
 
Malmö stad 
Kommunstyrelsen 1 (3) 

  

       

Datum   Yttrande 
2022-06-07 
Adress 
August Palms Plats 1 
Diarienummer Till 
STK-2022-391 Socialdepartementet 

  
 
Remiss från Socialdepartementet -  Hälso- och sjukvårdens beredskap - 
struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6) 
S2022/01247 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Malmö stad har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens be-
redskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6). Utredningen har haft i uppdrag att göra 
en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera 
denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. Utredningen lämnar förslag som tillsam-
mans skapar en ordning för hälso- och sjukvårdens beredskap och som bygger på kommu-
ners och regioners ansvar. Förslagen möjliggör en utjämning av resurser över landet och tar 
höjd för sådana extrema utmaningar som kommer av krig.  

 

Malmö stad ställer sig i huvudsak positiv till förslagen som ska bidra till en välfungerande 
samverkan, uppföljning och utvärdering på både lokal och nationell nivå. Utöver det välkom-
nar Malmö stad förslaget att det införs bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som ger 
kommuner och regioner möjlighet att besluta om ett katastroftillstånd där endast sjukvård 
som är möjlig ska erbjudas. Däremot behöver det förtydligas att staten bär ansvar för finan-
siering av en ökad beredskap så att den motsvarar de generellt ökade kostnaderna inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Likaså behöver det förtydligas under vilka förutsättningar 
kommuner är skyldiga att hjälpa varandra i lägen när båda kommunerna är drabbade men i 
olika grad. Malmö stad anser även att det i LEH behöver göras tydligt att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som 
ska lämnas för att fullgöra rapporteringskraven avseende risk- och sårbarhetsanalyser. 
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Malmö stad har tidigare yttrat sig över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försva-
ret – ett underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).  

 
 
 

Yttrande 
 

Malmö stad har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens be-
redskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6).  

 
Malmö stad har tidigare yttrat sig över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försva-
ret – ett underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).  

 
Malmö stad ställer sig i huvudsak positiv till förslagen som ska bidra till en välfungerande 
samverkan, uppföljning och utvärdering på både lokal och nationell nivå. Det är positivt att 
utredningen särskilt betonar att kommuner och regioner ska beakta gemensam planering för 
en sammanhängande vårdkedja för patienter. 
 
Malmö stad välkomnar förslaget att det införs en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen 
om att regeringen eller den myndighet regeringen utser under vissa kriterier kan utlysa kata-
stroftillstånd vilket får till följd att kommuner och regioner endast är skyldiga att erbjuda så-
dan sjukvård som är möjlig att erbjuda. Förslaget att en oberoende aktör ska kunna besluta 
att kommuner och regioner ska hjälpa varandra vid händelse av katastrof är bra. Däremot 
anser Malmö stad att det behöver förtydligas under vilka förutsättningar kommuner är skyl-
diga att hjälpa varandra i lägen när båda kommunerna är drabbade men i olika grad.  
 
Malmö stad anser även att det är positivt att ett beredskapsråd inrättas för att kunna utgöra 
ett samverksansforum under pågående kris och vill framhålla att rådet även har ett viktigt fö-
rebyggande uppdrag.  

 
När det gäller arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA) anser Malmö stad att det be-
hövs en större enhetlighet. En sådan kan uppnås genom att en myndighet regeringen utser 
ger stöd genom handledningar. Det bör i LEH göras tydligt att regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas 
för att fullgöra rapporteringskrav. 
 
Malmö stad ser positivt på att sektorsmyndigheten ska stödja med handledning för att göra 
kontinuitetsbedömningen och förslag på åtgärder grundade i kunskap och erfarenheter. Mot 
bakgrund av att arbetet med att implementera, samla in data och analysera densamma är 
tidskrävande, vill Malmö stad framhålla att kontinuitetsplanering som metod är en rimlig am-
bition för en RSA-metod. Malmö stad har idag en metod för kontinuitetsplanering som 
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implementerats och nu analyseras. Metoden är gjord för att kunna samordnas mot sektors-
myndigheters behov av kunskap om verksamheten på lokal nivå.  

 
Slutligen anser Malmö stad att det förtydligas att staten bär ansvar för finansiering av en 
ökad beredskap så att den motsvarar de generellt ökade kostnaderna inom den kommunala 
hälso- och sjukvården.  
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