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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-01
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Odlingen Regionhuset i Kalmar
Christer Jonsson (C), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans
Yvonne Hagberg (S), adjungerad, deltar på distans
Linda Fleetwood (V)
Mattias Adolfson (S), deltar på distans
Jimmy Loord (KD)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 116
Sofia Hartz, planeringsdirektör § 116
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör § 117
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

114-118

Ordförande

Christer Jonsson (C)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-01
Krisledningsnämnd

§ 114
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-01
Krisledningsnämnd

§ 115

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I dagsläget är det 34 patienter som vårdas på sjukhus för covid-19, varav fyra
patienter vårdas på IVA.
På länssjukhuset i Kalmar och på sjukhuset i Västervik sker
omställningsarbete och personalen förbereder för en ökning av antalet
inneliggande patienter.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för aktuella frågor som hanteras
just nu, bland annat förutsättningarna för att införa antigentest som
komplement till övrig provtagning och arbetsprocessen kring vaccination
mot covid-19.

Comfact Signature Referensnummer: 997154

4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-01
Krisledningsnämnd

§ 116
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO
angående tillsyn av medicinsk vård och behandling på
särskilt boende för äldre (covid-19)
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet samt beslutar att
den skrivelse från Martin Kirchberg (SD) som inkom den 27 november 2020
anses besvarad i och med denna föredragning.
Bakgrund
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort en tillsyn mot samtliga
regioner i Sverige och privata vårdgivare med ansvar för läkarinsatser vid
särskilda boenden för äldre. Syftet med tillsynen är att granska om äldre som
bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån den enskildes
behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 och att ta reda på om det
finns förutsättningar för att de som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård,
får adekvat vård och behandling på det särskilda boendet.
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, informerar krisledningsnämnden om
IVOs beslut gällande tillsynen av Region Kalmar län och på vilket sätt
förvaltningen kommer jobba med detta framöver.

Comfact Signature Referensnummer: 997154

5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-01
Krisledningsnämnd

§ 117
Extra ordinära insatser riktat till näringslivet och kultur
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den rådande situationen med en andra våg av smittspridning i hela landet,
och även i Kalmar län, som resulterat i hårdare lokala restriktioner och
tydliga rekommendationer att undvika situationer där många samlas.
Kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter och läget är allvarligt
för de professionella kulturskaparna. Dialog har förts med aktörerna i läget
för att fånga in tänkbara insatser. Utifrån den nu gällande situationen finns
ett tydligt behov av ytterligare insatser för att på olika sätt stödja dessa
verksamheter och enskilda kulturutövare.
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redogör för det stödpaket som
regionala utvecklingsnämnden kommer att besluta om den 3 december 2020.
Syftet med stödet är att genom satsningar på digital omställning stötta
kulturverksamheter och därigenom fria kulturarbetare och egenföretagare
inom tex ljud- och ljusteknik och den digitala produktionsbranschen under
rådande situation med anledning av covid-19. Målet är att skapa omedelbar
digital tillgänglighet som även gynnar den digitala omställningen på sikt och
som ligger i linje med kulturplanens mål att digitaliseringens möjligheter
inom konst och kultur ska prioriteras.
Följande insatser föreslås att nämnden fattar beslut om:
1. Extra utlysning ”Arbetsstipendier” till konst- och kulturutövare. (24
st a´30 000 kr). Omfattar totalt 720 000 kr från egna
verksamhetsmedel.
2. Extra stöd för digital omställning till kulturorganisationer med
regionalt eller statligt verksamhetsbidrag. Omfattar totalt 2 000 000
kr från egna verksamhetsmedel.
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Datum

2020-12-01
Krisledningsnämnd

§ 118
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet:
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19
2021, Sveriges kommuner och regioner, SKR, RS 2020/1168

Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra
myndigheter med anledning av Covid-19, coronavirus, RS 2020/677


Uppdrag till Läkemedelsverket om fördjupad säkerhetsuppföljning av
vacciner mot sjukdomen covid-19, Socialdepartementet



Förlängning av uppdrag till Folkhälsomyndigheten att på nationell
nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19,
Socialdepartementet

Läkemedel, provtagning och vaccin med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2020/678


Regering beslutar att Sverige ska delta i det förhandsavtal som
Europeiska kommissionen avser att ingå om upphandling av covid-19
vaccin, Socialdepartementet

Information från myndigheter med anledning av Covid-19, coronavirus, RS
2020/674


Beslut Lokala Allmänna Råd Kalmar förlängning



Ordförandebeslut - Yttrande över konsekvensutredning över
föreskrifter om begränsning av allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar, RS 2020/1172

Covid-19, coronavirus, RS 2020/367


Skrivelse till Krisledningsnämnden från Sverigedemokraterna (SD)
med anledning av IVOs rapport covid-19-vård
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-12-11 15:25:04 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

d453b2f53fa7464cb4fa0acd8894fed2

Namn

Christer Jonsson

Datum & Tid

2020-12-11 15:46:41 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46703212103)

Identifikations-id

d712f669dc364b39b6593cb95ebf5510

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-12-12 14:56:48 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

97dbea43872f43068dc8e0d758a82866
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