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Landstingsstyrelsen

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att yttra sig över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för den katastrofmedicinska beredskapen samt förslag på
överenskommelse för katastrofmedicinska insatser utomlands.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Det svenska krisberedskapssystemet har genomgått stora förändringar sedan flodvågskatastrofen i Asien 2004. Bland annat finns numera en myndighetsgemensam
stödstyrka som har till uppgift att i en situation då många människor med hemvist i
Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, i ett inledande
skede stödja utlandsmyndigheter och nödställda. Stockholms läns landsting är ett av
de landsting som har en beredskap med läkare och sjuksköterskor till den nationella
stödstyrkan.
Landstingsstyrelsen anser att det är bra att Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för den katastrofmedicinska beredskapen är förenklat och mer
övergripande jämfört med nuvarande föreskrifter och allmänna råd.

Bilagor
1 Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
2010-01-12
2 Överenskommelse om beredskap för katastrofmedicinska insatser
utomlands
3 Konsekvensutredning
4 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2010-02-22
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Kommentarer och synpunkter i övrigt som gäller dels förslaget till nya föreskrifter,
dels förslaget till överenskommelse, hänvisar landstingsstyrelsen till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
Stockholms läns landsting vill betona att finansieringsprincipen är viktig, dvs att den
som beslutar om en uppgift också ska stå för kostnaderna. Det är mot denna bakgrund väsentligt med fortsatta statliga bidrag för att kunna finansiera föreskrifternas
skallkrav.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialstyrelsen har den 12 januari 2010 berett landstinget möjlighet att yttra sig över
förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för den katastrofmedicinska beredskapen samt förslag på överenskommelse för katastrofmedicinska insatser utomlands
(bilagor).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 februari 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande till Socialstyrelsen överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2010.

