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Utökning av kommunlager med skyddsutrustning
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar, mot bakgrund av det extraordinära läget, att
uppdra till socialdirektören att genomföra kompletterande inköp av skyddsutrustning till befintligt kommunlager. Syftet är att skapa en längre
uthållighet och en möjlighet att till självkostnadspris förse kommunens egen
regi och privata utförare med skyddsutrustning.
Kommunen kommer i efterhand debitera den som tagit del av lagret om
staten inte lämnar ersättning för inköpt materiel. Detta gäller även internt i
Danderyds kommun.
De kompletterande inköpen får maximalt uppgå till en miljon kronor.
Skäl för beslutet
Krisledningsnämnden har tidigare fattat ett beslut att upprätta ett kommunlager av skyddsutrustning i syfte att främst säkerställa en god och säker vård
inom socialnämndens verksamhet med anledning av utbrottet av pandemisk
influensa, covid-19 men även för andra behov inom kommunens verksamhet.
Den situation som fortsatt råder i länet med brist på skyddsutrustning gäller
även inom Danderyds kommun. Det finns en stor risk för brist på skyddsutrustning i form av ansiktsskydd, plastförkläden och skyddshandskar såväl
i kommunens egen regi som hos privata utförare.
Danderyds kommun har i dagsläget en begränsad smittspridning inom socialnämndens verksamhetsområden. Det kommunlager som nu upprättats har
utifrån nuvarande nivå på misstänkt och bekräftad smitta har en uthållighet
på 40 dygn. Den ännu låga graden av smitta gör att en fördubbling av antalet
smittade inte är en otänkbar utveckling framöver även om allt görs för att
försöka begränsa smittspridningen. En fördubbling av antalet smittade
skulle innebära en uthållighet på 20 dygn.
Erfarenhet från nyligen genomförda inköp visar att leveranstiderna för
skyddsutrustning uppgår till mellan 14–30 dagar. En fördubbling av antalet
misstänka eller bekräftade fall skulle med all säkerhet medföra att kommunens verksamheter löper stor risk att helt stå utan skyddsutrustning i upp till
10 dygn utifrån nuvarande situation.
De leverantörer som i dagsläget kan leverera utrustning kräver i samtliga
fall beställningsvolymer som vida överstiger den enskilde utförarens behov.
Genom att krisledningsnämnden utökar tillgången på skyddsmaterial i
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kommunens lager möjliggör detta att vidareförsäljning i mindre volymer till
utförarna och skapar samtidigt en nödvändig uthållighet avseende tillgång
till skyddsutrustning.
Socialkontoret har stämt av med utförare som i stor majoritet ser positivt på
möjligheten att köpa skyddsutrustning av kommunen då de själva inte får
några leveranser av ordinarie leverantörer.
Kommunens insats på detta område bedöms tillfällig på grund av extraordinär situation under pandemi. På sikt förväntas ordinarie beställnings- och
leverensvägar stabiliseras så att utförarna med stöd av den samordnande
nationella och regionala organisationen kan tillgodose sina behov.
Utrustningen i befintligt kommunlager behöver kompletteras med följande:
• 10 000 andningsmasker med en klassning av lägsta FFP2
• 10 000 par skyddshandskar.
• 10 000 plastförkläden med lång ärm.
Summan för inköp av extra skyddsutrustning beräknas i ett första skede
uppgå till en miljon kronor. I likhet med vad som gällde för det tidigare
inköp som har gjorts för att skapa ett lager, hanteras kostnaderna tills vidare
på ett konto inom kommunstyrelsens bokföring. Kommunen ska i efterhand
ansöka om ersättning motsvarande hela kostnaden från staten. Om ersättning av någon anledning inte utbetalas eller utbetalas endast delvis kommer
kommunen att interndebitera de egna verksamheter som tagit del av förrådet
och fakturera de privata utförare som har gjort detsamma.
Behovet av att kommunen har ett lager med andningsmasker för såväl egen
som privata utförares behov medför att beslutet om göra inköpet ska fattas
av krisledningsnämnden med stöd av 2 kap. 7 § lagen om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, LEH. Krisledningsnämnden trädde i funktion den 26 mars 2020
och kan fatta beslutet utan att ytterligare åtgärder vidtas.
Beslut behöver fattas snarast vilket innebär att ärendet är brådskande i den
mening som avses 2 kap 3 § 2 stycket. Beslut på nämndens vägnar fattas
därför av krisledningsnämndens ordförande.
Hanna Bocander
Krisledningsnämndens ordförande
Expedieras
Samtliga nämnder i Danderyds kommun
Utförare av kommunalt finansierad verksamhet
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