KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

SKL, Stockholm
2019-10-23, kl. 15:05-16:50

Beslutande

Ledamöter:
Marie Morell (M), Östergötland
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Stefan Olsson (M), Uppsala
Ella Bohlin (KD), Stockholm
Ola Karlsson (M), Örebro
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, via telefon
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

Övriga deltagande

Ersättare:
Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland, via telefon
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, §67-73
Helena Proos (S), Uppsala
Tove Sander (S), Stockholm
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon

Tjänstemän:
Jörgen Striem, förbundsdirektör
Anders Sylvan, senior rådgivare
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Ellinor Fasth, kanslisekreterare
Sekreterare

Ellinor Fasth, paragrafer 62-73

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.

§ 63

Fastställande av föredragningslista
Beslut

§ 64

Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Förbundsdirektör Jörgen Striem och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport
avseende:
• Verksamhet
• Patientrekrytering
• Utlandspatienter
• Driftsavtal och
• Ekonomi

§ 65

Kompetensförsörjningsplan
Beslut
Direktionen beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen med ordförandes tillägg i
syftet. Direktionen beslutar även att notera och lägga komptensförsörjningsprocessen till
handlingarna.
Ärende
Kommunalförbundet har sedan start 2015 haft en ökande verksamhet med stigande
behandlingsvolymer. Matchningen av kompetens i form av personal med olika yrkesprofiler
har utvecklats empiriskt. Då kompetensförsörjning generellt sett är en utmaning i offentlig
sjukvård finns ett behov av strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Detta
har bl.a. vår revision påpekat vid sina årliga granskningar. Bifogad
kompetensförsörjningsplan skall ses mot den bakgrunden.
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Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING
Förbundsdirektionen

§ 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-23

Sida
3 (5)
_____

Kostnadsanalys
Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Direktionen beslutar också
att underlaget kommer att utökas med bilder från ppt-presentationen.
Ärende

§ 67

Revisorernas utlåtande delårsrapport 2019
Beslut
Direktion att ta del av underlaget och lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019 och KPMG:s granskning av
delårsrapport per 2019-06-30.

§ 68

Akademiska Hus AB och fastigenheten
Beslut
Direktionen beslutar att notera informationen och tillstyrka fortsatta förhandlingar mellan
KAS och AH.
Ärende
De med Akademiska Hus (AH) inledda diskussionerna om förvärv av fastigheten har
parkerats med hänvisning till Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut att upphäva gällande
byggnadslov för fastigheten. Länsstyrelsens beslut är överklagat av AH, varför
byggnadslovet fortfarande gäller. Kommunen avser att skyndsamt upprätta ett nytt
komplett byggnadslov och AH förbereder detta. Vår gemensamma avsiktsförklaring om
försäljning resp. förvärv har därmed förlängts 2 månader.
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Verksamhetschefen och Anders Sylvan redovisar ett underlag för personalkostnader i
relation till kompetensförsörjningsplan och verksamhetens utveckling.
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Ny avgiftsmodell
Beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till nationellt enhetspris för kost och logi vid
behandling på Skandionkliniken och uppdrar till förbundsdirektören att bereda förslaget för
beslut i sjukvårdsregionernas samverkansnämnder.

Idag finns en stor variation i regionernas syn att bestrida patienters kostnader för kost, logi
och eventuell anhörigvistelse vid Hotel von Kraemer i samband med den 5-6 veckor långa
behandlingstiden på Skandionkliniken. Detta leder både till ojämlik vård för landets
patienter samt merkostnader för administration av kostnadsförbindelser, fakturakontroller
och inkasso. I bifogat underlag föreslås en modell med enhetspris för kost och logi per dygn
som faktureras den sjukvårdsregion som remitterat patienten.

§ 70

Eventuella inspel till forskningspropositionen
Beslut
Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att sammanställa relevanta
synpunkter inom forskningsområdet för möjligheten till inspel.
Ärende
Regeringen förbereder arbetet med en ny forskningsproposition och möjligheten att
inkomma med inspel till denna är öppen. Med anledning av Skandionklinikens beroende av
aktiv forskning inom radioterapiområdet och rådande utmaningar inom
kompetensförsörjning och forskningens infrastruktur kan övervägas om KAS ensamt eller
via SKL skall ge inspel till propositionens skrivningar.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Direktionen noterar informationen och lägger dem till handlingarna.
Ärende

Savills Sweden AB Köprådgivningsavtal

275 tkr (2 500 tkr vid genomfört
förvärv)

Wigges and partners

Juridiskt avtalsstöd
ca 200-225 tkr

KPMG

Moms och skatteregler vid
bolagsförvärv
75 tkr

WSP

Teknisk DD

WSP

Underhållsplan 40 år

165 tkr

72 tkr

§ 72

Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-10-16.
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Inom ramen för uppdraget om att undersöka förutsättningarna för kommunalförbundet att
genomföra ett förvärv av fastigheteten Uppsala Kåbo 5:9 genom Due Diligence-utredning
har följande direktupphandlingar genomförts:
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