KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

SKL, Stockholm
2019-06-12, kl. 15:00-17:00

Beslutande

Ledamöter:
Marie Morell (M), Östergötland
Nicklas Sandström (M), Västerbotten (ersätter Peter Olofsson)
Helena Proos (S), Uppsala (ersätter Stefan Olsson)
Ella Bohlin (KD), Stockholm
Karin Sundin (S), Örebro
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, via telefon

Övriga deltagande

Ersättare:
Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland
Tove Sander (S), Stockholm, via telefon
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon
Tjänstemän:
Anders Sylvan, förbundsdirektör
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Karin Axén, kanslisekreterare

Sekreterare

Karin Axén, paragrafer 41-50

Utses att justera

Karin Sundin

Justering

Protokollet skickas för justering.

Underskrifter

Protokollet signeras digitalt.
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§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Val av justerare
Direktionen utser Karin Sundin att jämte ordföranden Marie Morell justera dagens
protokoll.
Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 42

Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 43

Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Förbundsdirektör Anders Sylvan och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport
avseende:









§ 44

Patientstatistik
Patientundersökningar/enkäter
Månadsrapport maj 2019
Status kvalitetsregister
Styrgruppsmöte 22 maj 2019
Omförhandling IBA-avtal
Status rättsprocessen
IT-utredning KAS

Evidensläget avseende protonterapi
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
På föregående direktionsmöte efterfrågades en redovisning av den rapport gällande
evidensläget för protonterapin som Skandionkliniken tagit fram. På mötet presenterar
verksamhetschefen rapporten.
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Bilaga § 44

§ 45

Nytt onkologiskt informationssystem (OIS)
Beslut
Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att initiera en förstudie med
medverkan av de i Skandionnätverket ingående universitetsklinikerna.

Det onkologiska informationssystem (OIS) som använts i Skandionnätverket sedan start av
verksamheten 2014 tillhandahålls genom serviceavtal med IBA i form av Mosaiq.
Nuvarande serviceavtal är gällande till april 2021. IBA har signalerat att man är ovillig att
fortsätta tillhandahålla Mosaiq vid en förlängning av avtalet. Detta har genererat att en
utredning av framtida lösning är nödvändig.
Bilagda uppdragsbeskrivning för förstudie beskriver behovet och skapar underlag för
upphandling av ett nytt OIS alternativt OIS och TPS (Treatment Planning System) för
protonverksamhet inom Skandionnätverket.
Bilaga § 45

§ 46

Mål- och visionsformulering KAS
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna och beslutar förlänga ett kommande
direktionsmöte under hösten 2019 för att diskutera vision, mission och värdegrund för
kommunalförbundet.
Ärende
Inför arbetet med verksamhetsplan 2021 har en översyn av målformulering inletts och
behovet av en formulerad vision för kommunalförbundet identifierats. Förbundsdirektören
återrapporterar från planeringsdag med Skandionklinikens personal samt ledningsgruppens
målformuleringsarbete.

§ 47

Sammanträdesdatum 2020
Beslut
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Direktionen beslutar fastställa följande mötestider för 2020, med start kl. 15:00.
Samtliga möten sker på SKL i Stockholm, under förutsättning att lokal finns.
-

29 januari
25 mars
22 april
27 maj

-

16 sep
21 okt
18 nov
16 dec

Ärende
SKL har fastställt följande mötesdatum 2020 för styrelse och beredningar. KAS
direktionsmöten förläggs till onsdagen samma vecka, förutom mötet i juni som inte bokas
in för KAS.
30-31 januari
26-27 mars
23-24 april
28-29 maj
11-12 juni

§ 48

17-18 september
22-23 oktober
19-20 november
17-18 december

Akademiska Hus AB och fastigheten
Beslut
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att gå vidare i förhandlingsdiskussioner
med Akademiska Hus AB/Nordanö i avsikt att ta fram ett underlag för beslut.
Ärende
Akademiska Hus AB har via sin representant Nordanö meddelat kommunalförbundet att
man avser att försälja fastigheten Uppsala Kåbo 5:9 som idag inrymmer Skandionkliniken
och Hotel von Kraemer. Beslutet ingår i en långsiktig strategi att koncentrera ägandet till
utbildningsfastigheter. Akademiska Hus ger kommunalförbundet förstahandsoption som
köpare. Utgångspunkten är att köpeskillingen skall motsvara marknadsvärdet.
Kommunalförbundet har för sin räkning uppdragit åt bolaget Savills att utföra en
oberoende värdering av fastigheten och haft en första kontakt med Nordanös representant.
I arbetet att ta fram ett beslutsunderlag för kommunalförbundet medverkar
ekonomidirektörsnätverket och flera av regionernas fastighetschefer liksom
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Skandionklinikens tjänstemän. Ett begränsat underlag kommer att kunna tas fram till
direktionsmötet 12 juni.

§ 49

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Anmälan av delegationsbeslut med diarienummer KAS 2019-020 gällande offert för
värdering av fastighet Uppsala Kåbo 5:9.
Bilaga § 49

§ 50

Rekrytering ny förbundsdirektör
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Ordförande Marie Morell rapporterar statusläget i rekryteringen av ny förbundsdirektör till
KAS.
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