Förslag till val av styrelse för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Fullmäktige den 11 juni 2020

I kommunalförbundets förbundsordning står att;
”Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå
av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i
styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte
tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta
enligt ovan. Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet.
Styrelsen utser en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet
enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen
enligt kommunallagen kap 6 § 19.”
Kommunalförbundets styrelse består idag av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. För
alla sjukvårdsregioner utom Norra så har man en ordinarie ledamöter och en ersättare. För
Norra sjukvårdsregionen har man två ordinarie ledamöter och två ersättare.
Ordförande Annika Tännström och vice ordförande Börje Wennberg har båda avsagt sig sina
uppdrag som ledamöter i styrelsen och därmed också som ordförande och vice ordförande.
Kommunalförbundet har stora utmaningar och ansvarar för en viktig verksamhet som
kommer att kräva mycket insatser av styrelsen. Idag har ordförande och vice ordförande
valts ur den grupp som sjukvårdsregionerna själva väljer som representanter.
För att få en politisk styrelse som kan ta det stora ansvar som kommunalförbundets
verksamhet kräver så bedömer valberedningen att vi behöver göra justeringar i den tidigare
praxis för styrelsens sammansättning. Valberedningen bedömer att det finns ett behov av att
utöka styrelsen med två ordinarie ledamöter som inte formellt väljs från sjukvårdsregionerna
utan direkt av fullmäktige. Dessa ledamöter bör ha funktionerna av ordförande och vice
ordförande. Enligt förbundsordningen är det styrelsen som inom sig utser ordförande och
vice ordförande. Valberedningen vill dock ge förslag till fullmäktige och styrelsen över vilka
som kan väljas till sessa uppdrag.
Valberedningen föreslår följande sammansättning av styrelsen
För de positioner från respektive sjukvårdsregion som blir vakanta på grund av förändringar i
styrelsen uppmanas samverkansnämnderna att snarast inkomma med namn på valda
representanter.
Södra sjukvårdsregionen
Ordinarie
Anna Mannfalk (M), Region Skåne (omval)
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Ersättare

Carina Svensson (S), Region Skåne (omval)

Västra sjukvårdsregionen
Ordinarie
Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen (nyval)
Ersättare
Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen (omval)
Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
Ordinarie
Anna Starbrink (L), Region Stockholm (omval)
Ersättare
Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland (omval)
Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordinarie
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län (omval)
Ersättare
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län (omval)
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Ordinarie
NN (nyval görs av sjukvårdsregionen den 4 juni)
Ersättare
NN (nyval görs av sjukvårdsregionen den 4 juni)
Norra sjukvårdsregionen
Ordinarie
NN (nyval görs av sjukvårdsregionen)
Ordinarie
Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten (omval)
Ersättare
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten (omval)
Ersättare
Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen (omval)
Presidium (förslag)
Ordinarie
Ola Karlsson (M), Region Örebro (nyval ordförande)
Ordinarie
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten (nyval vice ordförande)
Linköping den 1 juni 2020
Marie Morell och Anna-Lena Hogerud
Valberedning
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