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§300

Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) och Jan-Olof Andersson (M)
om ambulansflyg (RS/1903/2018)
Sammanfattning
Elin Lemon och Jan-Olof Andersson har lämnat in ett initiativärende om ombudsinstruktion
till regionens ombud i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).
Initiativtagarna påpekar att den upphandling som KSA gjort gällande flyg för
ambulanstransporter har upphävts och gäller inte längre, och anser att det ger oss möjlighet att
ompröva frågan och möjliggör en annan upphandling. Region Jämtland Härjedalen måste
därför använda denna situationen till att analysera behov och vad som egentligen ska
upphandlas. Vidare anser initiativtagarna att regionen också behöver analysera kostnader för
KSA där det idag arbetar flera personer trots att det inte finns någon verksamhet.
Initiativtagarna anser att detta ärende brådskar och regionen kan inte invänta den sedvanliga
hanteringen av ett initiativärende eftersom vårt ombud måste ges en ombudsinstruktion.
Frågan måste hanteras skyndsamt av regionstyrelsens presidium och regiondirektören.
Initiativärendet avslutas med ett yrkande om att uppdra åt Region Jämtland Härjedalens
ombud i KSA att väcka fråga om framtida organisation och struktur.
Det juridiska läget angående ombudsinstruktion till representanter i ett kommunalförbund är:
Av 9 kap. 2 § 1 st Kommunallagen framgår att bestämmelserna om kommuner och landsting i
kommunallagen gäller även för kommunalförbund, om inget annat följer av kommunallagen.
Bestämmelserna om fullmäktige ska i mycket stor utsträckning kunna tillämpas när det gäller
kommunalförbund med förbundsfullmäktige (prop.2016/17:171 s. 400). Det innebär att en
enskild ledamot i förbundsfullmäktige deltar i överläggningar och beslut på samma sätt som
enskilda ledamöter gör vid regionens eget fullmäktige. Det finns alltså ingen rättslig möjlighet
enligt kommunallagen för regionstyrelsen att skicka med en instruktion (liknande den vid
bolagsstämma i ett aktiebolag) till den enskilde ledamoten.
I förbundsordningen kan man ha reglerat medlemmarnas insyn och påverkansmöjlighet i
besluten. Men finns inget reglerat där gäller kommunallagens regler om fullmäktige.
Förbundsordningen finns på KSAs hemsida: https://www.svensktambulansflyg.se/media/1052/foerbundsordning-revision-01-ksa-9-2017.pdf
Av förbundsordningen framgår:
10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o ledamot i fullmäktige,
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o styrelsen, samt
o Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen
Den 26 oktober lade regionstyrelsens ordförande ut följande information till regionstyrelsens
ledamöter:
” Styrelsen för kommunalförbundet för Svenskt ambulansflyg beslutade att gå ut i ny
upphandling. se bifogat. Jag har pratat med förbundsdirektör Andreas Eriksson för att få mer
information. Det blir en helt ny upphandling där vartenda krav noggrant gås igenom igen.
Avsikten är att få fler anbud. Det kommer först att gå ut en "Extern Remiss" för att få inspel
och kommentarer från marknaden. Den är inte under sekretess och vi i RJH kommer att få
den tillsammans med en sammanfattande förklaring eftersom den inte är helt lätt att förstå
annars.
När det gäller att äga planen så är det inskrivet i förbundsordningen, så ska det ändras måste
förbundsordningen ändras först.
Förbundsordningen finns att läsa på https://www.svenskt-ambulansflyg.se/
Utdrag ur förbundsordningen:
3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte
är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom
samordning av gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o upphandla och samordna flygambulanstjänst,
o upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
o samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande
av beställnings- och -koordineringscentral,
o samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
o tillhandahålla sjukvårdspersonal,
o i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i
Sverige samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige. ”
2018-11-15 var det fullmäktigemöte i KSA med bl a information från KSAs VD och beslut
om Budget 2019 med plan 2020 och 2021. Protokoll är ännu inte offentliggjorda.
Sammanfattningsvis kan initiativtagarnas önskemål om ombudsinstruktion inte verkställas.
Däremot kan regionstyrelsen väcka ett ärende i KSAs fullmäktige utifrån § 10 i KSAs
förbundsordning.

Förslag till beslut
1. Initiativärendet avslås.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda innehåll och konsekvenser att beakta för att väcka
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ett ärende i KSAs fullmäktige.

Yrkande
Elin Lemon (C) yrkar bifall till initiativärendet och punkt 2 i regiondirektörens förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1 och Elin Lemons yrkande
och finner regiondirektörens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar "Ja".
Den som bifaller Elin Lemons yrkande röster "Nej".
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster finner ordförande att Elin Lemons yrkande antas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 2 och finner det antaget.

Beslut
1. Initiativärendet bifalls.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda innehåll och konsekvenser att beakta för att väcka
ett ärende i KSAs fullmäktige.

Expedieras till
Elin Lemon (C)
Jan-Olof Andersson (M)

Beslutsunderlag



Svar initiativärende KSA
Initiativärende från Elin Lemon (C) och Jan-Olof Andersson (M) om ambulansflyg
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Voteringslista: §300
Ärende: Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) och Jan-Olof Andersson (M) om ambulansflyg,

RS/1903/2018
Voteringslist(or)

Omröstning om Elin Lemons (C) yrkande om bifall till initiativärendet
Ledamot

Ja

Ann-Marie Johansson (S), Ordförande
Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande
Robert Uitto (S), Ledamot
Martine Eng (S), Ledamot
Jenny Sellsve (S), Ledamot
Thomas Andersson (C), Ledamot
Elin Lemon (C), 2:e vice ordförande
Anton Nordqvist (MP), Ledamot
Elin Hoffner (V), Ledamot
Elise Ryder Wikén (M), Ersättare
Thomas Gutke (M), Ersättare
Eva Hellstrand (C), Ersättare
Lennart Ledin (L), Ersättare
Resultat
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