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Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till
samhällsviktig verksamhet

Regeringens beslut

Med anledning av pågående covid-19 pandemi ger regeringen Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra en
behovsanalys för tiden fram till den 1 september 2021 avseende anskaffning
och fördelning av personlig skyddsutrustning till myndigheter som är
verksamma inom samhällsviktig verksamhet, exklusive hälso- och sjukvård
samt omsorg.
Analysen ska utgå från de scenarier som Folkhälsomyndigheten har tagit
fram vad gäller den fortsatta spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19 i Sverige under hösten 2020 och våren 2021. MSB ska
analysera vilka myndigheter som kan behöva stöd för anskaffning av
personlig skyddsutrustning och i vilken utsträckning myndigheterna själva
har möjlighet att tillse sin egen försörjning av personlig skyddsutrustning
eller om de behöver stöd. I det fall det saknas förutsättningar för
myndigheterna själva att säkerställa sin försörjning ska det av analysen
framgå vilken typ av personlig skyddsutrustning som behövs (exempelvis
andningsskydd, visir, skyddskläder och skyddshandskar) samt en
uppskattning av vilka volymer som kan bli aktuella att anskaffa.
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Behovsanalysen ska också ge en bild av om behoven kan säkerställas genom
ökat samarbete mellan berörda myndigheter eller genom nationell
samordning. Myndigheter som efterfrågar stöd ska finansiera sin anskaffning
inom befintliga anslagsramar.
MSB ska i uppdragets genomförande samråda med Socialstyrelsen och
Arbetsmiljöverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Justitiedepartementet) senast den 15 oktober 2020.
Ärendet

Under pandemiutbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 hade
många aktörer under våren 2020 svårt att få tag på skyddsutrustning. Läget
uppgavs vara akut för regionerna och kommunerna samt för andra aktörer
som behöver skyddsutrustning i sin yrkesutövning de första veckorna av
pandemin.
Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. säkra tillgången
på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för kommunernas och
regionernas räkning. Uppdraget till Socialstyrelsen omfattar verksamheter
inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Regeringen ser att en behovsanalys
bör göras för att förekomma och hantera eventuell brist på personlig
skyddsutrustning för myndigheter som är verksamma inom samhällsviktig
verksamhet, exklusive hälso- och sjukvård samt omsorg, inför eventuella nya
lokala och regionala utbrott av covid-19.
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