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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Keramikern, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande, deltar på distans
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans
Linda Fleetwood (V), deltar på distans
Mattias Adolfson (S), deltar på distans
Jimmy Loord (KD), deltar på distans

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

131-136

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 131
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 132

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesrapport covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, ger krisledningsnämnden en aktuell
lägesbild över coronasituationen i länet. Smittspridningen fortsätter att öka
och nådde en ny toppnivå under vecka 51 med cirka 100 bekräftat smittade
per dag. Ökningen jämfört med tidigare vecka ses i varierande omfattning i
alla åldersgrupper utom 80 år och äldre. Andelen positiva av alla provtagna
under vecka 51 var 14 procent.
Smittspårningsenheten är hårt belastad och det är en viss eftersläpning vad
gäller smittspårning inom vård och omsorg. Ett dokument som beskriver
kontaktvägar till smittspårningsenheten under jul- och nyårshelgerna håller
på att tas fram.
Slutligen informeras krisledningsnämnden om det scenario för fortsatt
spridning av covid-19 i Kalmar län som Folkhälsomyndigheten har tagit
fram som visar en möjlig utveckling fram till mars 2021. Scenariot bygger
på faktiska fall till och md den 11 december. Folkhälsomyndigheten kommer
att ge löpande uppdateringar av dessa scenarier och nästa kommer den 26
februari 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 133
Aktuell lägesrapport vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör för den
vaccinationsplan som just nu är ute på remiss. Planen tydliggör
ansvarsområden och vilka som är ansvariga för respektive del i
vaccinationsprocessen.
Den överenskommelse som tagits fram mellan Region Kalmar län och
kommunerna i länet syftar till att tydliggöra parternas ansvar när det gäller
vaccinationen covid-19 av personer på särskilda boenden, personer med
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, personer med
hemsjukvård eller hemtjänst samt hushållskontakter för de med hemsjukvård
och hemtjänst samt kommunanställd personal inom omsorg och hälso- och
sjukvård.
Vidare informerar Marie Ragnarsson om hur vaccineringen kommer starta i
mellandagarna och hur den, vid större leverans av vaccin, skalas upp något
under vecka 1 och 2 samt kring prioriteringsgrupperna.
Slutligen får krisledningsnämnden ytterligare information om
registreringsverktyget Mittvaccin som är Region Kalmar läns nya system för
registrering av vaccinationer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 134

Ärendenummer RS 2020/681

Ersättning för vaccination mot covid-19
Beslut
Vårdenheter inom Hälsoval Kalmar, länets kommuner samt externa aktörer
som på uppdrag av Region Kalmar län utför vaccination mot Covid-19 ska
ersättas med ett schablonbelopp på 200 kr per given dos vaccin.
Beslutet gäller under hela år 2021.
Bakgrund
Till följd av den nationella strategin för vaccin mot covid-19 och
överenskommelsen mellan regeringen och SKR om vaccinering mot covid19 har regionerna i uppdrag att ansvara för dessa vaccinationer. Arbetet ska
påbörjas i början av 2021 och inriktningen i överenskommelsen är att alla
personer boende i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år
som tillhör en riskgrupp ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under
första halvan av 2021. Region Kalmar län får i ersättning av staten 275 kr
per dos.
Vaccinering kommer att utföras av regionen, kommunerna samt andra
externa aktörer såsom exempelvis vårdgivare inom Hälsoval Kalmar län och
länets olika aktörer inom företagshälsovård. Andra externa aktörer kan också
komma att anlitas vid behov. Regionen tillhandahåller vaccin, sprutor och
kanyler. Ersättning till utförarna föreslås uppgå till 200 kr per given dos
vaccin. Regionen står för förbrukningsmaterial och distribution av vaccin
och förbrukningsmaterial.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab Ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 135

Ärendenummer RS 2020/1295

Yttrande över promemoria Covid-19-lag
Beslut
Krisledningsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över
promemorian Covid-19-lag.
Bakgrund
Socialdepartementet har skickat ut remiss av promemorian Covid-19-lag.
Region Kalmar län är inte remissinstans men väljer att yttra sig över
promemorian.
Socialdepartementet föreslår tillfällig lag om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna kan med stöd av
lagen vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra
smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i
onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från
smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar
kunna införas avseende följande verksamheter och platser:
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet
• handelsplatser
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.
Det föreslås också en möjlighet att införa förbud mot att samlas i ett sällskap
av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås en
möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås
ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som
avser serveringsställen.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att
gälla vid utgången av mars 2022.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ser mycket positivt på att ett förslag till tillfällig
pandemilag är framtagen som komplement till ordningslagen och
smittskyddslagen.
Region Kalmar län lämnar synpunkter på bland annat regleringen som avser
platser för fritids- eller kulturverksamhet, på att tillämpningen ska hanteras
Comfact Signature Referensnummer: 1008139

Datum

Region Kalmar län

2020-12-21

av två myndigheter, på smittskyddsläkarens utökade uppgifter samt
ekonomisk kompensation till vissa utvalda drabbade.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2020
2. Yttrande över promemorian Covid-19-lag
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-21
Krisledningsnämnd

§ 136
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Läkemedel, provtagning och vaccin med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2020/678


Överenskommelse vaccinationer



Beslut APA Moderna



Beslut APA CureVac

Personalfrågor och arbetsmiljö med anledning av Covid-19, coronavirus, RS
2020/679


Beslut om särskilda ersättningar under rådande pandemi gäller
perioden 22 december 2020 – 10 januari 2021

Statsbidrag till regioner och kommuner med anledning av covid-19,
coronavirus, RS 2020/892


Utbetalning av medel till regionerna för förberedelser till
genomförande av vaccinationer mot covid-19
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2021-01-05 10:56:48 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

3357bb9328a24018bf0515192c57097c

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2021-01-05 11:38:46 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

78d143cf33ab40488dfa3b2e4bc89458

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2021-01-11 11:21:11 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

d4d610c61d93406bb86624746571cf76
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