KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

SKL, Stockholm
2019-09-18, kl. 15:00-16:50

Beslutande

Ledamöter:
Marie Morell (M), Östergötland
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Stefan Olsson (M), Uppsala
Ella Bohlin (KD), Stockholm
Karin Sundin (S), Örebro
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Övriga deltagande

Ersättare:
Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland
Helena Proos (S), Uppsala
Tove Sander (S), Stockholm
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Anders Sylvan, förbundsdirektör
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Ellinor Fasth, kanslisekreterare
Jörgen Striem, ej med under §58

Sekreterare

Ellinor Fasth, paragrafer 51–61

Utses att justera

Peter Olofsson

Justering

Protokollet skickas för justering.

Underskrifter

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

§ 52

Fastställande av föredragningslista

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet med ändringen att starta med
§ 58.

§ 53

Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Förbundsdirektör och verksamhetschef rapporterar om läget vid klinik och i
kommunalförbundet t.o.m augusti månads utgång.
• Patient och process
• OIS Förstudie
• Ekonomi

§ 54

Ägarregioners beslut angående årsredovisning 2018
Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärende
Kommunalförbundets årsredovisning 2018 fastställdes i direktionen 2019-03-13. Ärendet
har sedan skickats till alla medlemsregioner för godkännande. Samtliga fullmäktige har
godkänt årsredovisningen 2018.
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Delårsrapport 2019
Beslut
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över personalsituationen
och återkomma med underlag till direktionen vid nästkommande möte.
Direktionen beslutar godkänna delårsrapporten och lägger informationen till handlingarna
Ärende

§ 56

Ägarregioners beslut angående Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för
ekonomi 2021–2022
Beslut
Direktionen beslutar att fastställa plan och ekonomi, förutsatt att resterande regioner
godkänner ärendet under hösten.
Ärende
Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021–2022 fastställdes i
direktionen 2019-04-10. Detta ärende har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats
ut till alla ägarregioner för godkännande. Tre ägarregioner har hittills godkänt, och
resterande ägarregioner kommer att ta upp ärendet under hösten.

§ 57

Akademiska Hus AB och fastigheten
Beslut
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att fortsätta processen att
förvärva fastigheten.
Direktionen beslutar även att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla en 40-årig
underhållsplan för fastigheten.
Ärende
Direktionen gav vid sitt möte i juni förbundsdirektören i uppdrag att fullfölja diskussionerna
med Akademiska Hus om erbjudandet att förvärva fastigheten Uppsala Kåbo 5:9
(Skandionfastigheten) och att ta fram underlag för beslut om ett förvärv skulle gagna
kommunalförbundets långsiktiga verksamhet eller om fortsatt förhyrning är att föredra. En
Due dilligence-utredning har därför genomförts och värderats av medlemsregionernas
ekonomidirektörer, som också har inkommit med en rekommendation.
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Utsänt förslag till delårsrapport avser perioden januari – juni 2019.
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Rekrytering förbundsdirektör
Beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslaget att anställa Jörgen Striem som ny
förbundsdirektör.
Ärende

§ 59

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Anmälan av delegationsbeslut med diarienummer KAS 2019–020 gällande offert för
värdering av fastighet Uppsala Kåbo 5:9.

§ 60

Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-09-11.

Visma Addo ID-nummer : 4DD3-DEA84-326395

På uppdrag av direktionen har dess presidium (ordförande och vice ordförande) med hjälp
av rekryteringsfirman Boyden Executive Search och referensgrupp från Skandionkliniken
genomfört rekrytering av ny förbundsdirektör.
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OIS Förstudie
Beslut
Direktionen ger förbundsdirektören och verksamhetschefen i uppdrag att skapa en
projektgrupp som tillsammans kommer att skapa och lägga fram ett underlag i enlighet
med förstudien.
Ärende
En förstudie har genomförts för att ta fram underlag och förbereda för nödvändiga beslut
gällande utformandet av framtidens OIS, onkologiskt informationssystem, inom
Skandionnätverket. Underlaget presenterades för direktionen.
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