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En krisberedskap som har Mellansverige i fokus   

Vi lever i en värld där människor kan resa över hela världen, vilket riskerar att lokala 

epidemier snabbt kan bli pandemier. Coronapandemin som vi nu lever 

med, och som  många drabbats hårt av, har visat på brister i den nationella, regionala 

och kommunala krisberedskapen. När det behövdes skyddsmaterial i en enorm skala 

var vi inte tillräckligt förberedda. På alla nivåer i landet fick man göra stora 

ansträngningar, med en del okonventionella metoder, för att se till att de som behövde 

skyddsmaterial hade tillgång till det. Lärdomar måste dras av detta. En tydlig sådan är 

att krisberedskapen behöver bli avsevärt bättre. Det behöver finnas ett centrallager för 

kommuner, regioner och län i Mellansverige. Staten har aviserat att det behöver 

byggas en struktur som ser till att skyddsutrustning finns tillgängligt när pandemier 

slår till mot samhället.  

Moderaterna i Örebro kommun ligger i framkant för att möta upp och vara en del av 

lösningen. Vårt logistiska läge samt vår infrastruktur med tillgång till 

både Skandinavien men också övriga världen skulle kunna vara en del av en sådan 

effektiv lösning. Vi föreslår därmed att Örebro kommun initierar en kontakt med 

lämpliga aktörer för att tillmötesgå en lösning som innebär att Örebro blir en del av 

ett framtida skyddslager oavsett vem som blir huvudman.   

Örebro flygplats med omkringliggande ytor vore en utmärkt placering för ett 

centrallager med skyddsmaterial. Därifrån skulle Myndigheten 

för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt andra aktörer såsom kommuner, 

regioner samt statliga aktörer som Försvarsmakten, Socialstyrelsen med flera, kunna 

skapa en lagerlösning. Då skulle också de internationella kris- och hjälpsändningarna 

som redan skickas från Örebro flygplats bidra till att skyddslagret omsätts för att 

undvika att skyddsutrustningen blir utdaterad samt hålls uppdaterad.   



En placering i närheten av flygplatsen skulle underlätta samverkan med kommunala, 

regionala och statliga aktörer med både distribution och tillgång. Genom en 

bred samverkan kan detta vara ett första steg i att skapa en starkare beredskap 

för Örebro och Sverige.   

  

Vi befinner oss i en av de största kriserna i modern tid och vi behöver hjälpas åt att ta 

ansvar för att vi ska vara ännu bättre rustade till nästa gång en kris sker.   

  

  
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Kommunstyrelsen beslutar   

  
att                  kommundirektören får i uppdrag att utreda ett centrallager för 

skyddsutrustning vid Örebro flygplats   
  

att                 kommundirektören får i uppdrag att inleda samtal med omkringliggande 
kommuner och regioner i syfte att se över en lösning för 
skyddslager för Mellansverige i Örebro.  

  
att                  Örebro kommun initierar ett aktivt intresse gentemot statliga aktörer 
 samt kommunala och regionala i syfte att få en skyddslagerlösning på 

plats i Örebro  
  
  
  
Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån 
för eget förslag.  
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