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Rapport skyddsutrustning
I den akuta situation som förelåg med anledning av Covid-19 tvingades många kommuner
att gå utanför de upphandlade avtalen då dessa leverantörer inte kunde leverera material,
både på grund av brist men även till följd av att sjukvården/regionen prioriterades. Det
förelåg en global brist på skyddsutrustning där enskilda kommuner tvingats lägga resurser
på att försöka anskaffa skyddsutrustning samtidigt som otydliga nationella riktlinjer och
direktiv förelåg, vi har fått lära oss efterhand. Direktiv, krav och riktlinjer har även ändrats
under tiden. Priserna för skyddsutrustning mångdubblades jämfört med upphandlat pris
under början av pandemin.
Höörs kommun har under hela pandemin haft korrekt skyddsutrustning att tillgå, om än i
små mängder. Fram för allt hade vi ont om andningsskydd. Dessa andningsskydd ska
användas när det finns risk för så kallad aerosol smitta tex hos medborgare som har CPAP
(hjälpmedel för andning) eller har en trachestomi samt inom räddningstjänsten.
Övriga skyddsmaterial hade vi ett relativt gott lager av men om en ev smitta skulle drabba
ett par medborgare skulle det snabbt ta slut.
Med anledning av ovanstående har vi gjort inköp som i efterhand visats sig inte uppfylla
standard enligt Arbetsmiljöverket vilket redovisas i nedan tabell.
Det hade under den rådande krisen varit önskvärt att Länsstyrelsen eller MSB tagit ett
samlat grepp och ombesörjt beställningar av skyddsutrustning.
För att förhindra att hamna i samma situation igen finns enbart en åtgärd; kommunen
måste ha ett beredskapslager med korrekt skyddsmaterial.
Idag får vi samtlig utrustning från ordinarie leverantörer. Materialet som levereras är korrekt och
priserna börjar sjunka men är fortfarande inte nere i de priser vi har i vanliga fall.
Samtliga kostnader kopplade till Covid-19 inkl skyddsutrustning ska kommuner och regioner enligt
Regeringen få tillbaka via statsbidrag.

I början av juni fick samtliga kommuner en enkät från SVT/Uppdrag granskning gällande
andningsskydd, se nedan:
”Vänligen vidarebefordra snarast till ansvarig för upphandling av coronarelaterad vård- och
omsorgsutrustning i kommunen. Tacksam för svar senast torsdag den 11/6. Nedan finner ni några
frågor om inköp av andningsskydd (typ FFP2 eller FFP3). Om ni har köpt in något av de skydd
som nämns begär vi härmed också kontrakt eller korrespondens som specificerar köpen. Vi
önskar också få certifikaten. Om ni har låtit testa några masker (oavsett om de är certifierade av
nedanstående företag eller inte), begär vi också ut testprotokollen. Dessa handlingar, liksom
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andra kommentarer, kan mejlas till reportern Ola Westerberg (frilans på uppdrag av SVT) på
westerbergola@gmail.com, 0708-44 34 20”
Nedan tabell visar vilka företag vi erhållit andningsskydd från där vi inte kan garantera att vi
uppfyller gällande krav. Denna information samt diverse certifikat skickades in till SVT.

Företag

Antal

pris/st

Totalt

Frakt

AcceleronCare AB
Rotakorn elektronics AB
Jacobsson & Lind AB
Ballard AB

150
500
240
1000

69,00
32,00
135,00
49,95

10 350,00
16 000,00
32 400,00
49 950,00

695,00

Totalt

1890

285,95 108 700,00

695,00

Beställningar från AcceleronCare AB och Rotakorn Elektronics AB gjordes tillsammans med Hörby
för att få ner priset med tanke på volym ökning.
AcceleronCare AB har kontaktat oss efter SVTs rapport och vi kommer få pengarna tillbaka.
Hedervärt och något vi vill omnämna.
Rotakorn Elektronics AB faktura är ej betald och företaget har inte hört av sig mer.
Andningsskydden uppfyller ej standard.
Jacobsson & Lind AB andningsskydd ser ut att vara korrekta enligt Eu direktiv/standard och är CE
märkta. Men inga vi kommer använda förrän ev tester är gjorda.
Ballard AB andningsskydd uppfyller ej gällande krav och fakturan är betald.
Samtliga av ovanstående skydd inhandlades i mitten av mars eller början av april, när det inte fanns
några skydd att få tag på hos någon upphandlad leverantör.
Vill avluta med att förtydliga att vi hela tiden haft korrekt skyddsutrustning ute i våra verksamheter
och att den skyddsutrustning som visat sig ej uppfylla standard aldrig använts.
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