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Sammanfattning
Corona-pandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård
som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade
patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på
skyddsmaterial är hög globalt vilket innebär både att priserna höjts
men också att konkurrensen om tillgängligt material ökat. Det finns
därför stora behov att samordna kommuners och regionens arbete
och insatsbehov inom främst sjukvården inför en befarad förvärrad
utveckling.
Kommunstyrelsen föreslås att under 2020 tillfälligt bemyndiga
kommundirektören att efter samråd med vård och omsorgsdirektör
inköpa större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2020.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Corona-pandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård
som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade
patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på
skyddsmaterial är hög globalt vilket innebär både att priserna höjts
men också att konkurrensen om tillgängligt material ökat. Det finns
därför stora behov att samordna kommuners och regionens arbete
och insatsbehov inom främst sjukvården inför en befarad förvärrad
utveckling.
Länsstyrelsen och de 33 skånska kommunerna har därför skapat en
gemensam anskaffningsgrupp för Skåne med uppdrag att säkerställa
en god tillgång till skyddsmaterial för kommunerna.
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Uppdraget i den gemensamma anskaffningsgruppen är att dels
säkerställa att kommunens egen verksamhet har god tillgång till
skyddsmaterial, dels skapa förmåga att bistå övriga skånska
kommuner i gemensam tillgång till skyddsmaterial utifrån en
solidarisk förmåga som byggs upp av länsstyrelsen.
Arbetet fokuseras på de nio produktgrupper som definieras som
skyddsutrustning: andningsskydd, munskydd, visir, plastförkläden
med- och utan lång ärm , handskar , skyddsglasögon, handsprit och
ytsprit. Hur stora volymer som varje kommun behöver samt
innevarande lagerstatus för respektive produkt rapporteras varje
vecka till socialstyrelsen som vid behov kan omfördela till
kommuner som har brist. En strukturerad webrapporteringen av
lagersaldon och antal smittade/befarade smittade byggs även upp i
Skåne för fördelning av inkommande resurser.
Behoven av skyddsmaterial för Lunds kommun har gjorts utifrån
beräknad åtgång/vecka med marginaler för ökad smittspridning.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det finns tillräcklig
tillgång till handsprit och ytdesinfektion tack vare inhemsk
produktion. för övriga produkter krävs insatser för att säkra
tillräckliga lager.
Grunden är att en kommun måste vid varje större köp teckna själva
avtalet. När affärsmöjlighet dyker upp måste det ske med betydande
snabbhet och då medges inte tid för interkommunala förhandlingar.
Den upphandlande kommunen betalar den inköpta leveransen. Den
kommun som sedan köper materialet betalar den inköpande
kommunen i efterhand.
De stora kommunerna har tagit på sig ett ansvar för att bistå mindre
kommuner. Lund har aktivt tagit på sig att köpa mer än eget
närtidsbehov med intentionen att andra ska kunna ta del. Det kräver
en temporär delegation till kommundirektören inköpa större
volymer smittskyddsmaterial än vad kommunen själv behöver
Bedömningen är att en delegation upp till 20 mkr ger det
handlingsutrymme som krävs i det ansträngda läget.
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Ekonomiska konsekvenser
Pandemin innebär ökat behov av skyddsutrustning i arbetet att
förhindra smittspridning. Den ökade kostnaden kan i nuläget ej
beräknas. Alla kostnadsökningar och intäktsminskningar till följd av
pandemin särredovisas.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

under 2020 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter
samråd med vård och omsorgsdirektör inköpa större volymer
smittskyddsmaterial upp till 20 mkr
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