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§ 245 Dnr 00293-2021 

Remiss - Delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap 
för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har 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 ska också överväga åtgärder för att 
förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial samt 
läkemedel när inte någon allvarlig händelse påverkar försörjningen. I detta delbetänkande 
redovisar utredningen de aspekter av utredningens uppdrag som berör 
försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och 
sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga 
händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet och ställer sig positivt till utredningens 
förslag, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat  
2021-08-03, som sitt eget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat  
2021-08-03 som sitt eget. 

Underlag för beslut 
• Förslag till beslut - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 

2021:19 
• Yttrande remissen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 

2021:19 
• Remiss - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 2021:19 
• Vård och omsorgsförvaltningen- Förslag till beslut En stärkt försörjningsberedskap för 

hälso- och sjukvården SOU 2021:19 
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• Vård och omsorgsförvaltningens yttrande- En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården SOU 2021:19 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och kopia till 
s.fs@regeringskansliet.se  
Ange diarienummer S2021/03085 och remissinstansens namn i ämndsraden. 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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Säkerhetschef 
Oskar Kirkbakk 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
Tommy Ceder 
 
 
   Socialdepartementet 
     
 
 
 

Remiss – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 
SOU 2021:19 
 
 
Sammanfattning 
 
Utredningen föreslår en utökad lagerhållning av läkemedel och sjukvårds-
materiel genom att det införs krav i hälso- och sjukvårdslagen på att kom-
muner och regioner ska ha en månads lagerhållning av de produkter som 
den offentligfinansierade hälso- och sjukvårdens omsätter under normala 
förhållanden. 

 
 
16.13.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 
 
Försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvård behöver omstruktureras 
och bli mer robust. Ansvarsförhållanden mellan myndigheter behöver tyd-
liggöras och en faktisk förmåga med bäring på verkliga behov behöver 
byggas upp. Det är en av erfarenheterna som pågående pandemi har visat 
med all tydlighet. Därför är det glädjande att detta delbetänkande så tydligt 
tar upp just dessa aspekter. Genom att systematiskt problematisera utifrån 
perspektivet kommunalt självstyre, finansieringsprincip och ansvarsprincip 
visar utredaren att man tar hänsyn till de utmaningar som kommer att upp-
stå och på så vis blir delbetänkandet en viktig vägledning för det fortsatta 
arbetet inom ett stärkt totalförsvar och en stärkt vårdkedja i vardag. Ös-
tersunds kommun är därför positiv till utredningens delbetänkande i stort.  
 
Som utredningen själv konstaterar är dess förslag om en månads lagring av 
viss sjukvårdsutrustning ett förtydligande och en ambitionshöjning inom 
ramen för gällande skyldigheter för kommuner och regioner och ska då en-
ligt den kommunala finansieringsprincipen finansieras av staten. Denna 
finansiering ska ske via det generella statsbidraget till kommunerna. Ös-
tersunds kommun delar utredningens syn på att detta är det smidigaste sättet 
att kanalisera finansieringen. Dock så kommer det troligtvis att komma fler 
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utredningar som berör andra samhällsviktiga sektorer och kritiska beroen-
den (livsmedel, drivmedel, transporter osv) och som även de kommer att 
beröra kommunerna, varför en trolig utveckling ger att formerna för statsbi-
dragen, som idag är generellt hållna och knutna till innevarande överens-
kommelser mellan SKR och MSB, i framtiden blir mer komplexa och i sig 
kommer kräva en mer omfattande administration för den enskilda kommu-
nen. Därför kommer det att behövas en tydlig samordning mellan inneva-
rande och kommande utredningar inom totalförsvarsområdet så att den 
sammanvägda mängden administrativt arbete för den enskilda kommunen 
inte blir ofinansierad. 
 

 

 

-------------------------------------------- 

I detta ärende har kommunstyrelsen beslutat. Kommundirektören har varit 
föredragande. 
 
 
ÖSTERSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bo Svensson     
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Anders Wennerberg 
   Kommundirektör 
 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 20 au-
gusti 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/03085 och remissin-
stansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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