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att inlämna remissynpunkter till KSA i enlighet 

med bilaga 1. 

Ärendet 
Svenskt Ambulansflyg (KSA) har i remissförfrågan till samtliga medlemmar 

uppmanat att inkomma med synpunkter på ett förslag till reviderad för-

bundsordning. Tiden för remissförfarandet är kort. Remissynpunkter ska 

vara inlämnade till KSA senast den 22 december 2021 och ny förbundsord-

ning är tänkt att beslutas av KSA förbundsfullmäktige i mars 2022. 

I remissförfrågan förklarar KSA följande:   

”Förbundsordningen skrevs ursprungligen 2015-2016. Under ”ändamål och 

uppgifter” (§3) beskrevs inte bara vad förbundet skulle utföra utan också 

hur uppdraget skulle utföras på relativt detaljerad nivå. Under uppstartså-

ren har inriktning och driftsform för olika delprojekt förändrats jämfört med 

ursprungsförslag. Konsekvensen har varit juridiska inlåsningseffekter, lag-

lighetsprövningar, upphandlingsrättsliga hinder och begränsningar i att 

utveckla kostnadseffektiva driftsformer. Detta har påtalats av styrelsen upp-

repade gånger liksom i den SWOT-analys som lades fram till fullmäktige. 

Styrelsen beslutade under 2021 att låta revidera förbundsordningen. Full-

mäktige fastställde uppdrag och process 2021-08-19.” 

Ett tillägg till remissförfrågan har också inkommit från KSA, 2021-11-29: 

”Efter ordförandebeslut av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs 

styrelse utökas remissunderlaget med ett utlåtande från nätverket för region-

ernas ekonomidirektörer.”  

Den del av förbundsordningen som avsåg ekonomimodellen ingick inte i den 

ursprungliga remissförfrågan utan den delen skickades till regionernas eko-

nomidirektörer för synpunkter. Ekonomidirektörernas synpunkter ingår i det 

tillägg till remissförfrågan som nu inkommit. Under processen har Region 

Norrbotten framfört en alternativ modell som inte blev Ekonomidirektörer-

nas slutliga val. Ekonomidirektörerna har valt att förtydliga förståelsen för 

den befintliga ekonomimodellen med vissa förenklingar men valt inte arbetat 

fram en ny alternativ ekonomimodell. Ekonomidirektörernas synpunkter till 

KSA biläggs detta remissyttrande.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

1. Förslag till remissyttrande för region Norrbotten  

2. Gällande förbundsordning   

3. Svenskt Ambulansflygs förslag till ny förbundsordning  

4. Svenskt Ambulansflygs remissunderlag – genomgång av väsentliga för-

ändringsförslag  

5. Svenskt Ambulansflyg Remissbegäran revision av förbundsordning 

6. Ekonomidirektörernas tolkning och förslag till justering av befintlig 

modell  

7. Ekonomidirektörernas beskrivning av KSA’s fördelningsmodell  

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 
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