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§ 197 Dnr KS 2020/01248-1.4.1 

Beslut - Svar på motion från (M) angående Västmanlands 
beredskap 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 

och lämnar följande skriftliga reservation: 

"Under början av pandemin rådde stor brist på skyddsutrustning. På olika 

sätt startades tillverkning och vi vet att det i vissa lägen endast fanns några 

dagars framförhållning. I svaret på denna motion som är skriven i september 

2020 så hänvisas det till ett delbetänkande från mars 2021 om stärkt 

försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Ett betänkande som ännu 

inte skickats på remiss. Istället för att bifalla motionen så antar man att det 

kommer förslag från regeringen. 

Detta räcker tyvärr inte utan vi behöver ha framförhållning och planering i 

Västerås och Västmanland. Det hänvisas också till ett beslut om program för 

skydd och beredskap från oktober 2020 där staden nu arbetar med olika 

planer. Detta motsäger på inget sätt en samordning av gemensam 

lagerhållning med Region Västmanland kring hälso- och sjukvårdsmaterial. 

Därutöver har Västerås stad ett lager för 4-6 månader från september 2020 

och initialt fanns också regionens förråd i samarbete med Socialstyrelsen på 

samma plats. Även Länsstyrelsen har ett avtal men det lagras i dagsläget 

inget material. Detta visar på behovet av samarbete för att se till att det finns 

skyddsutrustning för att klara kriser och pandemier. Ett självklart område att 

ha ett fördjupat samarbete med Region Västmanland kring." 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) angående 

Västmanlands beredskap föreslagit att Västerås stad uppmanar Region 

Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att uppnå en större 

samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel 

samt vid behov läkemedel tillsammans med Region Västmanland och 

Västmanlands kommuner. 

Kommunfullmäktige har den 9 september 2020, § 193 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden, individ- och familjenämnden, 

fastighetsnämnden och grundskolenämnden.   
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Äldrenämnden, individ- och familjenämnden, fastighetsnämnden och 

grundskolenämnden har inkommit med remissvar.  

Äldrenämndens bedömning är att försörjningen av skyddsmaterial är 

tillräcklig. Nuvarande uppskattning på tillgång och beredskap är god inför 

eventuella nya utbrott, samarbete mellan kommun och region sker inom 

områdena läkemedel och skyddsmaterial. Individ- och familjenämnden hade 

inga synpunkter. Fastighetsnämnden ställer sig positiv till förslaget och 

Grundskolenämnden anser att projektidén som lyfts i motionen kan vara 

relevant för andra verksamheter i staden men är ur ett grundskoleperspektiv 

inte lika nödvändig. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att ur ett 

totalförsvarsperspektiv bör beredskapsplaneringen avseende försörjning 

inom hälso- och sjukvården regleras och planeras nationellt. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-), Amanda 

Grönlund (KD) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till motionen.  

Jonas Cronert (S) yrkar avslag på motionen.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Anna Maria 

Romlids (V) med fleras yrkande om att motionen ska bifallas och dels Jonas 

Cronerts (S) yrkande att motionen ska avslås. Ordföranden föreslår en 

beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen.  

Kopia till 

Äldrenämnden  

Individ- och familjenämnden 

Fastighetsnämnden  

Grundskolenämnden. 
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Kopia till 

Äldrenämnden 
Individ- och familjenämnden 
Fastighetsnämnden 
Grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Svar på Motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap föreslagit att Västerås stad uppmanar Region 
Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att uppnå en större 
samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel 
samt vid behov läkemedel tillsammans med Region Västmanland och 
Västmanlands kommuner. 

Kommunfullmäktige har den 9 september 2020, § 193 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden, individ- och familjenämnden, 
fastighetsnämnden och grundskolenämnden.   

Äldrenämnden, individ- och familjenämnden, fastighetsnämnden och 
grundskolenämnden har inkommit med remissvar.  

Äldrenämndens bedömning är att försörjningen av skyddsmaterial är 
tillräcklig. Nuvarande uppskattning på tillgång och beredskap är god inför 
eventuella nya utbrott, samarbete mellan kommun och region sker inom 
områdena läkemedel och skyddsmaterial. Individ- och familjenämnden hade 
inga synpunkter. Fastighetsnämnden ställer sig positiv till förslaget och 
Grundskolenämnden anser att projektidén som lyfts i motionen kan vara 
relevant för andra verksamheter i staden men är ur ett grundskoleperspektiv inte 
lika nödvändig. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att ur ett 
totalförsvarsperspektiv bör beredskapsplaneringen avseende försörjning 
inom hälso- och sjukvården regleras och planeras nationellt. 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-04-16 
Diarienr 

KS 2020/01248- 
1.4.1  

Sida 

2 (3) 

 

 

 

Beslutsmotivering 

Frågan om hälso- och sjukvårdens försörjning är aktuell. Dels utifrån de 
problem som flera regioner fick i samband med ett leverantörsbyte hösten 
2019 samt de försörjningsproblem av medicinsk utrustning, skyddsutrustning 
samt läkemedel som pandemin av covid-19 har inneburit för Sverige och 
världen i stort. Vidare är frågan också aktuell i och med återgången till 
totalförsvarsplanering. Motionen refererar till SOU 2020:23 om hälso- och 
sjukvården i det civila försvaret.  
 
SOU 2020:23 är en del i ett utredningsuppdrag om hälso- och sjukvårdens 
beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd 
beredskap från regeringen den 9 augusti 2018. Västerås stad var en av flera 
kommuner som inbjöds att lämna remissvar på SOU 2020:23. I stadens 
remissvar (genom delegationsbeslut) lyfter vi fram bland annat att den 
kommunala omsorgen tydligare ska lyftas fram i målsättningen för hälso- 
och sjukvården inom totalförsvaret. Samt att krigsorganisationerna mellan 
kommun och region behöver synkroniseras avseende hälso- och sjukvården. 
Detta för att säkerställa att uppgifterna som åligger respektive part under 
höjd beredskap omhändertas. Vidare instämde staden i att det är av vikt att 
kommuner och regioner snarast bör vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa försörjningen av läkemedel samt sjukvårdsmateriel. Staden 
svarade också att dimensionering av försörjningen bör utgå från en nationell 
övergripande gemensam planering. I detta skulle erfarenheterna från 
pandemin av covid-19 avseende störningar, logistik och försörjning 
omhändertas. Stadsledningskontoret anser att motionens andemening till viss 
del motsvarar det som staden avsåg i sitt remissvar på SOU 2020:23.  
 
Den 31 mars 2021 överlämnades delbetänkandet SOU 2021:19 En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården till regeringen. Utredningen 
presenterar förslag på ett nytt system för lagerhållning av läkemedel och 
sjukvårdsmaterial samt beredskapsapotek. I detta föreslås den nationella 
nivån i enlighet med SOU 2020:23 att få en central roll. Delbetänkandet 
föreslår flera åtgärder för att säkra hälso- och sjukvårdens 
försörjningsberedskap. Utredningen föreslår också att hälso- och 
sjukvårdslagen ändras så att det ställs tydligare krav på både regioner och 
kommuner att lagerhålla material. SOU 2021:19 har ännu inte skickats på 
remiss. 
 
Stadsledningskontoret anser att frågan om säkerställd försörjning av kritiska 
varor och tjänster är en viktig angelägenhet för hela koncernen. 
Utgångspunkten bör vara att staden ska ha förmåga att hantera och fungera 
under störningar och höjd beredskap.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2020 att anta program för 
skydd och beredskap. I programmet lyfts bland annat frågan om 
försörjningsberedskap. Det är viktigt för både krisberedskap och för stadens 
arbete med totalförsvarsplanering. Vidare gav programmet kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram beredskapsplaner. Det pågår mot bakgrund av 
fullmäktiges beslut ett arbete med att stärka stadens försörjningsberedskap 
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på flera olika plan. Försörjning är ett brett och omfattande område som 
hanterar livsmedel, drivmedel, el, med mera. Staden kommer vidare att 
utvärdera och analysera lärdomarna avseende försörjning och logistik under 
pandemin av covid-19.  
 
Stadsledningskontoret anser att ur ett totalförsvarsperspektiv bör 
beredskapsplaneringen för försörjning inom hälso- och sjukvården regleras 
och planeras nationellt. Detta för att uppnå största möjliga 
samordningseffekt. Lokalt kommer staden behöva ta sitt ansvar för att 
säkerställa att kommunen fungerar under höjd beredskap.   
 
Mot bakgrund av ovan samt antagandet om att regeringen kommer 
återkomma med förslag rörande försörjningen inom hälso- och sjukvården 
anser stadsledningskontoret att det för närvarande inte ligger i Västerås stads 
intresse att genomföra ett regionalt samverkansprojekt enligt motionens 
andemening.   

Ekonomisk bedömning 

Motionssvaret påverkar inte stadens ekonomi. 

Hållbar utveckling 

Motionssvaret bedöms inte påverka stadens hållbara utveckling  

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Mikael Lagergren 

Säkerhetsdirektör 
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§ 89 Dnr FN 2020/00415-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) angående Västmanlands 
beredskap 

Beslut 

Förslag till yttrande daterat 2020-12-09 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) angående 

Västmanlands beredskap i kris. Elisabeth Unell (M) yrkar i motionen att 

Västerås stad ska uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt 

som syftar till att uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning 

av hälso- och sjukvårdsmateriel samt vid behov läkemedel tillsammans med 

Region Västmanland och Västmanlands kommuner 

Motionen gäller den statliga utredningen där det framgår att: 

”Kommuner och regioner bör snarast vidta de åtgärder som krävs för att 

säkerställa att försörjningen av bl.a. läkemedel och sjukvårdsmaterial är 

tillräcklig för att bedriva en god vård i ett normalläge i fred samt, såvitt avser 

regioner, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap”. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 december 

2020 yttrat sig i ärendet. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till delegationen lämnat följande 

förslag till beslut:  

Förslag till yttrande daterat 2020-12-09 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Remiss – Motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande daterat 2020-12-09 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) angående 

Västmanlands beredskap i kris. Elisabeth Unell (M) yrkar i motionen att 

Västerås stad ska uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt 

som syftar till att uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning 

av hälso- och sjukvårdsmateriel samt vid behov läkemedel tillsammans med 

Region Västmanland och Västmanlands kommuner 

Motionen gäller den statliga utredningen där det framgår att: 

”Kommuner och regioner bör snarast vidta de åtgärder som krävs för att 

säkerställa att försörjningen av bl.a. läkemedel och sjukvårdsmaterial är 

tillräcklig för att bedriva en god vård i ett normalläge i fred samt, såvitt avser 

regioner, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap”. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 december 

2020 yttrat sig i ärendet. 

 

 

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

Hans Näslund                                                    

Direktör   Frederick Cederborg 

   Biträdande direktör  



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Thomas Drugge 
Epost: thomas.drugge@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2020-12-09 
Diarienr 

FN 2020/00415- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

Hans Näslund                                                   

Thomas Drugge 

 

Direktör                                                            

Säkerhetsstrateg 

 

 

Yttrande över motion från (M) angående Västmanlands 
beredskap 

Händelser som pågår en kortare tid än en vecka ska i huvudsak kunna 

hanteras självständigt av verksamheterna. I Västerås ska verksamheter ha en 

hög robusthet, flexibilitet och därmed kunna fortgå trots störningar. 

Västerås stad bedriver verksamheter som berör många människor och där ett 

starkare regionalt samarbete är rätt väg att gå för att uppnå samma höga 

robusthet och flexibilitet över en längre tid. 

Ett gemensamt omsättningslager i regionen, som vi kan nyttja, är en viktig 

del i detta som medför att vi kan upprätthålla våra åtaganden mot stadens 

invånare. Detta är något som teknik- och fastighetsförvaltningen ställer sig 

positivt till. 
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§ 339 Dnr AN 2020/00877-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) angående Västmanlands beredskap 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Anna Nordin (M) anmäler särskilt yttrande: "Corona-utredningen som 

presenteras samma dag som yttrandet över den här motionen godkänns i 

Äldrenämnden påvisar att Västerås, näst efter huvudstaden, har haft störst 

antal covid-relaterade dödstal i Sverige. Brist på skyddsmaterial har varit en 

avgörande förklaring till att smittan inte har kunnat kontrolleras och 

samverkan med Regionen är en annan. Samverkan mellan myndigheter som 

inte fungerat under krisen och bristande organisatoriska strukturer utpekas 

som en generell förklaring till krisens utbredning. Motionen tar, precis som 

en kommande lagstiftning på området, sikte på att förstärka den 

organisatoriska strukturen. I skenet av att äldrenämnden både lidit brist på 

skyddsmaterial, inte kunnat förse medarbetarna med skyddsutrustning, letat 

skyddsmaterial ute på världsmarknaden, anlitat privata, lokala entreprenörer 

för tillverkning av visir och förkläden samt tvingats bygga upp ett eget lager 

av skyddsmaterial motsvarande 6 miljoner så är det anmärkningsvärt att i 

yttrandet inte betona vikten av rutiner för att situationen inte ska uppkomma 

igen." 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion angående Västmanlands 

beredskap. I korthet handlar motionen om att stärka den regionala 

beredskapen och inte invänta tvingande lagstiftning. Västerås stad bör ta 

initiativ till att samverka med Region Västmanland i projektform för att få 

till ett större gemensamt omsättningslager. 

Motionärerna föreslår 

att Västerås stad uppmanar Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt 

vars syfte är att uppnå större samordning och gemensam lagerhållning av 

hälso- och sjukvårdsmaterial samt vid behov läkemedel tillsammans med 

Region Västmanland och Västmanlands kommuner. 

att få en stärkt regional och kommunal beredskap för läkemedel och 

sjukvårdsmaterial och Västerås stad bör därför uppmana Region 

Västmanland att anta en ledarroll och påbörja arbetet med att samordna 

större gemensamma omsättningslager i Västmanland. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen i Västerås stad 
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 Kommunstyrelsen Västerås stad 

 

Yttrande över motion från (M) angående Västmanlands 
beredskap 

1. Ärendebeskrivning 
Moderaterna har inkommit med motion angående Västmanlands beredskap. I 

korthet handlar motionen om att stärka den regional beredskapen och inte 

invänta tvingande lagstiftning, så uppmanas Västerås stad att samverka med 

Region Västmanland i projektform för att få till ett större gemensamt 

omsättningslager. 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige 

 att Västerås stad uppmanar Region Västmanland att ta initiativ till ett 

projekt vars syfte är att uppnå större samordning och gemensam 

lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmaterial samt vid behov 

läkemedel tillsammans med Region Västmanland och Västmanlands 

kommuner. 

 

 att få en stärkt regional och kommunal beredskap för läkemedel och 

sjukvårdsmaterial och Västerås stad bör därför uppmana Region 

Västmanland att anta en ledarroll och påbörja arbetet med att 

samordna större gemensamma omsättningslager i Västmanland. 

 

”Kommuner och regioner bör snarast vidta åtgärder som krävs för att 

säkerställa att försörjningen av b la läkemedel och sjukvårdsmaterial är 

tillräcklig för att bedriva en god vård i normalläge i fred samt såvitt avser 

regioner, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap” Enligt hälso- 

och sjukvård i det civila försvaret, SOU (2020:23). 

Utredningen som är ute på remiss tyder på högre lagkrav och som troligtvis 

kommer att ställa krav på beredskap/lagerhållning av läkemedel samt 

sjukvårdsmaterial framöver.  
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2. Lagstiftningen - Hälso- och sjukvård 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL), (2017:30) finns inga bestämmelser som 
begränsar lagens tillämplighet vid höjd beredskap. Regionerna ska enligt 7 kap. 2 § 
HSL, 29 (50) planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls. Ytterligare lagstiftning inom hälso- och sjukvård, som exempelvis 
smittskyddslagen (2004:168), har betydelse för hälso- och sjukvårdens beredskap. 

2.1. Skyddsmaterial - nationellt 

Beredskapen och bristen på skyddsmaterial samt leveranssvårigheter av varor 
under Pandemin innebar en omfattande utmaning för flertalet kommuner 
nationellt. Sårbarheten, bristen på skyddsutrustning och konkurrensen om att 
köpa sjukvårdsmaterial med mera uppenbarades. Under pandemin blev bristen på 
skyddsutrustning ett faktum när mycket lite kunde levereras. Behovet av 
skyddsmaterial är nu säkerställt nationellt och läkemedelslagren är nu välfyllda, 
enligt (Socialstyrelsen,2020). 

Kommuner kan avropa skyddsmaterial av från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) i ett centralt avtal-(Kommentus avtal). 

2.2. Skyddsmaterial - länet 

Länsstyrelsen i Västmanland har uppdraget att i samarbete med kommuner 
tillgodose behovet och fördela skyddsmaterial under pågående kris. Samverkan 
mellan huvudmän krävs för att kunna säkerställa att tillräcklig försörjning av 
sjukvårdsmaterial, läkemedel och skyddsutrustning i händelse av pandemi och i 
kris för likvärdig god vård. Samarbete mellan kommun och region har vidtagits 
gällande läkemedel och sjukvårdsmaterial i regionen för att försörjningen ska 
säkerställas. Efter flera kriser där det har saknats sjukvårdsmaterial och Regionen 
inrättat ett lager som räcker i tre månader.  

2.3. Skyddsmaterial – Västerås stad 

Västerås stad gjorde själva inköpen av skyddsmaterial samt tecknade avtal med en 
leverantör som kunde leverera och distribuera skyddsutrustning. Ett underlag 
utarbetades för att tillgodose behoven av skyddsutrustning inom kommunal 
verksamhet. Samtidigt inleddes samarbete inom staden för tillverkning av visir och 
av skyddsförkläden. Vid brist på skyddsutrustning kan vårens situation återuppstå, 
därför påbörjades egenlagerhållning. Beslut har tagits om fyra månaderslager, som 
under vecka 43 utökades till sex månaders lager.  

3. Konsekvenser 

Under årets inledande månader rådde en omfattande brist på läkemedel samt 
sjukvårdsmaterial i hela landet då varken försörjning eller leveranser kunde 
tillgodoses. Initialt medförde detta att aktiviteter initierades på flera nivåer för att 
säkerställa försörjningen. Länsstyrelsen blev ansvarig för inventering samt logistik i 
länet. 
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Det finns en pågående samverkan mellan huvudmän kring lagerhållning av 
sjukvårdsmaterial och läkemedel. Med en nu säkrad tillgång möjliggörs ett 
långsiktigt omsättningslager. Det är av stor betydelse att den rådande samverkan 
upprätthålls och fortlöper. 

3.1. Kund 

Vid vårdnära situation är medarbetarens kompetens i basal hygien och 

tillgången av skyddsmaterial avgörande för att skydda kunden. 

 

3.2. Medarbetare  

Utifrån medarbetarperspektiv tillgodoser förvaltningen att skyddsutrustning och 
den tillhandahålls ur ett smittskyddsperspektiv, betydelsen av att använda rätt 
skyddsutrustning vid rätt tillfälle för att minimera smittspridning. 
Instruktioner/affischer för användning av skyddsmaterial har tagits fram. 

3.3. Kvalitet 

Första tiden kontrollerades skyddsmaterial av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). Numera har skyddsutrustningen certifikat (det vill 

säga att produkten håller det som utlovas) säkrats och behovet av 

skyddsutrustning är tillgodosett. 

3.4. Ekonomi 

Enligt förvaltningen finns en särskild uppföljning med aktivitet, för att göra 

tillförlitliga uppföljningar av varuförsörjningen utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv.  

Ekonomi under 2020 har kommunerna fått möjlighet att söka stadsbidrag för 

merkostnader med anledning av Covid-19. Under 2021 är prognosen för en 

årskostnad av skyddsmaterial 54 mkr, i nuläget finns ingen finansiering för 

detta ännu. 

 

3.5. Juridik 

 
Juridiskt har regionen ansvaret för planering och att katastrofmedicinsk 

beredskap upprätthålls.   

 

3.6. Barnrättsperspektiv 

Den lagstadgade barnkonventionen, innebär att barnrättsperspektivet och barns 
rättigheter ska tas hänsyn till inom alla områden där kommunen fattar beslut.  

I allt framåtsyftande arbete ställs krav på att nämnder och förvaltningar intar ett 
barnrättsperspektiv och i förekommande fall gör barnkonsekvensanalyser inför 
beslut som kan påverka barn. 

 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2020-11-16 
Diarienr 

AN 2020/00877- 
1.7.1  

Sida 

4 (4) 

 

 

4. Förvaltningens bedömning 
Vård och omsorgsförvaltningens bedömning är att försörjningen av 

skyddsmaterial är tillräcklig för äldrenämndens och för personer med 

funktionsnedsättnings verksamheter.   

Nuvarande uppskattning på tillgång och beredskap är god inför eventuella 

nya utbrott, samarbete mellan kommun och region sker inom områdena 

läkemedel och skyddsmaterial. 
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Hej, 

  

Översänder Remiss - Motion från (M) angående Västmanlands beredskap. 

  

Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 december 2020. 

  

Yttrandet skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se. 

  

Med vänlig hälsning, 

Registrator 

Västerås stad 

Stadsledningskontoret 

721 87 VÄSTERÅS 

  

Telefon växel: 021-39 00 00 

Kommunstyrelsen@vasteras.se 

http://www.vasteras.se 
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REMISS 

 

Ärende  Motion från (M) angående Västmanlands beredskap  

 

Remitterat till  Äldrenämnden 

 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 Grundskolenämnden 

 Individ- och familjenämnden 

 Fastighetsnämnden 

 

Svar senast Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 december 2020. 

  

  

 
 Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se 
 
 
 
 Med vänlig hälsning 
   
 Pia Svennerholm Moberg 
 Kanslichef 
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§ 281 Dnr GSN 2020/02922-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2020-11-11, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Susanne Nordin (M) 

lämnar följande särskilda yttrande:  

"Moderaterna i Grundskolenämnden anser att motionen täcker upp ett viktigt 

behov även om just Grundskolenämndens verksamheter än så länge klarat 

sig tämligen smärtfritt utifrån perspektivet gällande tillgång till 

skyddsmaterial. Dock har även vi verksamheter där behov skulle kunna 

uppstå och därmed inte bör glömmas bort vid beredskapstanken kring 

tillgång till skyddsmaterial." 

Ärendebeskrivning 

Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen 

över Elisabeth Unells (M) motion ”Angående Västmanlands beredskap”. I 

motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att uppmana Region Västmanland att ta ett initiativ till ett projekt som syftar 

till att uppnå en större samordning och en gemensam lagerhållning av hälso- 

och sjukvårdsmaterial samt vid behov läkemedel tillsammans med Region 

Västmanland och Västmanlands kommuner. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 december 2020. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2020-11-11, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fredrik Ignell 
Epost: fredrik.ignell@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap 

När Coronaepidemin var ett faktum under vinter/våren 2020 utsattes 

grundskoleverksamheten för hård press och stress. Skolorna hade hög 

personal- och elevfrånvaro vilket innebar att verksamheten fick arbeta hårt 

för att säkerställa en utbildning av kvalitetet. 

Det var under våren 2020 inte någon kännbar brist av hälso- och 

sjukvårdsmaterial inom grundskolan. Tillgången till hälso- och 

sjukvårdsmaterial berör egentligen mest de verksamheter som också har ett 

vårduppdrag så som vissa grundsärskolor med inriktning träningsskolan.  

Det var först under hösten som barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter hade behov av att ytterligare definiera vilka enheter inom 

förvaltningen som hade behov av extra skyddsutrustning i fall det skulle 

uppstå ett scenario där brist på nytt skulle uppstå. 

Då gjordes avvägningen om att förvaltningen inte behöva säkerställa egen 

lagerhållning utan att berörda enheter klarade av den hanteringen på egen 

hand. Dock fanns inte material att beställa hos våra leverantörer som hade 

brist, och staden tillsatte i krisledningsarbetet en funktion för hantering av 

specifika inköp/upphandlingar av skyddsmaterial för att säkerställa 

leveranser till staden. 

Projektidén som lyfts i motionen kan säkerligen vara relevant för andra 

verksamheter i staden men är ur ett grundskoleperspektiv inte lika 

nödvändigt. 
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