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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-16
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

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

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Johanna Schelin, hållberhetschef § 73
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

72-76

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-16
Krisledningsnämnd

§ 72
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-16
Krisledningsnämnd

§ 73

Ärendenummer RS 2020/367

Utvärdering av krishantering covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset påverkar hela samhället på
olika sätt. Inom Region Kalmar län har pandemin fått konsekvenser för
sjukvården som på många sätt har fått ställa om verksamheten, men även
samhället i stort har påverkats, inte minst näringsliv och företag.
I en sådan här händelse som har, och har haft, så stora effekter på hela
samhället på olika sätt måste olika aktörers hantering och tillvägagångssätt
utvärderas.
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar krisledningsnämnden om
bakgrunden till utredningen av Region Kalmar läns krishantering under
coronapandemin. Bakgrunden är regionens skyldighet och önskan om att
genomföra en utvärdering, minska sårbarheten i verksamheten och
upprätthålla och till och med förbättra en god förmåga att hantera olyckor
och kriser framöver.
Som grund till utvärderingen kommer Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning ”Utvärdering av hantering av inträffade
händelser”. Inledningsvis ska utvärderingen avgränsas och syfte och
omfattning ska fastställas.
Syftet är att lära av vad som gjorts bra eller mindre bra, vilka konsekvenser
det lett till samt ta lärdom inför framtida händelser. Syftet är också bedöma
om hanteringen genomfördes på ett korrekt sätt enligt lagar och styrande
dokument. Resultatet av utvärderingen ska användas för att komplettera och
stärka organisationens krishanteringsförmåga ytterligare.
Vidare klargör Johanna Schelin vad det är som ska utvärderas, i vilken
omfattning och vilket fokus som utvärderingen ska ha. De
bedömningskriterier som utvärderingen kommer göras mot är relevanta lagar
samt Region Kalmar läns eget underlag och interna styrande dokument.
Krisledningsnämnden får också information om vilka som omfattas av
utvärderingen och hur den ska gå till och slutligen hur resultatet av
utvärderingen ska användas, där det viktiga är att resultatet av utvärderingen
resulterar i en åtgärdsplan med förbättrande aktiviteter och ansvariga.
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Datum

2020-06-16
Krisledningsnämnd

§ 74

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesrapport covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den särskilda organisationen som hanterar coronakrisen har varit verksam
sedan den 25 februari 2020. Region Kalmar län samverkar både lokalt, med
länets kommuner, Länsstyrelsen och Krissamverkan Kalmar län och
nationellt med övriga regioner, statliga myndigheter och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
De grupper inom Region Kalmar län som hanterar coronafrågor har gjort en
planering för sommaren och har regelbundna möten även under
semesterperioden.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, visar krisledningsnämnden uppdaterad
statistik för Kalmar län och följderna av smittspridningen. I nuläget är 23
personer inlagda på sjukhus varav fyra på IVA. En patient från annat län
vårdas på Länssjukhuset i Kalmar. Totalt har 4649 prover tagits för covid-19
varav 468 bekräftats positiva. I länet är det tio kommuner som har fler än tio
bekräftade fall av covid-19.
Vidare informerar Ingeborg Eriksson om det intensiva arbetet med utökad
testning som pågår. Huvudspåret är självprovtagning för personer med
symtom. Beställning av test och analys av provet varierar beroende på om
patienten är invånare i länet, turist (utomlänsinvånare) eller utländsk
medborgare. En central smittspårningsenhet skapas kopplad till
infektionskliniken för att under sommaren kunna arbeta aktivt med smittoch kontaktspårning vid bekräftade fall.
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Datum

2020-06-16
Krisledningsnämnd

§ 75

Ärendenummer RS 2020/367

Svar på skrivelse från Moderaterna och
Kristdemokraterna om post-coronaplan
Beslut
Krisledningsnämnden besvarar skrivelsen från Malin Sjölander (M) och
Jimmy Loord (KD) med redovisat yttrande. Skrivelsen från Martin
Kirchberg (SD) anses besvarad med samma redovisade yttrande.
Bakgrund
I en skrivelse har Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) ställt följande
frågor angående planering för arbetet efter coronakrisen:
1. Skapa en plan för ”corona-exit”. Hur ska vi gå från det extremläge
som nu råder till att börja jobba i en ny verklighet, med gamla och
nya utmaningar?
2. Skaffa en översikt kring det ekonomiska läget. Vilka ökade kostnader
har uppstått och kommer att uppstå under denna period? Vilka
minskade intäkter kan vi vänta oss? Vilka statsbidrag kan vi räkna
med? Och hur stor blir skillnaden? Vilket ekonomiskt läge kommer
vi att befinna oss i efter krisen?
3. Tillsätta en utvärderingsgrupp för politikens räkning som kan dra
nytta av de erfarenheter och lärdomar vi skapar. Att så tidigt som
möjligt starta detta uppdrag är helt avgörande för resultatet, då vi
annars riskerar att gå miste om information som med tiden glöms
bort.
Yttrande

Den 13 maj 2020 fick respektive förvaltningschef/stabschef i uppdrag att
utifrån ett helhetsperspektiv arbeta fram en Post-Corona plan som, på kort
och lång sikt, ska utgå från ett läge efter sommaren. Förvaltningarna arbetar
nu med detta. Efter sommaren kommer ett kunskapsseminarium hållas för
regionstyrelsen som fokuserar på hälso- och sjukvårdssystemets utveckling
efter pandemin.
Regionstyrelsens arbetsutskott utgör utvärderingsgrupp för den politiska
nivån och kommer följa den utvärdering som sker på förvaltningsnivå.
Ekonomidirektören lämnar löpande information kring ekonomiskt läge till
såväl krisledningsnämnden som regionstyrelsen och dess arbetsutskott.
--I och med detta yttrande över skrivelsen från Moderaterna och
Kristdemokraterna anses också skrivelsen från Sverigedemokraterna om att
inrätta en parlamentarisk post-coronakommission vara besvarad.
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Datum

Region Kalmar län

2020-06-16

Protokollsutdrag till: Moderaterna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna
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Datum

2020-06-16
Krisledningsnämnd

§ 76
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Skrivelse från Sverigedemokraterna om Parlamentarisk kommission
med anledning av arbetet med coronapandemin, RS 2020/367



Cirkulär 20:27 Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och
sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av
coronapandemin, RS 2020/17
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-06-26 09:03:37 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

632e25be5c334ab79f4b6f2b05201dc5

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-06-26 10:08:51 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

aaba3a00342f4013be5b2ca9a859b7ea

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-06-26 11:19:14 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

b4f66195c6c94ced9d71ffe2ff60045a
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