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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-12
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

10:00-11:00, Odlingen, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Jimmy Loord (KD), närvarar på distans
Mattias Adolfson (S)
Johanna Wyckman (L)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör § 44
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

43-48

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-12
Krisledningsnämnd

§ 43
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-12
Krisledningsnämnd

§ 44
Lägesbild Covid-19 gällande regional utveckling
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, inleder föredragningen med att
redogöra för de insatser som Region Kalmar län gjort för den regionala
kulturen. Bland annat är en handlingsplan framtagen som redogör för dialog
med regionala kulturverksamheter och kommuner samt avstämningar i olika
nätverk samt uppmaningar till regionala kulturverksamheter. Ytterligare
insatser är ett nationellt påverkansarbete i och med skrivelser till Kulturrådet
och Kulturdepartementet och samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige
(RSS). Omställning av kulturprojektmedel har också gjorts och en
omställningscheck och mikrostöd har möjliggjorts till företag inom kulturella
och kreativa näringar.
Vidare redogörs också för de insatser som gjorts för länets näringsliv bland
annat utökat hemsändningsbidrag, en omställningscheck som tagits fram till
företag inom besöksanledningar och kulturella och kreativa näringar samt
omställningsstöd till föreningar inom det kulturella området och
studieförbunden.
Helena Nilsson nämner övriga insatser kopplat till kompetensförsörjning och
besöksnäringen samt det aktuellt utfall för beviljade stöd och aktuella
projektansökningar.
Arbetet med för att föra in det hälsofrämjande perspektivet kopplat till
covid-19 internt och externt presenteras samt hur folkhögskolorna arbetar i
denna situation.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-12
Krisledningsnämnd

§ 45
Lägesrapport Covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I Sverige finns i dagsläget 26 670 bekräftat smittade personer, varav 226
personer finns i Kalmar län. Hittills är cirka 1800 personer provtagna i länet.
33 personer vårdas totalt inom Region Kalmar län för covid-19, antingen på
Länssjukhuset i Kalmar eller på Västerviks sjukhus. Fyra av dessa personer
vårdas på IVA.
Den senaste veckan upplevs en stabil nivå av antalet smittade personer och
patienter som vårdas på sjukhus. Region Kalmar län har över tid tagit emot
patienter från Region Sörmland och Region Östergötland.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redovisar statistik över antalet provtagna
personer i Kalmar län och antalet konstaterade fall av covid-19 samt antal
personer med konstaterad smitta per kommun i länet.
Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare, informerar
krisledningsnämnden om regeringens uppdrag till regionerna kring utökad
diagnostik och redogör för de två metoder för provtagning som finns (PCR
och serologi) samt Folkhälsomyndighetens målbild som strategin ska sträva
mot där fokus är att utesluta infektion hos vårdpersonal för återgång i arbete
samt epidemiologisk kartläggning.
Vidare redogör Karl Landergren för Region Kalmar läns status och kapacitet
för respektive provtagningsmetod kopplat till de grupperna som
Folkhälsomyndigheten pekat ut som prioriterade. Arbetet med en regional
strategi för provtagning fortsätter och ett intensivt arbete med att säkra
materialförsörjningen kopplat till provtagning pågår. Logistiken för
hantering av provtagning förenklas och kontaktpersoner inom regionen har
utsetts för utvidgad provtagning i dialog med Folkhälsomyndigheten. Även
dialogen med kommunerna och Länsstyrelsen fortsätter kontinuerligt
gällande frågan om utökad provtagning.
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Datum

2020-05-12
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§ 46

Ärendenummer RS 2020/367

Besvarande av skrivelse från Sverigedemokraterna
(SD) om presentkort
Beslut
Krisledningsnämnden avslår förslaget från Sverigedemokraterna om att
utreda förutsättningarna för att utfärda rabattcheckar till länets invånare.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har i skrivelse till krisledningsnämnden föreslagit att
regiondirektören ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och
konsekvenserna av, att regionen utfärdar var sin rabattcheck till länets
invånare.
Det är av stor vikt att de åtgärder som genomförs inte genererar en stor
administration och därmed kostnad i förhållande till de effekter som
efterfrågas. Åtgärden med rabattcheckar skulle innefatta en stor
administrativ insats och redan med väldigt små belopp på värdecheckarna
blir den totala kostnaden hög. Region Kalmar län har och kommer att få
stora merkostnader med anledning av Covid-19 och det är viktigt att de
statsbidrag som aviserats används för att mildra effekten av uppkomna
merkostnader.
Utöver de ekonomiska aspekterna är det dessutom oklart om förslaget ryms
inom regionens kompetensområde.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förslaget om att utreda
förutsättningarna för att utfärda rabattcheckar avslås.
Överläggning
Martin Kirchberg (SD) föreslår att arbetsutskottet ska besluta enligt förslaget
och bifalla Sverigedemokraternas förslag om att utfärda presentkort till
länets invånare.
Christer Jonsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla redovisat förslag
till beslut och avslå förslaget från Sverigedemokraterna.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Martin Kirchbergs
förslag eller i enlighet med Christer Jonssons förslag.
Hon finner att arbetsutskottet beslutar enligt Christer Jonssons förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020
2. Skrivelse från Sverigedemokraterna om utfärdande av presentkort
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§ 47

Ärendenummer RS 2020/367

Tillfälliga jourschabloner för beredskapsersättning
inom Hälsoval Kalmar län
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar om följande tillfälliga jourschabloner för
beredskapsersättning inom Hälsoval Kalmar län, att gälla från och med 12
maj 2020 tills vidare.
Beredskapsersättning för sjuksköterska, ersättning per beredskapspass
under jourens öppethållande:
Måndag-torsdag

372 kr

Fredag

525 kr

Lördag-söndag

627 kr

Beredskapsersättning för undersköterska, ersättning per
beredskapspass under jourens öppethållande:
Måndag-torsdag

285 kr

Fredag

402 kr

Lördag-söndag

481 kr

Beredskap läkare, ersättning per beredskapspass under jourens
öppethållande
Dagtid lördag–söndag

2 000 kr

Bakgrund
Till följd av pandemin covid-19 ser Region Kalmar län att ett behov kan
komma att uppstå att förstärka primärvårdsjourerna för att säkra vården och
bemanningen. Med anledning av det har tillfälliga jourschabloner tagits fram
för att dessa ska kunna tas i bruk med kort varsel om behov uppstår.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, regionstab ekonomi,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen
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Datum

2020-05-12
Krisledningsnämnd

§ 48
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärende anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Förtydligande av tidigare utskick av beställning av data och reviderad
beställning av uppgifter, Socialstyrelsen, RS 2020/367
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-05-22 13:03:14 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

28e1fe46615b43daa9583b5fa0136ca1

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-05-22 14:09:54 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

5dd3e716e8e649ebae4db6da8fe90908

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-05-25 14:20:00 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

d91dc75f91ad4e74aeffa4ef6cfa1373
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