HEMSTÄLLAN

Vårt ärendenr:
16/01044

Styrelsen
2016-04-15

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Ann-Sofie Eriksson

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Hemställan om stöd och befogenheter om kommunerna ska
ansvara för läkemedelskontroll av receptfria läkemedel
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat vissa problem för
kommunerna i sitt kontrolluppdrag av receptfria läkemedel.
Det sker idag ingen tydlig vägledning från den centrala myndigheten, Läkemedelsverket, om vad kommunernas uppdrag innebär och vad avsikten är att kommunerna
ska göra. Det verkar även finnas otydligheter beträffande vilket mandat och formellt
vägledningsansvar Läkemedelsverket har. När kommunerna har motsvarande operativa kontrolluppdrag på andra områden såsom livsmedelskontroll så ges tydlig vägledning från ansvarig central myndighet och kommunerna får därmed förutsättningar
att genomföra sitt uppdrag.
Idag har kommunerna ingen befogenhet som kontrollmyndighet att förelägga den som
inte följer gällande regler. Detta innebär att kommunernas kontroll inte leder till åtgärd. Här behövs en förordningsändring som ger kommunerna denna befogenhet om
de ska ansvara för kontrollen.
För läkemedelskontrollen har kommunerna inte lagligt stöd att samverka och köpa
tjänster av annan kommun för att kunna utföra kontrolluppdraget. När kommunerna
har motsvarande uppdrag på andra områden så finns denna möjlighet och det är en
förutsättning för att samtliga kommunerna ska kunna ha tillgång till kompetens för
denna typ av frågor.
Lagstiftningen medger inte heller att kontrollavgifter som ej betalas i tid kan ska
kunna verkställas enligt utsökningsbalken, utan det mer osäkra förfarandet med
ansökan om betalningsföreläggande får istället användas.
SKL hemställer med anledning av ovanstående att:






Rollfördelningen mellan Läkemedelsverket och kommunerna beträffande
tillsyns- och kontrollansvar klargörs.
Kommunerna ska få befogenhet att ha fullt ansvar för att bedriva kontrollen
över receptfria läkemedel med rätt att besluta om förelägganden med eller utan
vite.
Läkemedelsverkets mandat som vägledande myndighet måste tydliggöras.
Kommunerna ska få vägledning av vad det operativa kontrolluppdraget innebär angående läkemedelskontroll
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Kommunerna ska få rätt att samverka med andra kommuner för utförande av kontrollen
på likartat sätt som inom livsmedelskontrollen, miljötillsynen m.fl. områden.

Om inte dessa problem kan åtgärdas bör inte kommunerna vara ansvariga för kontroll
enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
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