SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00-14:00, Vandraren i regionhuset, 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
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

42-45

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-15
Krisledningsnämnd

§ 42
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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Datum

2021-03-15
Krisledningsnämnd

§ 43

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I nuläget är det 36 patienter inlagda för covidvård i Kalmar län. Av dessa
finns 31 personer på Länssjukhuset i Kalmar, varav två personer från annat
län. Av patienterna som vårdas på Länssjukhuset är sju på IVA. På sjukhuset
i Västervik vårdas fem patienter. Andelen positiva av de som provatagits
under vecka 10 var 12 procent.
Antalet bekräftade fall har ökat successivt varje vecka från vecka 7. Ingeborg
Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden att smittläget
skiljer sig tydligt åt i olika kommuner. Den största ökningen av fall från
vecka 9 till 10 har skett i Högsby kommun. Aktiviteten i Mönsterås,
Västerviks och Oskarshamns kommun har minskat något men smittspridning
pågår fortfarande.
Den brittiska varianten dominerar nu i länet och det finns en koppling mellan
denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning
vid utbrott på arbetsplatser och i andra verksamheter. Alla med bekräftad
covid uppmanas att utgå från att det handlar om den brittiska mutationen.
Det innebär att om man får covid idag så är man något mer smittsam än om
man bekräftades med covid för några månader sedan.
Region Kalmar län utifrån en hög ambitionsnivå på smittspårningen och att
sänka tröskeln för provtagning. Smittspårningsenheten ligger i fas avseende
smittspårning men såväl belastningen som ambitionsnivån ökar.
Smittspårningsenheten kommer därför att förstärkas personalmässigt och
använda två mobila team.
Det görs en utökning av testkapaciteten i länet och en kontinuerlig
bevakning av behovet av testkapacitet sker. Inom kort kommer det vara
möjligt att hämta provtagningskit för självtest vid länets tre sjukhus.
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§ 44

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, inleder med att informera om att
12,3 procent av länets befolkning nu är vaccinerade mot covid-19. Statistik
visar att det även fortsättningsvis är inom åldersgruppen 80 år och äldre som
flest är vaccinerade, vilket är helt enligt tidigare fastställd
prioriteringsordning.
Det råder fortfarande stor osäkerhet kring planerad leverans av förväntat
kommande antal doser till länet. Senaste besked visar på minskat antal
levererade doser under april och maj månad.
Slutligen redogör Marie Ragnarsson för andelen bokningar för vaccinering
per åldersgrupp. Det är inom åldersgrupperna 70-79 år samt 80-89 år som
flest personer bokat sig för vaccination.
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.
I och med denna föredragning av Marie Ragnarsson anses skrivelsen från
Moderaterna och Kristdemokraterna daterad den 10 mars 2021, angående
frågor kring prioriteringsordningen gällande vaccinering (dok.id 2021.973),
vara besvarad.

Comfact Signature Referensnummer:
1055808
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-15
Krisledningsnämnd

§ 45
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Information från myndigheter 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/4


Resultat från regionala simuleringar, bilaga till delrapport scenarier
för fortsatt spridning, Folkhälsomyndigheten



Information från SKR - Omfattas utlandssvenskar av rätten till
avgiftsfri vaccinering mot covid-19?

Covid-19, Coronavirus 2021, RS 2021/9


Skrivelse från Kristdemokraterna och Moderaterna till
krisledningsnämnden

Comfact Signature Referensnummer:
1055808
5

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

Moa Rosholm

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46730937054)

IDENTIFIKATIONS-ID:

3ee7bf129a354582a9a222e04e2d2370

DATUM & TID:

2021-03-19 10:49:48 +01:00

NAMN:

Angelica Katsanidou

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46706688412)

IDENTIFIKATIONS-ID:
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DATUM & TID:
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NAMN:

Malin Sjölander

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46704828220)

IDENTIFIKATIONS-ID:
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DATUM & TID:

2021-03-19 15:21:42 +01:00
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