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Regionkontoret
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Samuel Lindh
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Regionstyrelsen

Svar på motion om förstärkt beredskap
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen
Sammanfattning
Lise-Lotte Bensköld Olsson och Johan Lindahl, Socialdemokraterna, har i en
motion yrkat att regionen utreder ett antal frågeställningar kopplat till förstärkt
beredskap kopplat till försörjningen av skyddsutrustning och annan
medicinteknisk utrustning.
Regionkontoret delar motionärernas uppfattning att den regionala
beredskapen kring sagda materiel behöver förstärkas. Regionkontoret ser dock
att frågeställningarna behöver hanteras samordnat och i takt med andra
samhällsaktörer och i relation till utredningar, uppdrag och lagstiftning på
nationell nivå. Frågeställningarna bör inte hanteras av regionen på egen hand
vilket blir konsekvensen av motionärernas förslag. Regionkontoret anser
därför att motionen bör avslås.
Bakgrund
Pandemin har visat på ett behov av att stärka beredskapsplaneringen på flera
nivåer i samhället. Region Halland har under år 2020 genomfört en förstudie
på försörjning och lagerhållning av skyddsutrustning och kritisk
försörjningsmateriel inför en pandemiliknande situation. Förstudien utgick
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från att regionen ska ha en uthållighet att försörja sina egna behov och
kommunernas behov i en vecka respektive tre månader.
Från nationell nivå väntas tydligare styrning till regionerna om att arbeta med
ökad beredskap och robusthet. Styrningen kommer bland annat genom
nationella överenskommelser och handlar om att skapa robusthet inom
kritiska försörjningsområden.
I Region Hallands Omvärlds och framtidsanalys 2022-2025 framgår att ett
antal sårbarheter i det svenska samhället kommit i dagen under senare tid.
Omvärlds och framtidsanalys 2022-2025 visar att globaliseringens möjligheter
gagnar samhället samtidigt som nya sårbarheter uppkommer och behöver
hanteras. Samhällets förmåga att möta klimatförändringar behöver öka så att
exempelvis energi och transporter, livsmedel och dricksvatten samt hälso- och
sjukvård säkerställs.
Övervägande
Regionkontoret uppskattar motionärernas initiativ. Frågeställningarna är
viktiga före regionen och dess medborgare. Den kommande nationella
styrningen blir avgörande för de centrala delarna i regionens fortsatta arbete
med beredskap i bred bemärkelse. Den nationella styrningen väntas också
informera närmare om ansvarsfördelningen mellan region och kommun.
Det är väsentligt att regionen agerar i takt och samklang med andra
samhällsaktörer och i relation till de ansvarsområden som pekas ut från
nationell nivå. Att nu initiera de i motionen föreslagna utredningarna skulle
placera regionen vid sidan av den samlade riktning som samhället i stort håller
på att staka ut. Det är mer ändamålsenligt och effektivt att arbeta med
frågeställningarna inom ramen för det bredare arbetet med beredskap och
civilt försvar. Regionkontoret föreslår därför att motionen avslås.
Konsekvensbeskrivning
Förslaget att avslå motionen motiveras med att de aktualiserade
frågeställningarna bättre hanteras inom ramen för det bredare arbetet med
beredskap och civilt försvar som pågår. Det kan därmed förväntas att
relevanta jämställdhetsperspektiv kommer att belysas efter hand som konkreta
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åtgärder identifieras och beslutas kring. Att avslå motionen förväntas i sig inte
medföra några här relevanta konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslut att avslå motionen har inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör
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