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Munskydd till Ukraina som bistånd  
 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. godkänner förslaget om att ge förvaltningens munskydd med bäst före-datum 
december 2022 och mars 2023 i bistånd till Ukraina genom organisationen 
Kristna läkare och medicinstudenter, KLM.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har under pandemin köpt in lager med munskydd som sedan dess har 
lagrats i Västra Götalandsregionens (VGR) lager. Delar av beståndet har använts men på 
grund av varierande riktlinjer kring användandet av munskydd finns det cirka 1,3 
miljoner munskydd kvar med bäst före-datum december 2022 och mars 2023. 
Förvaltningen bedömer att munskydden inte kommer att användas innan bäst före-
datumen passerar. Då leverantören har satt ett bäst före-datum kan ingen godkänna ett 
användande efter detta. Alternativet till donation är att munskydden går som avfall. 
Förvaltningen har via VGR och Sahlgrenska International Care kommit i kontakt med 
organisationen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM). KLM är intresserade av att ta 
emot munskydden och transportera dem till Ukraina där det kan doneras till deras 
samarbetspartner. Förvaltningen bedömer att det inte finns några juridiska hinder för att 
lämna munskydd som bistånd till Ukraina. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att 
lager med munskydd med bäst före-datum december 2022 och mars 2023 lämnas som 
bistånd till Ukraina genom organisationen KLM. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnader kan tillkomma för att kunna säkerställa att förvaltningen tar ansvar i samband 
med transporten. Alternativet till att donera är att låta munskydden gå som avfall till 
förbränning vilket medför avfallskostnader.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningens bedömning är att förslaget har en positiv påverkan utifrån den sociala 
dimensionen. Det finns en stor efterfrågan från Ukraina på bistånd, bland annat i form av 
sjukvårdsutrustning. Partiet med munskydd kan göra nytta i det krigsdrabbade Ukraina.  
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Ärendet  
Nämnden har att ta ställning till om förvaltningens lager med 1,3 miljoner munskydd med 
bäst före-datum december 2022 och mars 2023 som förvaras i VGR:s lager ska lämnas 
som bistånd till Ukraina genom organisationen Kristna Läkare och Medicinstudenter 
(KLM).  

Beskrivning av ärendet 
Under pandemin har förvaltningen köpt in lager med munskydd. Detta på grund av en 
osäkerhet kring framtida möjligheter att få leverans. Förvaltningen har i dag cirka 1,3 
miljoner munskydd med bäst före-datum december 2022 och mars 2023. Förvaltningen 
har använt delar av beståndet men på grund av varierande riktlinjer kring användandet av 
munskydd finns det lager kvar, detta då åtgång varit svårbedömt. Förvaltningen har 
kontaktat leverantör och vårdhygien i VGR kring frågan om munskydden kan användas i 
verksamheten efter bäst före-datum och fått svaret att det inte går att godkänna 
användande efter detta. Hjälporganisationer kan välja att ta emot munskydden efter bäst 
före-datum. Alternativet till att donera är att låta munskydden gå som avfall till 
förbränning. 

Förvaltningen har genom Sahlgrenska International Care fått kontakt med en av deras 
samarbetspartners, KLM. KLM är intresserade av att ta emot munskydden och 
transportera det till Ukraina. Intresset för att ta emot munskydden är stort och efterfrågan 
finns i Ukraina. KLM har möjlighet att transportera munskydden till Ukraina och deras 
samarbetsorganisation i Ukraina har möjlighet att ta emot det. På grund av det osäkra 
läget kan dock förutsättningarna ändras.     

KLM är en förening för kristna läkare, tandläkare, medicin- och tandläkarstudenter i 
Sverige. KLM arbetar internationellt och är anslutna till International Christian Medical 
and Dental Association (ICMDA) och har fått ett speciellt ansvar för Ukraina. KLM har 
under våren transporterat sjukvårdsmaterial till Ukraina.  

Juridisk bedömning av möjligheterna att ge bistånd  
En kommun får lämna bistånd i form av exempelvis utrustning till ett land som får 
svenskt bistånd (jfr. 5 kap. 4 § befogenhetslagen [2009:47]). Ukraina får bistånd av 
Sverige. Av förarbetsuttalanden så nämns särskilt sjukvårdsmateriel när det gäller 
utrustning (jfr prop. 1975:84 s. 33 f.). Munskydd får anses vara sjukvårdsmateriel. 
Kommuner får i skälig omfattning använda medel för att transportera utrustningen (5 kap. 
6 § befogenhetslagen [2009:47]). Det finns därför inga juridiska hinder mot att lämna 
bistånd i form av munskydd till Ukraina.  Om beslutet att skänka munskydd till Ukraina 
är av så kallad principiell betydelse så behöver beslutet tas av kommunfullmäktige (jfr 5 
kap. 1 § kommunallagen [2017:725]). Mot bakgrund av att värdet på lagret med 
munskydd är lågt så kan beslutet inte vara av principiell beskaffenhet (prop. 1973:90 s. 
231 och RÅ 1993 ref. 47). Det finns därför inga hinder mot att nämnden fattar beslut i 
frågan.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några juridiska hinder för att lämna munskydd 
som bistånd till Ukraina. Värdet på partiet bedöms vara lågt. Förvaltningen bedömer att 
munskydden inte kommer användas innan bäst före-datum passerar. Då leverantören har 
satt ett datum kan ingen godkänna ett användande efter detta. Alternativet till att donera 
är att låta munskydden gå som avfall till förbränning. Mot denna bakgrund föreslår 
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förvaltningen att munskydd med bäst före-datum december 2022 och mars 2023 som 
finns lagrat hos VGR lämnas som bistånd till Ukraina genom organisationen KLM. 
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