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Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige  
 

 

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län   

Inledning 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg, 

Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige besluta 

 

Att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att undersöka hur 

ambulanserna används i länet avseende medicinsk motiverade transporter eller ej. 

 

Att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka konsekvenser ett 

eventuellt införande av en ambulansavgift skulle medföra. 

 

Beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som framför följande. 

Under utskottets beredning av motionen har information inhämtats från 

vårdenhetschefen för ambulansenheten på Höglandet, Regionansvarig chef, vård 

SOS Alarm, Sverige AB, verksamhetschefer inom landstingen i Västra Götaland 

och Gävleborg samt en sektionschef på Folkhälsa och Sjukvård, Landstingets 

kansli. 

Ett studiebesök har också gjorts på Höglandets ambulansenhet. 

 

Inom varje sjukvårdsområde finns ett antal ambulanser strategiskt utplacerade för 

att bland annat kunna leva upp till det nationella målet att nå 80 % av 

befolkningen inom 20 minuter. Det finns också gränsavtal tecknade med 

intilliggande landsting för att vid behov kunna låna resurser av varandra. 

  

Antalet ambulanser har inte ändrats sedan ambulansutredningen i mitten av 1990-

talet, men antalet ambulansuppdrag har däremot ökat från ca 25 000, 2004 till ca 

34 000, 2010. Anledningen till ökningen kan man bara spekulera i, antalet 

invånare har ökat, men inte i relation till uppdragsökningen.  

 

SOS Alarm bedömer ca en miljon larm per år och deras erfarenhet visar att 

allmänhetens efterfrågan av ambulans ökat under senare år.  
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Avtalet som finns mellan Landstinget i Jönköpings län och SOS Alarm gäller 

prioritering av larm och dirigering av ambulanser. De flesta bedömningar görs av 

sjuksköterska.  

 

Enligt en utredning som gjorts i Stockholms län fattade operatörerna på SOS 

Alarm rätt beslut i 87 % av alla ambulanslarm. Mätningen är den hittills enda som 

genomförts. Som en del i SOS Alarms kvalitetssäkring spelas alla samtal in och 

larmoperatörerna följer ett frågeschema. SOS Alarm planerar för en utveckling av 

ett systematiskt feedbacksystem. 

I vårt län har enkla enkäter och undersökningar genomförts lokalt, men det är lätt 

att det blir tyckande och subjektiva antaganden. 

 

Ett flertal landsting har under senare år infört en ambulansavgift. Orsaken till 

införandet har oftast varit landstingets ekonomi. I vissa landsting har man 

dessutom graderat avgiften beroende av vilken prioritering ambulanstransporten 

haft. Resultatet har blivit ökade kostnader för en utökad och omfattande 

administration. Inte heller internationella undersökningar visar några tydliga 

positiva effekter. 

 

I nuläget finns ingen anledning att införa en ambulansavgift i vårt landsting, men 

däremot anser utskottet att det är av största vikt att följa utvecklingen av 

ambulansverksamheten. 

 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen.  

  

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

Helena Stålhammar 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Plats: Ögonmottagningens konferensrum, 

Höglandssjukhuset Eksjö 

§ 4 Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län 

 (LK11-0480) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna  

landstingsfullmäktige besluta 
 

Att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att 

undersöka hur ambulanserna används i länet avseende 

medicinsk motiverade transporter eller ej. 
 

Att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka 

konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift 

skulle medföra. 
 

Motionen anmäldes för utskottet 2011-09-15. Utskottet gav 

planeringsgruppen i uppdrag att planera för motionens 

beredning. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29 

bestämdes att enhetschefen för ambulansverksamheten på 

Höglandet, en representant från SOS Alarm Sverige AB och 

en sektionschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen ska 

bjudas in till ett utskottssammanträde, för att informera. Ett 

besök på ambulansstationen i Eksjö ska också göras. 

Sekreteraren fick även i uppdrag att ta kontakt med de 

landsting som motionen refererar till och som har infört en 

ambulansavgift. 

Vid utskottets sammanträde 2011-11-16 lämnades 

information om ambulansverksamheten på Höglandet och 

SOS Alarm Sverige AB. Sekreteraren redovisade bland 

annat kontakter med Landstinget Gävleborg och Västra 

Götaland. En skriftlig sammanställning delades också ut. 
Efter en diskussion kom utskottet fram till att de vill veta 

om det finns uppgifter på följande: 

- Finns det uppgifter på skillnader i operatörens bedömning 

vid samtalet och ambulanspersonalens bedömning på plats? 

- Finns det uppgifter på om ambulans är rätt 

transportfordon eller om patienten kunde åkt på annat sätt? 

- Märks någon generationsskillnad i kontakten? 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-12-01 delade 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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sekreteraren ut svar på ovanstående frågor. 

 

Vid utskottets sammanträde 2011-12-14 lämnade Daniel 

Lilja information om ambulanssituationen i länet. 

Utskottet förde därefter en diskussion om den information 

som lämnats vid utskottets sammanträden. Ledamöterna 

kom fram till att motionen ska avslås och gav sekreteraren i 

uppdrag att skriva ett förslag till ett yttrande. 

 

Ett förslag till yttrande delades ut vid planeringsgruppens 

sammanträde 2012-01-11. Planeringsgruppen enades om 

att förslaget skulle bifogas kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

 

Efter en kort diskussion godkänner utskottet föreliggande 

förslag till yttrande. 

  

Beslut 

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen och samtliga 

övriga ledamöter yrkar avslag på motionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet avslår motionen. 

 

Samuel Godrén reserverar sig för eget yrkande.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Ann-Katrin Stark  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 35-51 

Tid: 2012-03-20, kl 09:00-12:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 40 

Dnr 

LK11-

0480 

Motion – Ambulanssituationen i Jönköpings län  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg , Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att 

undersöka hur ambulanserna används i länet avseende 

medicinsk motiverade transporter eller ej,  

 

att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka 

konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift 

skulle medföra.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


