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Remissvar av SOU 2021:19, En stärkt försörjningsberedskap
för hälso- och sjukvården
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som
syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.
Utredningen
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget 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.
Ställningstagande
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslagen om en stärkt försörjningsberedskap
för hälso- och sjukvården och ställer sig positiva till förslagen. När det gäller att rapportera
lägesbilder skriver utredningen att detta kan komma att påverka småföretag. Samtidigt anges
att för att få en heltäckande lägesbild är det viktigt att även mindre företag rapporterar
information. Utredningen anger att småföretag till skillnad från stora bolag ibland är mer agila
när det gäller omställning och att småföretag därför kan ha lättare till omställning men
behöver mer stöd. Utredningen föreslår därför att statliga forskningsinstitutet RISE ska
tillhandahålla stöd till småföretag så att de kan få den vägledning som behövs.
Småföretagarnas riksförbund tillstyrker, dock har vi några medskick:
Småföretagarnas riksförbund hade önskat en mer utförlig beskrivning med närmare
uppskattning av berörda företags tidsåtgång och kostnader till följd av utredningens förslag.
Likaså bör det klargöras vilken typ av stöd som kan komma ifråga, ekonomiskt och/eller
kunskapsmässigt.
Det är vidare viktigt att RISE i ”fredstid” bygger upp rutiner för handhavande av sitt uppdrag
så att inte administrationen, som i Tillväxtverkets hantering av stöd under pandemin, blir ett
hinder för att realisera stödprogram som vänder sig till småföretag.
Utredningen skriver att det finns en hel del småföretag aktiva i berörda branscher men att
dessa främst ägnar sig åt forskning och utveckling av sjukvårdsprodukter. Även bland
handlarna finns en del småföretag. Det framgår dock inte i utredningen vad som ligger till
grund för företagsstorleken och vad som menas med småföretag.
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Från Småföretagarnas Riksförbund vill vi även göra ett avslutande medskick om att det är
viktigt att även mindre aktörer ses som viktiga för försörjningen, tyvärr faller många mindre
aktörer bort vid upphandlingar. Det bör beaktas vid planering av framtida kriser där det
uppstår ett behov av att försörja såväl allmänheten som sjukvård med såväl personlig
skyddsutrustning som medicintekniska produkter i ovanligt stor omfattning.
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