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Remissvar av delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU
2021:19)
Enköpings kommun har inbjudits till att komma med svar på remissen för
delbetänkandet ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården”
(SOU2021:19). Enköpings kommun har med stort intresse tagit del av betänkandet
och lämnar härmed in reflektioner som primärt är inriktade mot det utredningen
kommer fram till som har en direkt påverkan på kommunens uppdrag utifrån
perspektiven krisberedskap, totalförsvarsplanering och hälso- och sjukvård.

1 En månads lagerhållning
Enköpings kommun välkomnar utredningens förslag om att genom lag kräva en (1)
månads lagerhållning på sådana artiklar som används inom hälso- och sjukvården
i kommunen. Ett sådant krav skänker tydlighet i förväntningar och skulle underlätta
arbetet framåt. Den övergripande uppbyggnaden med flera nivåers lagerhållning
välkomnas också då den på ett gott sätt också bör kunna bygga upp en ökad
redundans i systemet som helhet.

2 Kommunens ansvar i relation till privata aktörer
Enköpings kommun förstår intentionen i att ställa krav på kommuner, snarare än
att ställa krav mot enskilda utförare (som då också kan vara företag). Genom de
avtal vi som kommun har med privata vårdgivare bör det finnas ökade möjligheter
för oss att också ställa krav på dessa vad gäller lagerhållning och medverkan i
uppbyggnad av totalförsvaret.
Enköpings kommun ser samtidigt att ett sådant upplägg ökar kraven på oss som
kommuner att formulera rätt typ av formuleringar i upphandlingarna, något som kan
försvåra upphandlingsprocessen, samt att det kan få konsekvenser att den vård vi
vill upphandla således får ett ökat pris då åtgärderna riskerar att skapa högre krav
och förväntningar på de privata aktörerna som redan idag har ett avtal.
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3 Finansieringsmodell genom generella statsbidrag
Enköpings kommun ser positivt på användandet av generella statsbidrag för att i
en övergångsperiod finansiera uppbyggnaden av lagerverksamhet samt att denna
ersättning föreslås fortsätta även framåt, om än i lägre grad, när målet med lager
ska vara uppnått.
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