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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissyttrande - Bildande av Kommunalförbund 
för Svenskt ambulansflyg samt synpunkter på 
förslag till förbundsordning 

Bakgrund 
Ett arbete har pågått sedan slutet av 2012 i landstingen i Sverige om samverkan 

för den luftburna ambulanssjukvården. Samverkansavtal har tecknats med 

samtliga landsting/regioner och Västerbottens läns landsting. En gemensam 

upphandling pågår nu för dessa landsting avseende ambulansflyg med patient- och 

organtransporter. 

 

Landstinget i Jönköpings län har av styrgruppen beretts tillfälle att yttra sig över 

rubricerade remiss I remissen vill styrgruppen ha svar/synpunkter på 

 

 föreslagen förbundsordning. 

 om landstinget vill medverka i kommande kommunalförbund. 

 tidpunkt för start av kommunalförbund. 

Förslag till beslut 
att godkänna bifogat remissyttrande som svar till Styrgruppen för luftburen 

ambulanssjukvård. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Landstingets kansli Telefon: 036-32 40 01 Plusgiro: 10 50 00 - 4 

Box 1024 E-post: landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

551 11  Jönköping Hemsida: www.lj.se Orgnr: 232100-0057 

     

     

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare Mats Friberg 

Uppsala läns landsting 

Ledningskontoret 

Box 602 

751 25 Uppsala 

Yttrande angående bildande av 
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg 
samt synpunkter på förslag till 
förbundsordning 

Inledning 
Med hänvisning till remiss lämnar Landstinget i Jönköpings län följande svar. 

Föreslagen förbundsordning 
Förbundordningen genomsyras av ekonomisk proportionalitet både avseende 

nyttjandegrad av ambulansflyg och befolkningsmässigt vilket stöds av 

Landstinget i Jönköpings län då det i förväg kan vara svårt att helt överblicka 

kostnaderna för detta sätt att bedriva verksamhet.  

Medverkan i kommande kommunalförbund 
Landstinget i Jönköpings län avser att medverka i kommande kommunalförbund 

under förutsättning att en majoritet av landets landsting/regioner medverkar. 

Tid för start av kommunalförbundet 
Landstinget i Jönköpings län stödjer nuvarande tidplan dvs att ett 

kommunalförbund bildas 1 januari 2015.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 

 

 



















 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-107 

Tid: 2014-08-26 09:00-11:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 106 

Dnr 

LJ2012

/1503 

Remiss – Bildande av Kommunalförbund för Svenskt 

ambulansflyg samt synpunkter på förslag till 

förbundsordning 

Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på ovan rubricerade remiss avseende bildande av 

Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg. Föreligger 

förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat remissyttrande som svar till 

Styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


