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Diarienummer HSV-VSF.2022.158  

Slutbetänkande av utredningen om om hälso- och sjukvårdens 
beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6) 

Allmänna synpunkter 
Strömsunds kommun ställer sig generellt positiv till utredningens förslag. Den 
pågående coronapandemin har tydligt visat på behovet av tydlig gemensam 
struktur och organisering av beredskap, såväl kring utrustning som personella 
resurser.  

Strömsunds kommun instämmer i att en sådan ordning för hälso- och 
sjukvårdens beredskap behöver bygga på den ansvarsfördelning som vanligen 
finns för kommuners och regioner i fråga om hälso- och sjukvård. Strömsunds 
kommun vill i sammanhanget särskilt understryka att kommunen ansvarar för 
hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till vissa målgrupper enligt lag och/eller 
avtal. 

Strömsunds kommun vill påtala att utredningen med fokus hälso- och sjukvård 
inte tillräckligt tydligt vägt in den starka integration som finns i kommunerna 
mellan kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. I en kommun som 
Strömsund, där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet såväl i 
särskilt som ordinärt boende, är hälso- och sjukvårdspersonal och 
omsorgspersonal i många situationer en och samma person. Utredningen 
specificerar inte närmare hur det ska hanteras i händelse av omfördelning av 
resurser mellan kommuner och regioner. Strömsunds kommun saknar också 
resonemang kring hur det kommunala självstyret kan påverkas av förslagen i 
utredningen. 

Strömsunds kommun  vill påtala att begreppen masskadesituationer samt 
stort antal skadade och sjuka behöver definieras genom antal eller andel 
för att ge planeringsförutsättningar till kommunerna och kommuner och 
regioner gemensamt. 

Författningsförslag 
Strömsunds kommun har inga invändningar mot författningsförslagen och vill 
särskilt kommentera några av dessa. 

1.1 

Strömsunds kommun tillstyrker att staten ska ansvara för inköp av vaccin som 
används vid pandemi samt för kostnaderna för sådana inköp. 
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1.5 

Strömsunds kommun ser av förslaget till ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen att kommunerna påförs nya krav på planering både inom 
egen verksamhet och i samverkan med regionen. Det kommer att medföra 
nya kostnader som kommunerna saknar finansiering för. 

1.6 

Strömsunds kommun tillstyrker att det inom regionerna ska finnas en 
tjänsteman (borde heta tjänsteperson) i beredskap för hälso- och sjukvård. 
Det är logiskt att regionerna med sitt ansvar på hälso- och sjukvårdens 
område obligatoriskt har den uppgiften. 

 

Kontaktuppgifter 
Strömsunds kommun 
Box 500 
833 24 Strömsund 
0670-161 00 

kommun@stromsund.se 
www.stromsund.se 
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