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Krisledningsnämnden

Beslut om inköp av skyddsutrustning för Danderyds
kommun
Ärende
Forskning pekar på att Covid-19 kan smitta även utan att bäraren uppvisar
symptom. Vård och omsorgsboenden i andra kommuner har rapporterat om
smitta i verksamheterna. Detta trots besöksförbud sedan 3 veckor tillbaka
samtidigt som det innan varje arbetspass kontrollerats att anställda inte haft
feber. Det innebär att det föreligger en stor risk att det uppstår smitta av
Covid-19 även inom kommunens hemtjänst samt vård och omsorgsboenden.
Folkhälsomyndigheten har den 6 april 2020 uttalat att munskydd kan hjälpa
för att motverka smittspridning.
Det finns för detta syfte möjlighet att införskaffa enklare munskydd (IIR)
som är avsevärt billigare än de ansiktsskydd som ska användas vid vård av
vid bekräftad eller misstänkt Covid-19. Munskydden bedöms minska risken
för smittspridning från medarbetare som bär på smitta utan att veta om det.
Socialkontoret har beräknat att cirka 50 000 munskydd kan införskaffas till
en kostnad om cirka 900 000 kronor för att utrusta all personal inom vård
och omsorg, inklusive egen regi och upphandlad verksamhet. Hur många
munskydd varje medarbetare använder kontrolleras för i samråd med
smittskyddssjuksköterska.
Krisledningsnämnden har trätt i funktion enligt beslut av den 26 mars 2020
(dnr KS 2020/0186). Beslut av krisledningsnämnden i föreliggande ärende
är påkallat mot bakgrund av den extraordinära situation som kommunen
befinner sig i. Beslut om att köpa in munskydden behöver fattas snarast
vilket innebär att ärendet är brådskande i den mening som, enligt 2 kap 3 §
2 st lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, berättigar ett beslut på
nämndens vägnar av krisledningsnämndens ordförande.
I första hand ska de upphandlade verksamheter införskaffa egen
skyddsutrustning. Danderyd köper i första hand munskydden för sin egen
verksamhet och i andra hand för att bygga upp ett mindre beredskapslager
som även de upphandlade verksamheterna kan ta del av. Det är först efter
godkännande av socialdirektören, eller av den som tjänstgör i
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socialdirektörens ställe, som en upphandlad verksamhet kan ta del av
kommunens beredskapslager.
Kommunen avser att i efterhand ansöka om ersättning motsvarande hela
kostnaden från staten. Om ersättning av någon anledning inte utbetalas kan
kommunen komma att debitera de upphandlade verksamheterna i den mån
de tagit del av beredskapslagret.
Beslut
1. Krisledningsnämnden bemyndigar socialdirektören att köpa in munskydd
upp till 900 000 kronor och att fatta erforderliga beslut kopplade till inköpet.
2. Krisledningsnämnden beslutar att skyddsutrustning i första hand ska
användas för kommunens egen verksamhet. I andra hand kan upphandlade
verksamheter ta del av lagret efter beslut av socialdirektören. Kommunen
har rätt att i efterhand debitera den som tagit del av lagret om staten inte
lämnar ersättning för inköpt materiel.
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 3 § 2 st lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
För krisledningsnämnden

Hanna Bocander
Krisledningsnämndens ordförande

