1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Keramikern i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande
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, vaccinsamordnare §10
Mathias Landerdahl, läkemedeschef §10
Sofia Hartz, planeringsdirektör §10
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

8-11

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-18
Krisledningsnämnd

§8
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-18
Krisledningsnämnd

§9

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, visar statistik på antalet bekräftade fall av
covid-19, både självtest och provtagna på sjukhus och hälsocentraler, som
visar att antalet bekräftade fall minskade förra veckan (vecka 2) jämfört med
vecka 1. Även antalet analyserade prover minskade vecka 2, likaså antalet
inneliggande patienter per dag samt antalet nya inskrivna per dag. Det är i
dagsläget för tidigt att avgöra om detta är en minskning av smittspridningen
eftersom det kan vara eftersläpningar i statistiken på grund av jul- och
nyårshelgerna.
Smittspårningsenheten är fortfarande hårt belastad men är i fas avseende
smittspårning inom vård och omsorg. Det förekommer en hel del
smittspridning inom hemtjänst, LSS-verksamhet och på särskilda boenden.
Efter omställningar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är det nu ett 40tal medarbetare från Oskarshamns sjukhus som för en tid arbetar på
Länssjukhuset i Kalmar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-18
Krisledningsnämnd

§ 10

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, inleder med att informera om
den tidsplan som finns för vaccination i region Kalmar län. Vecka 2 har
vaccination av personal inom kommunal vård och omsorg påbörjats och
under vecka 3 har även personal inom regionens hälso- och sjukvård startat.
Under vecka 7 planeras det för start av vaccinering av personer som är äldre
än 70 år och de som ingår i riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har dock inte
definierat vilka som ingår i riskgrupper och därför är det oklart hur många
personer i Kalmar län som ingår i den prioriteringsgruppen. Den breda
vaccinationen av allmänheten beräknas starta under vecka 14, med
förutsättning av det vaccinet levereras enligt planering.
Från och med februari väntas leveranser med något större antal doser av
vaccin än vad som levererats tidigare. I april väntas leverans av ett
fördubblat antal doser jämför med vad som levererats fram tills idag.
Hittills har minst 4 553 personer vaccinerats mot covid-19 i Kalmar län och
under denna vecka får de första patienterna andra dosen av vaccinet. 20
hälsocentraler får sina första doser för vaccination av personer med
hemtjänst, LSS, personlig assistans och deras hushållskontakter.
Mathias Landerdahl, läkemedelschef, redogör för inleverans av vaccindoser
jämfört med fördelningen av doserna mellan regionerna i landet.
Sofia Hartz, planeringsdirektör, informerar krisledningsnämnden om den
upphandling av externa vaccinationstjänster för covid-19 som pågår.
Anbudsgivare som kan leverera efterfrågad volym på samtliga orter kommer
att antas och leverantörerna rangordnas utifrån bästa
igångsättningstid/slutförandetid. Avrop från antagna leverantörer sker utifrån
rangordning och regionens behov.
I det andra anbudsområdet möjliggörs det för företagshälsovård att ingå avtal
med regionen för vaccination av personal hos större arbetsgivare. Länets
största privata arbetsgivare kontaktas och informeras (minst 400 anställda).
Leverantörer ansluts utifrån gällande behov. Enligt tidplanen kommer avtal
slutas den 16 februari 2021.
I och med denna föredragning anses Vänsterpartiets skrivelse, daterad den 9
december 2020, om vaccinering, bemanning och planering framåt vara
besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-18
Krisledningsnämnd

§ 11
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2021, RS 2021/6


Cirkulär 21:02 - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin



Cirkulär 21:03 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19



Cirkulär 21:04 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19



Cirkulär 21:05 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i
syfte att förhindra spridning av Covid-19
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2021-01-20 15:20:17 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

12501b1da56c4b4097eb3f95b7923bb5

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2021-01-20 15:58:17 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

772c524af48143578c678e17cd9232c2

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2021-01-25 12:13:28 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

1e0c11f8cfdc4640b1b3670fa3f1e96f
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