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Rapport om innehåll och konsekvenser att beakta för att
väcka ett ärende i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflygs (KSA:s) fullmäktige
Ärendebeskrivning
Vid Regionstyrelsen den 10 december 2018 § 301 gavs Regiondirektören i uppdrag
att utreda innehåll och konsekvenser att beakta för att väcka ett ärende i KSAs
fullmäktige.
En rapport har upprättats som beskriver bakgrund, tidigare fattade beslut och
regionens beroende av flygambulanstjänst. Den innehåller också en beskrivning av
förbundsordningen som anger hur ärenden väcks i KSA och en nulägesbeskrivning
kring verksamhetstarten. Slutligen har några vanligt förekommande frågor
besvarats t ex och olika möjliga ageranden har konsekvensbeskrivits.
Enligt KSA:s förbundsordnings 10 § får ärenden i fullmäktige väckas av:
o ledamot i KSA:s fullmäktige,
o KSA:s styrelse, samt
o Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller
landstingsstyrelsen
Det är i nuläget inte möjligt att väcka ärende om att stoppa pågående upphandling
eller att ändra upphandlingsform (d.v.s. upphandla operatör som äger planen), men
däremot kan Region Jämtland Härjedalen kräva löpande information om resultatet
av upphandlingen innan beslut fattas, men detta måste då hanteras med nödvändig
sekretess. Regionen kan också kräva information om resultatet av upphandlingen
innan beslut fattas med tydliga kalkyler som om möjligt jämför utfallet med att äga
plan kontra att upphandla en operatör med egna plan. Dessa frågor måste drivas av
KSA:s ledamöter.
Region Jämtland Härjedalen har ett stort beroende av flygambulanstjänst och är
den näst största regionen när det gäller att användning av ambulansflyget.
Nuvarande konstruktion med att hela Sverige ingår i KSA innebär att alla
regionerna delar på grundkostnaderna i ambulansflygsverksamheten. Inom KSA
fördelas kostnaderna av en mix av geografi och invånare som är gynnsam för
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Region Jämtland Härjedalen. Med tanke på regionens höga andel flygtimmar och
det höga beroendet av flygambulanstjänst, så är Jämtland Härjedalen, näst efter
Norrbotten de som har störst nytta av samarbetet i Sverige.
Nuvarande lösning med norra sjukvårdsregionens upphandling bedöms inte som
ett fortsatt möjligt alternativ. Om Region Jämtland Härjedalen skulle välja att gå ur
KSA samarbetet behöver en egen upphandling ske av flygambulanstjänst, vilket
förmodligen blir dyrare.
Rekommendationen från Regiondirektören är därför att Region Jämtland
Härjedalen fortsatt ska vara medlem i KSA och med engagemang påverka frågorna
internt i KSA.

Regiondirektörens förslag
1. Rapport om innehåll och konsekvenser att beakta för att väcka ett ärende i
kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) godkänns.
2. Regionstyrelsen konstaterar att det i nuläget inte är möjligt att väcka ärende
om att stoppa pågående upphandling eller att ändra upphandlingsform
(d.v.s. upphandla operatör som äger planen).
3. Regiondirektören får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen inom KSA och
återrapportera till regionstyrelsen.
I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Beredskapschef Anna-Lena Alfreds
Planeringschef Ingela Jönsson

Mikael Ferm
Regionstabschef

