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Svar på interpellation från Diana Zadius (C) om 
beredskapen inom vård och omsorg  
Diana Zadius (C) ställer ett antal frågor om lager - och beredskapsrutiner inom 
kommunens vård – och omsorgsverksamhet till äldrenämndens ordförande. 

-Anser du nu i efterhand att kommunen borde haft särskilda lager- och beredskapsrutiner 
för att förebygga kriser och störningar?  
 

Hanteringen av coronapandemin under våren 2020 var en utmaning för både 
kommuner och regioner. En av de svåraste frågorna att hantera har varit 
materialförsörjningen till vård och omsorg. Trots att situationen initialt var 
ansträngt gällande tillgång på viss skyddsutrustning beroende på stor 
efterfrågan både nationellt och internationellt, har vården och omsorgen 
aldrig hamnat i en materialbrist, men prioriteringar har behövt genomföras.   

 
-Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att säkra leveranser av nödvändiga varor och 
tjänster under pandemin?  
 
På grund av den stora efterfrågan på skyddsmaterial under inledningen av 
pandemin köptes skyddsmaterial in utanför avtal och då till ett högre pris än 
normalt. I och med ett uppdrag från inriktnings- och samordningsfunktionen 
(ISF) har Uppsala kommun i dagsläget målet att det ska finnas ett centralt 
lager för ett antal varor, främst kopplat till skyddsmaterial som används 
inom vård och omsorg. Lagret skulle initialt täcka behovet för minst tre 
månader. Detta lager har byggts upp successivt under pandemin för att 
minska sårbarheten för eventuella nya leveransproblem. De flesta varorna 
förväntas för närvarande räcka i 5–12 månader beroende på användning och 
pandemins utveckling. 

Krisledningsnämnden beslutade den 5 februari 2021 att utöka lagret av mun- 
och andningsskydd så att det räcker i 6 månader. Detta för att reglerna kring 
användning av munskydd successivt har stärkts, men även för att ta höjd för 
eventuella framtida regler kring munskydd i andra verksamheter än vård- 
och omsorg.  
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-Vilka åtgärder anser du att kommunen bör vidta för att förebygga materielbrist i 
samband med framtida kriser och störningar?  
 

Det senaste året har visat att vi behöver vara på tårna och ständigt bevaka 
vår omvärld för att snabbt kunna anpassa vår beredskap och våra lager. Vi 
måste vara flexibla och beredda när förutsättningarna förändras.  

I samband med lagrets uppbyggnad har det tydliggjorts relativt omfattande 
krav på både lokaler och personalresurser för att tillskapa en fungerande 
lagerverksamhet. Det krävs dessutom 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.  

Vi måste se till att kommunens kritiska verksamheter klarar sig vid framtida 
störningar och kriser. Inom ramen för kommunens kontinuitetsplanering ska 
därför även behovet av andra beredskapsställda produkter ses över.  

 

-Centerpartiet föreslog i sitt förslag till mål och budget för 2021 att kommunen skulle 
bygga upp ett beredskapslager för vård- och omsorgsverksamheten. Är detta något du 
och övriga styret är villiga att överväga?  

Som redogjorts ovan finns ett centralt lager på plats för att täcka behovet av 
bland annat skyddsutrustning om 6 månader. Ett visst beredskapslager 
kommer dock att behövas på varje verksamhetsställe 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.   

  

 

 

Eva Christiernin (S) 

Ordförande i äldrenämnden 
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