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Svar på remiss - Inbjudan från Socialdepartementet att 
inkomma med synpunkter på Delbetänkandet Hälso- och 
sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk 
inriktning SOU 2020:23 

Sundbybergs stad anser att delbetänkandet är väl genomarbetat och belyser många 
av de områden där det idag brister avseende nationell samverkan kring samhällets 
beredskap för kris och krig. Flera av de områden som tas upp, bland annat 
lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmaterial är i dagsläget i högsta grad aktuellt 
med tanke på den pågående Corona pandemin. Om detta hade varit på plats tidigare 
skulle inte behovet av skyddsutrustning blivit så pass centralt och tid, energi och 
pengar hade kunnat använts mer effektivt.  

Sundbybergs stad anser att delbetänkandets bedömning kring en fastställd 
målsättning för hälso- och sjukvården i kris och krig samt att detta bör omfatta hela 
vårdkedjan är en viktig och central del. Detta skulle underlätta kommunernas 
beredskapsplanering och dimensionering av den civila hälso- och sjukvården samt 
tydliggöra för allmänheten vilka förväntningar man kan ha på en hälso- och 
sjukvård under fredstid, kris eller vid krig. I detta sammanhang är det också 
önskvärt att Försvarsmaktens ansvar tydliggörs för att därmed kunna peka på vilka 
kvarstående förväntningar som finns på regioner och kommuners resurser. Dagens 
upplägg där olika huvudmän har sina egna organisationer är inte optimalt i ett 
krisläge när alla resurser måste mobiliseras. Mot bakgrund av den pågående Corona 
pandemin hade en etablerad vårdkedja över huvudmannagränserna underlättat i det 
inledande skedet. 

Sundbybergs stad ser positivt på utredningens bedömning kring framtagandet av 
nationella utbildnings- och övningsplaner (punkt 9.2.3) och att detta samordnas av 
Socialstyrelsen. Detta skulle av kommuner därefter kunna riktas både till allmänhet 
och medarbetarna i staden. Behovet av samordnade övningar med andra regionala 
aktörer är också önskvärt. Vidare delar staden delbetänkandets bedömning kring 
nationell samordning av vissa försörjningsrelaterade frågor (punkt 8.3), vilket skulle 
öka kris- och krisberedskapen i samhället.  
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Förslagen i betänkandet är beroende av varandra och för att få ett helhetsgrepp om 
olika strategiska delar i kris och krigssituationer behöver alla olika delar pågå 
parallellt under försvarsbeslutsperioden. Detta för att kunna ta tillvara 
samordningsvinster i planerings- och införandefaser. 

Sammanfattningsvis ställer sig Sundbybergs stad bakom delbetänkandet och ser 
fram emot ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med aktuella aktörer.  
 
 
På Sundbybergs stads vägnar 
 
 
 
Peter Schilling (S) 
kommunstyrelsens ordförande 
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