SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00-13:45, Keramikern 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)
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

46-50

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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§ 46
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 47

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I dagsläget är 40 personer inlagda på sjukhus för covidvård, 30 patienter
befinner sig på Länssjukhuset i Kalmar och tio patienter är inlagda på
sjukhuset i Västervik. Av personerna som vårdas i Kalmar befinner sig tre
personer på IVA, varav två är från annan region.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, delger krisledningsnämnden information
om att antalet konstaterade fall fortsätter successivt att öka i länet och i de
flesta av länets kommuner. I Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks
kommun bedöms smittspridningen minska något men en spridning pågår
fortfarande i samhället. Smittläget bedöms som allvarligt. Antalet bekräftade
all sjunker dock i de äldre åldersgrupperna vilket bedöms vara på grund av
vaccinering.
Region Kalmar län jobbar utifrån en hög ambitionsnivå på smittspårningen
och arbetar för att sänka tröskeln för provtagning. Från och med den 23 mars
kommer provtagningskit att lämnas ut för självtest på Länssjukhuset och
Västerviks sjukhus. Inom kort kommer det också bli möjligt att hämta ett
provtagningskit vid Oskarshamns sjukhus.
I linje med Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning av covid-19
rekommenderas nu alla asymtomatiska nära kontakter till bekräftade fall att
testa sig. Testning bör ske så snart som möjligt och om testet är negativt bör
nytt test göras fem dagar efter senaste kontakt med index. Om det gått mer
än fyra dagar sedan senaste nära kontakten behöver testning endast ske vid
ett tillfälle. Om det gått mer än sju dagar sedan senaste nära kontakten
rekommenderas ingen testning. Detta gäller inte för barn och elever i
förskola och grundskola. Nära kontakter som får symtom ska liksom tidigare
omedelbart isolera sig och testa sig. Nära kontakter bör dessutom arbeta
hemifrån. Med nära kontakt menas att man umgåtts med kortare avstånd än
två meter under mer än 15 minuter. Särskilda regler gäller för vård och
omsorg.
Antigentester

Sofia Hartz, planeringsdirektör, informerar krisledningsnämnden om
antigentester/snabbtester. Idag finns det få specifika användningsområden
där det finns vetenskapliga belägg för användning av dessa tester. Testerna
påverkas också av vaccinationstäckningen. Dessa typer av tester kan
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effektivt stoppa smittspridning i grupper som annars inte blivit provtagna.
Provet kräver assisterad provtagning av vårdpersonal.
Användning av antigentestning i Region Kalmar län idag:


Triagering av patienter på länets akutmottagningar vid sjukhus och
inom psykiatrin



Screening av samtliga patienter över 18 år vid inläggning på sjukhus
eller inom psykiatrin



Screening av patienter som efter utskrivning ska återgå till särskilt
boende, korttidsboende, LSS-boende, hemsjukvård eller för patienter
med hemtjänst



Inneliggande patienter som under inläggningen uppvisar covid-19
relaterade symtom



Vid smittspårning efter bedömning av smittspårningsenheten



För kontroll av symtomfria, ej fullvaccinerade, före arbetspass i
samband med pågående utbrott efter bedömning av
smittspårningsenheten

Fler möjligheter till användning och breddning av antigentester bedöms inför
framtiden. Det pågår också studier kring antigentester för självprovtagning
samt användning av antigentester i vaccinerad population. Bland annat skulle
framtida användning kunna bestå av tester för bruk av allmänheten
exempelvis för ett arbetspass eller för bruk av allmänheten vid bred
självprovtagning.
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§ 48

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör kring statistik gällande
andelen vaccinerade i länets kommuner. Andelen vaccinerade, som är 65 år
eller äldre varierar mellan 20,2 procent och 36,7 procent. Statistik
uppdaterad den 21 mars visar också att 46 903 doser vaccin har getts till
personer som är folkbokförda i länet, varav 32 315 dos 1 och 14 588 är dos
2.
Den 16 mars pausades vaccinering med Astra Zenecas vaccin helt vilket
påverkar cirka 2500 doser under vecka 11 och 12. Hittills har 7 238 personer
i länet fått första dosen av Astra Zenecas vaccin.
Planeringen av förväntad leverans av antalet doser är i ständig förändring.
Enligt prognos väntas en större leverans i juni månad.
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§ 49

Ärendenummer RS 2021/9

Hyresreduktion till hyresgäster
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner att Aderans Sweden AB erbjuds en
hyresreduktion på 50 procent för månaderna januari-mars 2021.
Krisledningsnämnden överlåter beslutanderätten i ärenden om
hyresreduktion på grund av covid-19 till ekonomidirektören.
Bakgrund
Med anledning av Covid-19 har det införts olika restriktioner i vården, av
vilka några påverkar Region Kalmar läns hyresgäster i stor utsträckning. En
stor fast kostnad för verksamheterna är hyran, som i rådande omständighet
blir svår att hantera för verksamheterna när omsättningen reduceras kraftigt.
Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i
utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av
virusutbrottet. Branscherna som avses är sällanköpshandel, hotell, restaurang
och vissa andra verksamheter. Möjligheten till hyresreduktionen rör perioden
januari-mars och baseras på att fastighetsägare går med på att sänka hyran
under det aktuella kvartalet. Hyresvärden kan i så fall få ersättning från
staten motsvarande 50 procent av hyresnedsättningen upp till 25 procent av
den fasta hyran.
Enligt kommunallagen finns utrymme för individuellt inriktat stöd till
enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl till det. Med anledning
av den unika situation som råder till följd av Covid-19 och där vissa
branscher blir väldigt påverkade bedöms det finnas synnerliga skäl att
erbjuda en hyresreduktion till hyresgäster som drabbas i hög utsträckning.
Aderans Sweden AB har inkommit med en ansökan om hyresstöd för kvartal
1 2021. De har ett hyresavtal med regionen avseende frisörverksamhet inom
fastigheten Kalmar Kungsljuset 3. Aderans Sweden var en av de hyresgäster
som beviljades hyresstöd under 2020.
Hyresgästens fasta hyra uppgår 2021 till 16 160 kr/kvartal, vilket innebär att
hyresrabatten, som uppgår till 50 procent av hyran, blir 8 080 kr för
perioden.
Region Kalmar län kommer att kunna återsöka halva denna hyresreduktion
av de statligt avsatta medlen.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021
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Protokollsutdrag till: Regionstab Ekonomi, Aderna Sweden AB
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§ 50
Delegationsbeslut
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärende anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Inkommande skrivelser, brev med frågor och synpunkter från näringsliv,
myndigheter, föreningar m.fl. 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/17


Svar på frågor från Coronakommissionen om regionens
pandemiberedskap
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