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            Bilaga 
 
Västerås kommun 
 
Landstinget i Västmanlands län 
 
Onsdagen den 26 juli 1989 inkom larm till SOS-centralen i Västmanlands län 
med begäran om en sjuktransport från ön Strömmingskär i Mälaren. 
Strömmingsskär tillhör Västerås kommun. 
 
SOS-centralen larmade räddningskåren i Västerås som med räddningsbåten 
Eldsnabben utförde den aktuella transporten till en på fastlandet väntande 
ambulans. 
 
Räddningstjänsten i Västerås bedömde ej att uppdraget var att hänföra till 
räddningstjänst enligt räddningstjänstlagens definition, varför landstinget i 
Västmanlands län debiterades de uppkomna kostnaderna. Landstinget avvisade 
emellertid kravet från Västerås räddningstjänst med hänvisning till att 
transporten enligt landstingets uppfattning utgjorde ett 
räddningstjänstingripande. Mot denna bakgrund har räddningstjänsten i 
Västerås kommun hänskjutit frågan till Räddningskostnadsnämnden för 
utlåtande. 
 
Västmanlands läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över 
framställningen från Västerås kommun men har ej inkommit med några 
ytterligare synpunkter. 
 
- - - 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) avses med hälso- och sjukvård 
åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador. Till hälso- och sjukvården hör också enligt lagen sjuktransporter. Lagen 



föreskriver vidare att det är sjukvårdshuvudmännen som har huvudansvaret för 
all hälso- och sjukvård. Hit hör också planering och organisation av vården, 
liksom samordning med andra, bl a kommunerna, för att åstadkomma ett 
samlat utbud av vård. 
 
Enligt HSL skall sjukvårdshuvudmannen också svara för att det finns en 
ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus transportera personer, 
vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med fordon som är särskilt 
inrättade för ändamålet. Ansvaret för denna verksamhet ligger således på 
sjukvårdshuvudmännen även om de i många fall inte själva ombesörjer 
transporterna. För dessa anlitas ofta bl a kommunernas räddningskårer eller 
privata entreprenörer. Polisen svarar för räddningstransporter i luften. 
 
När det gäller sjuktransporter till sjöss är det i lag fastslaget att till 
sjöräddningstjänst hör sjuktransporter från fartyg. Vidare gäller att 
räddningsinsatser i inre svenska vatten - bl a hamnområden och andra insjöar 
än Vänern, Vättern och Mälaren - ingår i den kommunala räddningstjänsten och 
är en uppgift för kommunens räddningskår. 
 
I förevarande ärende handlar det emellertid om en sjuktransport från en ö i 
Mälaren till hamnen i Västerås. Det är sålunda icke fråga om sjöräddningstjänst 
eller en uppgift för kommunens räddningskår. 
 
I detta sammanhang må vidare framhållas uttalandena i 1989/90 års 
budgetproposition (prop 1989/90:100, bilaga 7), där föredragande 
departementschefen fastslår att det ansvar som sjukvårdshuvudmannen skall ha 
för sjuktransporterna bör vara ett fullständigt ansvar. Detta innebär enligt 
föredraganden att landstingen skall bedöma behovet av alla olika slags 
sjuktransporter inom sitt område, överväga hur tillgängliga 
sjuktransportresurser bäst kan användas och planera de organisatoriska 
åtgärder, bl a samverkan med den kommunala räddningstjänsten, som fordras 
för att tillgodose befolkningens behov av en god hälso- och sjukvård. 
 
På grund av vad sålunda anförts finner nämnden att ansvaret för ifrågavarande 
sjuktransport med båt skall betraktas som en del av hälso- och sjukvården och 
därför åvila sjukvårdshuvudmannen. Transporten är således ej att hänföra till 
räddningstjänst. 
 
Mot denna bakgrund finner nämnden att kostnaderna för ifrågavarande 
transport, 2 926 kronor, bör bestridas av sjukvårdshuvudmannen, dvs 
Västmanlands läns landsting. 
 
Stockholm den    maj 1990 
 
 
Carl G Persson 
 
 
  Ulf Edling 
 
Vid behandlingen av detta ärende har i nämnden tjänstgjort som ledamöter Carl 
G Persson, ordförande samt Arne Angström, Roland Weimerbo, Kjell-Arne 
Landgren och Göran Elgfelt. Utlåtandet är enhälligt. 
 


