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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Bistånd - avyttring av uttjänta ambulanser 

Bakgrund 
Landstingsstyrelsens tekniska delegation har i skrivelse 2012-02-21  

föreslagit landstingsstyrelsen besluta 

 

att erbjuda uttjänta ambulanser till Landstingets vänorter eller 

biståndsorganisationer med juridiskt säte i Jönköpings län 

 

att tekniska delegationen får i uppdrag att fördela aktuella ambulanser utifrån 

inkomna önskemål 

 

att om intresse saknas sälja bilarna vidare enligt nuvarande modell 

 

Bistånd - utveckling 
Svenska kommuner, landsting och regioner har lång erfarenhet av arbete med 

utvecklingsfrågor i andra länder.  Inledningsvis handlade det ofta om vänort- eller 

vänregionrelationer, i synnerhet i Norden och Baltikum.  Under senare år har 

samarbetet gått från olika former av stödåtgärder mot ett partnerskap med större 

inslag av ömsesidigt mervärde för de deltagande parterna. Det rör sig dock 

fortfarande i huvudsak om biståndsverksamhet. 

 

Kommunsektorns bidrag inom utvecklingspolitiken har i stor utsträckning rört 

demokratiutveckling i partnerländerna, frågor om lokalt och regionalt självstyre, 

samt stadsplanering och miljöstyrning. 

 

Landstinget i Jönköping har under lång tid arbetet med stöd till vänregionen 

Alytus i Litauen.  Arbetet är fokuserat på implementering och utveckling av 

kvalitets- och vårdmodeller inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Lagstiftning 
Svenska kommuner, landsting och regioner har sedan 1970-talet laglig rätt att 

delta i delar av det internationella utvecklingssamarbetet, även om det i grunden 
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rör sig om ett statligt ansvarsområde.  Sektorns deltagande i utvecklings-

samarbetet regleras i lagen (2001:151) om kommunal tjänsteexport och 

kommunalt internationellt bistånd. 
 

Lagen anger att en kommun, landsting eller region endast får 

samarbeta med och ge ekonomiskt stöd till en motpart i ett land som får svenskt 

statligt bistånd. I annat fall krävs tillstånd av regeringen.  Biståndet får ges i form 

av utrustning, rådgivning, utbildning eller ”på annat sätt”. Bistånd i form av 

ekonomiskt stöd får endast lämnas för att genomföra utbildning och rådgivning. 

 

Om utrustning inte längre behövs för verksamheten (dvs efter utrangering) ställs 

inte krav på att mottagarland får statligt bistånd 

 

Överväganden 
Utifrån en grundförutsättning att biståndsarbete primärt är ett nationellt ansvar bör 

noga prövas inom vilka områden och i vilken omfattning som det är rimligt att 

Landstinget gör insatser.  

 

Det kan vara rimligt att Landstinget öppnar för möjlighet att, efter prövning, 

överlämna utrangerade ambulanser som bistånd. En generell regel bör inte införas 

utan tekniska delegationen bör pröva biståndet utifrån långsiktighet och 

säkerställande av att ambulans kommer till avsedd användning. 

 

Ett  bistånd bör i så fall bygga på en långsiktighet i likhet med det arbete som 

skett och sker tillsammans med vänorten Alytus i Litauen.  

 

Om samtliga ambulanser som årligen avyttras lämnas som bistånd kommer 

kostnaden för Landstinget att uppgå till 200 000 – 250 000 kronor. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsens föreslås besluta 

 

att tekniska delegationen vid avyttring av ambulanser prövar om dessa ska 

      erbjudas till biståndsorganisationer      

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsens presidium §§ 17-23 

Tid: 2012-03-20 kl 12:30-12:50 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 20 Skrivelser från tekniska delegationen  

Skrivelse har kommit från tekniska delegationen angående 

avyttring av ambulanser. Överläggning i ärendet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsens presidium beslutar  

 

att ärendet blir föremål för behandling i landstingsstyrelsen. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 84 

Dnr 

LJ2012/

182 

Avyttring av ambulanser 

Tekniska delegationen har i skrivelse till landstingsstyrelsen 

föreslagit 

 

att man erbjuder uttjänta ambulanser till Landstingets 

vänorter eller biståndsorganisationer med juridiskt säte i 

Jönköpings län,  

 

att tekniska delegationen får i uppdrag att fördela aktuella 

ambulanser utifrån inkomna önskemål,  

 

 

att om intresse saknas sälja bilarna vidare enligt nuvarande 

modell.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tekniska delegationen vid avyttring av ambulanser prövar 

om dessa ska erbjudas till biståndsorganisationer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

 

 

 

Lena Sandqvist 


