
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

 
  

Krisledningsnämnd   
 
Tid och plats 08:30-09:30, Löparen i regionhuset, Kalmar   
Beslutande 
 

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) 
Mattias Adolfson (S), deltar på distans 
Jimmy Loord (KD), deltar på distans 
 

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör  
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare 
Sofia Hartz, planeringsdirektör  
Moa Rosholm, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 35-37  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)   
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 35    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 36  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden om att 
antalet bekräftade fall har börjat öka vecka 7-8 efter en nedgång vecka 1-6. 
Detta medför att belastningen på slutenvården har ökat under den senaste 
veckan.  
Smittspårningsenheten ökar beredskapen och övervakningen för 
klusterutbrott i samhället, till exempel smittspridning på större arbetsplatser. 
Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar distansundervisning under 
vecka 9 för länets högstadieskolor och gymnasiet.  
Folkhälsomyndigheten kommer med en ny vägledning gällande 
antikroppstester som Region Kalmar län kommer att följa och förhålla sig 
till. Idag, den 1 mars, presenteras även nya restriktioner som berör bland 
annat restauranger, sport, kollektivtrafik, resande, butiker och köpcentrum.  

Vaccinering i Kalmar län 

I princip har samtliga kommuner i länet vaccinerat klart på särskilda 
boenden, det är endast några få individer som inte fått sin vaccinering. 
Dialogen och samarbetet med respektive kommun gällande vaccinering av 
den första fasen har varit mycket bra. Antalet konstaterade fall på särskilda 
boenden verkar minska tack vare vaccinationen av de allra äldsta och mest 
sköra. 

Vaccinplaneringen fortlöper på ett bra sätt och Region Kalmar län har en bra 
organisation och arbetar utifrån de olika stegen men takt och tempo är 
avhängigt tillgång till vaccin.  

Hittills har regionen fått färre antal doser (jan/feb) än vad som 
prognostiserades i december. Det är problematiskt när leveranserna skjuts 
framåt i tiden. Om allt för stor del av vaccinleveranserna kommer först i juni 
försvårar det målet med att hinna vaccinera alla invånare med två doser före 
sommaren med tanke på att det krävs flera veckors väntan mellan doserna. 
Planering och omplanering sker dagligen baserat på leveransplaner.
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§ 37  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik på andel 
vaccinerade per kommun i Kalmar län under vecka 7 utifrån siffror från 
Folkhälsomyndigheten. Antalet varierar mellan 36,7 procent och 25,3 
procent. Statistik visar också att den största delen av de vaccinerade är 90 år 
eller äldre, vilket är helt enligt den tidigare fastställda prioriteringsordningen.  
Gällande vaccinering av brukare och personal inom äldreomsorgen har 
Kalmar län kommit långt och vaccinerat många individer, inom båda 
kategorierna.  
Slutligen presenteras statistik på förändringen av kommande vaccindoser. I 
nuläget beräknas de störst antal doser levereras under april-juni. 
Vaccinplaneringen fortlöper på ett bra sätt och Region Kalmar län har en bra 
organisation och arbetar utifrån de olika stegen men takt och tempo är 
avhängigt tillgång till vaccin. 
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