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Plats och tid  Via Teams, Kl. 16.00–18.30 
 
Protokollet omfattar  §§14–22 
 
Beslutande  Roland Gustbée (M), ordförande 
  Anna Starbrink (L) 

  Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande 
  Lennart Svensson (VfP) 

  Kaisa Karro (S) 
  Rachel De Basso (S) 
  Yvonne Hagberg (S) 
  Mats-Ola Rödén (L) 
  Lennart Förberg (M) 
  Anna Mannfalk (M) 
  Ann Molander (L) 
  Johan Fält (M) 
  Marianne Utterdahl (SIV) 
  Andreas Svahn (S) 
  Kenneth Östberg (S), vice ordförande 
  Mikael Rosén (M) 
  Tommy Berger (S) 
  Sven Bredberg (M) 
  Mats Gärd (C) 
  Ewa-May Karlsson (C) 
  Kenneth Backgård (SJUP), §§4–8 
  Monica Hedström (M), ersättare för Kenneth Backgård (SJUP), §§1–3 
 
Ersättare  Talla Alkurdi (S) 
  Vivianne Macdisi (S) 
  Marie Morell (M), §§1–6 
  Robert Olesen (S) 
  Christina Mattisson (S), §§1–6 
  Carina Svensson (S) 
  Jonas Strand (S) 
  Cecilia Dalman Eek (S) 
  Ulric Andersson (S) 
  Ola Karlsson (M) 
  Jenny Landernäs (M) 
  Inga-Britt Kronnäs (S) 
  Alexander Hägg (M) 
  Peter Olofsson (S) 
  Monica Hedström (M) §§4–8 
 

Comfact Signature Referensnummer: 19109SE



Förbundsfullmäktige 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 
PROTOKOLL 
Sammanträdesprotokoll 2021-08-19 

 

 
 

2  

 
Övriga närvarande Louise Rehn Winsborg, förtroendevald revisor 
  Kenneth Strömberg, förtroendevald revisor 
  Richard Norberg, sakkunnig revisor 
  Mikael Sjölander, revisor EY 
  Glenn Nordlund (S), styrelseledamot 
  Marcus Eskdahl (S), styrelseledamot 
  Nicklas Sandström (M), ersättare KSA styrelse 

  Eva Hellstrand (C), ersättare KSA styrelse 
  Malin Sjölander (M), ersättare KSA styrelse 
  Anders Sylvan, förbundsdirektör  
  Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist 
  Ralf Dahl, tf ekonomichef 
  Daniel Sandlund, IT-ansvarig 
  Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation 

 
Justeringens plats och tid Digital signering 2021-09-01 
 
Sekreterare  Mariann Holmberg 
 
Ordförande  Roland Gustbée (M) 
 
Justerande  Malin Sjöberg Högrell (L) Kenneth Östberg (S) 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
 
 
Anslag/Bevis:  Protokollet är justerat digitalt – se bilaga. 

Justeringen har tillkännagivits genom ansl. På Region Västerbotten och  
på kommunalförbundets hemsida. 

Organ:  Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-08-19 
Datum för publicering: 2021-09-02 
Protokollet förvaras: Diariet, Regionens hus i Umeå 
Sekreterare:  Mariann Holmberg 
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§14 Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat. 
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§15 Upprop  
 
Upprop förrättades.  
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§16 Fastställande av föredragningslista  
 
Förslag till beslut 
Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns. 
 
Yrkande 
Ordförande Roland Gustbée (M) yrkar tillägg av §17b Mötets utlysande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om fullmäktige kan fastställa dagordningen med tillägget  
§17b Mötets utlysande. 
 
Beslut 
Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget. 
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§17 Val av protokolljusterare och tid för justering 
 
Till protokolljusterare utses vice ordförande, Kenneth Östberg (S) och vice ordförande, Malin 
Sjöberg Högrell (L) att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.  
 
Justering sker 21-09-01 
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§17b Mötets utlysande 
 
Sammanfattning 
Ordförande konstaterar att utlysningen är vida känd, speciellt med tanke på det stora antalet 
åhörare men att kallelsen inte har varit publicerad på anslagstavlan. Det har framförts att 
kallelsen inte varit sänd till regionernas info-mail men konstateras att regionerna har blivit 
informerade om fullmäktigesammanträdet inför och under ägarsamråd den 1 juli. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om fullmäktigesammanträdet kan betraktas som behörigen utlyst. 
 
Beslut 
Förbundsfullmäktige fastställer fullmäktigesammanträdet som behörigen utlyst. 
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§18 Föregående protokoll 
 
Sammanfattning 
Ann Molander (L) har framfört kritik mot formalia i protokoll från sammanträdet 21-04-22 där det 
bland annat saknades namn vid ställt yrkande. En rättelse av det aktuella protokollet har 
genomförts som är justerat på nytt. Vid sammanträdet är det aktuella protokollet publicerat i 
NetPublicator och därefter publikt på KSAs hemsida. 
 
Förslag till beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 
Beslut 
Fullmäktige beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§19 Analys – och åtgärdsplan  
KSA 119-2021  
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundets fullmäktige gav vid sitt senaste möte förbundsdirektör (FD) i uppdrag att 
ta fram en Analys- och åtgärdsplan för den fortsatta verksamheten, för fullmäktige att ta 
ställning till. Planen och analysen har informerats om vid ägarsamråd den 1 juli 2021. 
Förbundsdirektör föredrar innehållet i planen med vidtagna och föreslagna åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Analys och Åtgärd - Sv Ambulansflyg 2021-08-10 
• Missiv §6 Analys och Åtgärd 
• Utdrag ur styrelseprotokoll 21-08-10 

 
Förslag till beslut 
Att godkänna rapporten (1) 
Att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder (2) 
Att kommunalförbundet ska bedriva luftfarts- och flygambulansverksamhet (3) 
Att uppdra till förbundsdirektören att inom tre månader lämna förslag på översyn av 

förbundsordningen för intern remiss bland medlemmarna (4) 
 

Yrkanden i samband med överläggning 
 
Malin Sjöberg Högrell (L) yrkar (motiv bilaga1): 

1. Region Uppsala yrkar på att ge styrelsen i uppdrag att upphandla ett flygbolag / teckna 
avtal med ett flygbolag som kan säkra uppstarten, operera och underhålla flygplanen åt 
KSA.   

2. Givet att förutsättningarna har ändrats i grunden yrkar Region Uppsala på att en risk 
och konsekvensanalys om vad det innebär att äga ett flygbolag genomförs, vad finns 
det för kortsiktiga och långsiktiga risker med att äga ett flygbolag.  

3. Region Uppsala yrkar på att stryka förslag till beslut om att ”kommunalförbundet ska 
bedriva luftfarts- och flygambulansverksamhet”   

 
Ann Molander (L) yrkar: 

1. Avslag för den första att-satsen i styrelsens förslag. 
2. Att anteckna att informationen har lämnats till fullmäktige 
3. Att den andra att-satsen i styrelsens förslag stryks 
4. Att anteckna att informationen har lämnats till fullmäktige gällande vidtagna och 

föreslagna åtgärder. 
 
Kenneth Backgård (S) med stöd av Kenneth Östberg (S), Mariann Utterdahl (SIV), Andreas 
Svahn (S), Rachel de Basso (S) och Sven Bredberg (S) yrkar bifall till styrelsens förslag 
 
Mikael Rosén (M) yrkar att förbundsfullmäktige inte bör ge uppdrag till tjänstemän gällande 
styrelsens förslag till beslut, att-sats (4). 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande föreslår en redaktionell förändring av att-sats (4) i styrelsens förslag till beslut: Att 
byta ordet ”förbundsdirektören” till ”styrelsen”, vilket fullmäktige bifaller. 

 
Ordförande ställer styrelsens förslag i att-sats (1), att godkänna rapporten mot yrkande 2 av 
Ann Molander (L) att anteckna att informationen har lämnats till fullmäktige, och finner att 
fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 
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Votering begärs 
 
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång 

• Ja-röst för bifall till styrelsens förslag. 
• Nej-röst för bifall till Ann Molanders förslag. 

 
Voteringens resultat 
Med nitton ja-röster och 2 nej-röster finner ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med 
styrelsens förslag. (Se bilaga 2 till protokollet) 
 
Ordförande ställer styrelsens förslag i att-sats (2), att godkänna vidtagna och föreslagna 
åtgärder mot yrkande 4 av Ann Molander (L) Att anteckna att informationen har lämnats till 
fullmäktige gällande vidtagna och föreslagna åtgärder, och finner att fullmäktige bifaller 
styrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer styrelsens förslag i att-sats (3), att kommunalförbundet ska bedriva 
luftfarts- och flygambulansverksamhet, mot yrkande 3 av Malin Sjöberg Högrell (L) om att 
stryka förslag till beslut om att ”kommunalförbundet ska bedriva luftfarts- och 
flygambulansverksamhet”, och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt styrelsens förslag i att-sats (4), att 
uppdra till styrelsen att inom tre månader lämna förslag på översyn av förbundsordningen för 
intern remiss bland medlemmarna, vilket fullmäktige bifaller. 

 
Ordförande frågar om fullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande 1 av Malin Sjöberg 
Högrell (L) om att: Region Uppsala yrkar på att ge styrelsen i uppdrag att upphandla ett 
flygbolag / teckna avtal med ett flygbolag som kan säkra uppstarten, operera och underhålla 
flygplanen åt KSA, och finner att fullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om fullmäktige bifaller och därefter om fullmäktige avslår tilläggsyrkande 2 
av Malin Sjöberg Högrell (L) att: Givet att förutsättningarna har ändrats i grunden yrkar Region 
Uppsala på att en risk och konsekvensanalys om vad det innebär att äga ett flygbolag 
genomförs, vad finns det för kortsiktiga och långsiktiga risker med att äga ett flygbolag? och 
finner att fullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 
Beslut 
Att godkänna rapporten (1) 
Att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder (2) 
Att kommunalförbundet ska bedriva luftfarts- och flygambulansverksamhet (3) 
Att uppdra till styrelsen att inom tre månader lämna förslag på översyn av 

förbundsordningen för intern remiss bland medlemmarna (4) 
 
Reservationer 
Ann Molander (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Malin Sjöberg Högrell (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§20 Reviderad budget 2021 med plan för 2022 och 2023  
KSA 95-21 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundets budget för 2021 med plan 2022 och 2023 fastställdes av 
förbundsfullmäktige 2020-11-19. Därefter har vissa uppstartskostnader förskjutits varpå, 
driftskostnader reducerats under 2021 p.g.a. senarelagd start och att andra kostnadsposter 
förändrats. Förbundsdirektören presenterar kort den reviderade budgeten och plan för 2022 och 
2023 enligt utskickat underlag.  
Fullmäktige konstaterar att fastställande av budget vid fullmäktiges novembersammanträde 
ligger för sent i förhållande till regionernas eget budgetarbete. Ola Karlsson (M), styrelsens 
ordförande håller med och att det är en av punkterna i Förbundsordningen som är 
uppmärksammade för omarbetning. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv Reviderad budget 2021 och plan 2022 och 2023 
• Utdrag ur styrelseprotokoll 21-06-17 

 
Förslag till beslut 
Att  fastställa Reviderad budget 2021 med plan för 2022 och 2023. 
 
Yrkande i samband med överläggning 
Ann Molander (L) yrkar att: 

• Fastställa reviderad budget 2021 med plan 2022 & 2023 stryks 
• Anteckna att informationen har lämnats till fullmäktige gällande budgetplan 2022–2023 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag till 
beslut.  
 
Beslut 
Att  fastställa Reviderad budget 2021 med plan för 2022 och 2023. 
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§21 Utlämnande av allmän handling 
KSA 120-21 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet har behov av att avgiftsbelägga utlämnande av allmänna handlingar, i 
enlighet med avgiftsförordningen. 
Av 16 § Avgiftsförordningen framgår att en avgift ska tas ut om en beställning omfattar tio 
sidor eller mer och att avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor samt att avgiften 
för varje sida därutöver är 2 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv Utlämnande av allmän handling 
Utdrag ur styrelseprotokoll 21-08-10 
 
Förslag till beslut 
Att KSA ska ta ut en avgift i nivå enligt avgiftsförordningen för utlämnande av allmänna 

handlingar i såväl utskriven som digital form. 
 
Att  punkten omedelbart justeras 
 
Beslut 
Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag till beslut och punkten är omedelbart justerad. 
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§22 Övriga frågor 
 
Ingen punkt är anmäld i förväg, varpå inga övriga frågor. 
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Bilaga 1 

 

Motivering gällande 

 

Yrkande till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige 19 augusti 2021 

Ärende: §6 Analys – och åtgärdsprogram 

 
Region Uppsala har varit en del i att utveckla KSA och är lika delaktiga som alla andra regioner till hur 
vi har hamnat i den situation som vi är i idag.  
  
När KSA bildades så var syftet ”Vård på vingar” och argumenten var att Sverige behövde en nationell 
resurs, lika tillgång 24/7, minimera tomma returresor samt att ha ett effektivt resursutnyttjande.   
Det som är viktigt att komma ihåg är att när KSA bildades så var inte syftet att KSA skulle bli ett 
flygbolag med såväl flygplan, AOC (flygtillstånd), piloter och tekniskt underhåll. Men det är precis det 
som är på väg att hända. KSA har snart bildat ett eget flygbolag. Och det vi i Region Uppsala frågar 
oss, var det verkligen syftet att?  Region Uppsala gick in i kommunalförbundet under förutsättning att 
flygplan skulle upphandlas.  
   
Vi i Region Uppsala ställer oss kritiska till den utveckling som har skett, en utveckling vi också är en 
del utav. Så vi riktar även kritik mot oss själva. Men nu anser vi att vi måste diskutera hur vi kommer 
tillbaka till ursprungstanken med KSA.  
 

För Region Uppsala 

 

Malin Sjöberg Högrell (L) 

Regionråd för Region Uppsala & ledamot i KSA 
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Bilaga 2 

protokoll fullmäktigesammanträde 210819
§19 Analys- och åtgärdsplan

Voteringsprotokoll

Namn Landsting/region Ord/Ers votering
Anna Starbrink (L) Stockholm Ordinarie ja
Malin Sjöberg Högrell (L) Uppsala Ordinarie ja
Lennart Svensson (VfP) Sörmland Ordinarie nej
Kaisa Karro (S) Östergötland Ordinarie ja
Rachel De Basso (S) Jönköping Ordinarie ja
Roland Gustbée (M) Kronoberg Ordinarie ja
Yvonne Hagberg (S) Kalmar Ordinarie ja
Mats-Ola Rödén (L) Gotland Ordinarie ja
Lennart Förberg (M) Blekinge Ordinarie ja
Anna Mannfalk (M) Skåne Ordinarie ja
Ann Molander (L) Halland Ordinarie nej
Johan Fält (M) Västra Götalandsregionen Ordinarie ja
Marianne Utterdahl (SIV) Värmland Ordinarie ja
Andreas Svahn (S) Örebro Ordinarie ja
Kenneth Östberg (S) Västmanland Ordinarie ja
Mikael Rosén (M) Dalarna Ordinarie ja
Tommy Berger (S) Gävleborg Ordinarie ja
Sven Bredberg (M) Västernorrland Ordinarie ja
Mats Gärd (C) Jämtland Härjedalen Ordinarie ja
Ewa-May Karlsson (C) Västerbotten Ordinarie ja
Kenneth Backgård (SJUP) Norrbotten Ordinarie ja
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