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Förbundsfullmäktige 2021-03-08 

 

Tjänsteutlåtande 

 
 
 
Ny fördelningsmodell - samråd. 
 

Vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 19 november 2020 uppdrogs åt styrelsen att efter 

fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av 

uppstartskostnaderna för 2021 till ett extra förbundsfullmäktige senast den 15 mars 2021. KSA tog 

fram ett underlag som skickats vidare till ekonomi-direktörsnätverket (ED) SKR. ED har utifrån 

underlaget tagit fram en alternativ modell för fördelning av uppstartskostnader enligt uppdrag från 

förbundsfullmäktige (bilaga 2).  

 

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 28 januari att föreslå fullmäktige fastställa 

fördelningsmodell för 2021. Vidare gavs förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in 

fullmäktigeledamöter, regionstyrelsens ordförande och regiondirektörer i samtliga regioner samt 

styrelsens ledamöter och beredningsgruppens medlemmar till digitalt informationsmöte den 16 

februari 2021 kl. 9.00 om fördelningsmodellen. Förbundsdirektören gavs också i uppdrag att skicka 

den föreslagna fördelningsmodellen på samråd till regionstyrelsens ordförande, regiondirektörer och 

officiella brevlådor, hos samtliga regioner. Synpunkter på samrådet skulle ske senast den 25 februari. 

 

Inbjudan till digitalt informationsmöte skickades till fullmäktigeledamöter, regionstyrelsens ordförande 

och regiondirektörer i samtliga regioner samt styrelsens ledamöter och beredningsgruppens 

medlemmar den 8 februari och mötet genomfördes den 16 februari med ett 30-tal deltagare. Vi mötet 

presenterades den föreslagna modellen av Lennart Frommgård, ekonomidirektör i Region Örebro län, 

som representant för ekonomidirektörsnätverket. 

 

Den föreslagna fördelningsmodellen skickades den 10 februari till regionstyrelsens ordförande, 

regiondirektörer och till regionernas officiella brevlådor med uppgift om att synpunkter emotsågs 

senast 25 februari.  

 

Fem regioner har lämnat synpunkter: 

 

Region Jönköpings län 

Godkänner förslaget Avseende förslag om fördelningsmodell så ställer sig RJL bakom den 

föreslagna modellen som behöver vara justerad under införandetiden. 

Bilaga 3 

Region Kalmar län 

Godkänner förslaget Regionstyrelsens ordförande godkänner fördelningsmodell 

uppstartskostnader för  Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. 

Bilaga 4 

Region Värmland 

Godkänner förslaget Regionstyrelsen beslutar godkänna en tillfälligt justerad 

fördelningsmodell för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021 

för att hantera uppstartskostnaderna. 

Bilaga 5 
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Region Blekinge 

Godkänner förslaget Vi ställer oss bakom förslaget till fördelningsmodell för 2021 och anser 

det rimligt att en annan modell för fördelning används uppstartsåret. 

Bilaga 6 

Region Dalarna 

Godkänner inte förslaget  Med anledning av inbjudan till samråd daterad 2021-02-10 och det 

förslag som lämnats avseende förslag till fördelningsmodell för 

uppstartskostnader lämnar Region Dalarna följande synpunkt. Region 

Dalarna konstaterar att nuvarande fördelningsmodell inte speglar 

regionens andel av kostnaderna för svenskt ambulansflyg, i praktiken 

innebär modellen att Region Dalarna subventionerar andra regioners 

ambulansflyg vilket inte är i enlighet med kommunallagen. Det är viktigt 

att fördelningsmodellen snarast arbetas om så att det speglar de faktiska 

kostnaderna för regionerna.  

Bilaga 7 

 

 

 

Andreas Eriksson 

Förbundsdirektör 


