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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-03-02

§ 68
Svar på mot ion om kommunalt
beredskapslager från Tobias Smedberg (V)
KSN-2020-01621
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 att kommunen upprättar
ett beredskapslager för kommunala vård- och omsorgsverksamheter som räcker i sex
månader och att investerings- och driftskostnader för detta tas i beaktande i
kommande Mål- och budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021
Bilaga 1, Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V)
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motion.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande
om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-03-02

Diarienummer:
KSN-2020-01621

Handläggare:
Ann-Charlotte Berger d’Argy, Susanne Afzelius, Anders
Fridborg

Svar på motion om kommunalt
beredskapslager från Tobias Smedberg (V)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 att kommunen upprättar
ett beredskapslager för kommunala vård- och omsorgsverksamheter som räcker i sex
månader och att investerings- och driftskostnader för detta tas i beaktande i
kommande Mål- och budget.
Motionen återges i ärendets bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs-, jämställdhets- samt
barnperspektivet bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till beslut.
Föredragning
Hanteringen av coronapandemin under våren 2020 har varit en utmaning för både
kommuner och regioner. En av de svåraste frågorna att hantera har varit
materialförsörjningen till vård och omsorg. Uppsala kommun har trots detta aldrig
hamnat i en materialbrist, men prioriteringar har behövt genomföras.
Under våren har skyddsmaterial köpts in utanför avtal och till betydligt högre priser än
normalt på grund av rådande situation på världsmarknaden. Uppsala kommun köper
upphandlingspliktiga varor och tjänster årligen till ett värde av cirka 3,7 miljarder
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kronor. Vård och omsorg utgör det största inköpsområdet med cirka 1,4 miljarder
kronor.
Under pandemin har brist uppstått för flera olika typer av produkter beroende på
efterfrågan i Sverige och i världen. Det har bland annat handlat om handsprit, visir,
munskydd, långärmade skyddsförkläden och medicinskt godkända handskar. Allt efter
att produktioner har ställts om, både nationellt och internationellt, har dock tillgången
ökat.
I och med ett uppdrag från inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) har Uppsala
kommun i dagsläget målbilden att ett centralt lager på minst sex månader ska finnas
för ett antal varor, främst kopplat till skyddsmaterial som används inom vård och
omsorg. Lagret har byggts upp successivt under pandemin för att minska sårbarheten
för eventuella nya leveransproblem. De flesta varorna förväntas dock för närvarande
räcka i 5–12 månader beroende på användning och utifrån antal sjukdomsfall.
Verksamheterna köper för närvarande in direkt från det centrala lagret men planeras
successivt gå över till ordinarie beställningsrutiner allt eftersom kommunens ordinarie
leverantörer börjar leverera. Verksamheterna kommer alltså även fortsättningsvis att
ansvara för inköp till den dagliga driften och det centrala beredskapslagret ansvarar för
att kunna distribuera internt vid akuta situationer.
Ett visst beredskapslager på varje verksamhetsställe kommer dock att behövas för att
klara en första påfrestning vid störningar i samhället. Verksamheterna har fått en
riktlinje att de ska lagerhålla skyddsutrustning (full skyddsmundering) för en månad.
Det har i samband med lagrets uppbyggnad tydliggjorts ganska omfattande krav på
både lokaler och personalresurser för att få en fungerande lagerverksamhet. Dessutom
krävs en löpande hantering gällande lageromsättning för att undvika utgångna
produkter.
Utöver vård och omsorg finns även andra samhällsviktiga verksamheter och andra
kommunala funktioner som behöver upprätthållas i händelse av samhällsstörningar.
Vissa av dessa funktioner är beroende av tillgång på visst förbrukningsmaterial eller
råvaror för att kunna verka utan avbrott. Det kan handla om exempelvis underlag att
producera måltider, vissa kritiska kemisk-tekniska produkter eller drivmedel till fordon
och arbetsmaskiner.
Inom ramen för kommunens kontinuitetsplanering ska därför även behovet av andra
beredskapsställda produkter ses över, i syfte att säkerställa drift av kommunens
kritiska verksamheter. Vilken planeringshorisont som ska råda för dessa produkter bör
baseras på en analys av förutsättningarna för lagerhållning och den nationella
produktionen av produkten i fråga. Där ska också vägas in andra möjligheter till
försörjningsberedskap, till exempel snabb omställning av produktion till
verksamhetskritiska produkter från mindre kritiska dito.
Att den samlade försörjningsberedskapen ska ses som ett led i både kommunens och
Sveriges totalförsvarsplanering innebär att även höjd beredskap behöver finnas med
som planeringsförutsättning.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
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Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021
Bilaga 1, Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V)

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2020-04-27

Upprätta ett kommunalt
beredskapslager
I tider av kris upptäcker vi var samhället brister. Under coronakrisen, liksom under
materielkrisen 2019 på Akademiska sjukhuset, blir vi varse om bristerna i våra system
för leverans och tillgång till sjukvårdsmateriel. Låt oss tillsammans se till att det aldrig
händer igen.
Kommunens invånare måste kunna lita på att våra vård- och omsorgsverksamheter kan
klara av en kris. För att göra det behövs personalstyrka, materielförsörjning och bra ledning.
Under den här pandemin har vi sett att vår krisberedskap inte är så bra som den borde vara.
Uppsala kommun har i skrivande stund klarat försörjningen av skyddsmateriel bättre än
många andra kommuner under coronakrisen, men den otillräckliga beredskapen har ändå
varit mycket tydlig. Skarpa prioriteringar av skyddsutrustnings användning har behövt göras,
akuta bristsituationer har uppstått, och kommunen har fått försöka slå sig fram på en global
marknad som höjer priserna på globala bristvaror med flera hundra procent. Frånvaron av
egen beredskap vad gäller materiel leder till mindre lyckade, kostnadsineffektiva och osäkra
akuta lösningar. Blickar vi utanför vår egen kommun ser vi än mer katastrofala konsekvenser
av frånvaro av rätt sjukvårdsmateriel.
De borgerliga partierna har under lång tid privatiserat vår läkemedelsförsörjning och vår
försörjning av materiel inom vård och omsorg. Det innebär att vi inte kan säkerställa att det
materiel vi behöver finns på plats i tider av kris.
I en utbredd kris såsom vi har sett med coronautbrottet kommer efterfrågan av material från
många håll samtidigt. Det gör ett system med externa leverantörer extra sårbart för
störningar. Samtidigt har staten och regionerna brustit i sitt ansvar att hålla god beredskap.
Kommunen måste kunna klara sig på egen hand i krissituationer.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:
att Kommunen upprättar ett beredskapslager för kommunala vård- och
omsorgsverksamheter som räcker i sex månader och att investerings- och driftskostnader för
detta tas i beaktande i kommande mål- och budget.

Tobias Smedberg (v)

Vänsterpartiet
uppsala.vansterpartiet.se

