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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa den
reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans.

Ärendet
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA:s) ändamål är att bedriva
ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt
medlemmarna. Medlemmar är Region Värmland, Region Dalarna, Västra
Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region
Norrbotten.
SLA:s direktion beslutade vid direktionsmöte den 20 januari 2020 att
genomföra en översyn av kommunalförbundets förbundsordning. Vid
årsskiftet 2020/2021 skickades förbundsordningen för remisshantering inom
medlemsregionerna. Efter att synpunkter inkommit från medlemmarna har
ett nytt förslag till reviderad förbundsordning utarbetats av direktionens
arbetsutskott.
Direktionen har vid sammanträde den 29 april 2022 beslutat att godkänna
förslaget om en ny reviderad förbundsordning och överlämnat den till
medlemmarna för fastställande.
Ändringar och tillägg av förbundsordningen ska antas av direktionen och
fastställas av medlemmarnas fullmäktige. Den reviderade förbundsordningen
gäller från och med den tidpunkt då samtliga medlemmars fullmäktigebeslut
har vunnit laga kraft.
Revideringen består huvudsakligen av ändringar av följande paragrafer:


4 § Ändamål
Tillägg har gjorts om att ändamålet även är att öka patientnyttan och
patientsäkerheten, samt att förbundet inom ambulanshelikopterverksamheten kan bidra till regional och nationell krisberedskap.



5 § Uppgifter
Paragrafen har omformulerats och föreslås ha följande lydelse:
Förbundets uppgift är att för medlemmarna tillhandahålla
ambulanshelikoptrar. Övergångslösning kan förekomma för
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medlem. Övergångslösningen kan som längst pågå tills det att
förbundet kan tillhandahålla godtagbar ambulanshelikopter till
medlem. När medlem inte längre har en övergångslösning blir
förbundet huvudman för medlemmens flygoperativa
ambulanshelikopterverksamhet.
Förbundet ska äga och operera ambulanshelikoptrarna. Direktionen
får dock fatta beslut om att i undantagsfall tillhandahålla
ambulanshelikoptrar på annat sätt. Ett sådant beslut ska föregås av
en ekonomisk utvärdering som förbundet tar fram.
Förbundet får sluta avtal med andra parter än medlemmarna om att
samverka kring bland annat utbildning, forskning samt samordning
av luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter
(med-SLA).
Verksamheten bedrivs vid de baser som medlemmarna anvisar och
finansierar och med en besättningskonstellation, i respektive
helikopter, som den/de medlemmar som nyttjar basen beslutar om
och finansierar.


8 § Arbetsutskott
En ny paragraf har införts där arbetsutskottets organisation och
arbetsuppgifter framgår.



9 § Revison och ansvarsfrihet
Förbundet ska enligt den nya förbundsordningen ha tre istället för
sex revisorer. Revisorerna utses av Region Värmland. Valet ska
föregås av samråd med övriga medlemmar.



13 § Sammanträdesformer
Förtydligande har gjorts avseende under vilka förutsättningar
direktionen får sammanträda med ledamöter på distans.



14.3 § Underställande av beslut
Tillägg i paragrafen har gjorts om att beslut innebärande förändring
av den ekonomiska fördelningsmodellen som innebär att den
ekonomiska jämvikten mellan medlemmarna väsentligen förändras
eller förskjuts ska godkännas av respektive medlems fullmäktige.

Jämställdhetsperspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män.
Bilagor
Förslag till reviderad förbundsordning.
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Följebrev från SLA daterat den 6 maj 2022.
Protokoll från SLA:s förbundsdirektions möte den 29 april 2022.
Protokollsutdrag skickas till:
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
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