KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

SKL, Stockholm
2019-12-11, kl. 15:00-16:59

Beslutande

Ledamöter:
Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland §73–75
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Stefan Olsson (M), Uppsala
Ella Bohlin (KD), Stockholm §73–80
Karin Sundin (S), Örebro
Carl Johan Sonesson (M), Skåne
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

Övriga deltagande

Ersättare:
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Helena Proos (S), Uppsala
Ola Karlsson (M), Örebro
Ingrid Lennerwald (S), Skåne §75

Tjänstemän:
Jörgen Striem, förbundsdirektör
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Ellinor Fasth, kanslisekreterare
Sekreterare

Ellinor Fasth, paragrafer 73–82

Utses att justera

Stefan Olsson

Justering

Protokollet skickas för justering

Underskrifter

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

§ 74

Fastställande av föredragningslista
Beslut

§ 75

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

§ 76

Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken, se bilaga
IBA
Protonkonferensen, Nordic Collaborative Workshop 2019
Fortsatt utveckling av IT funktionen
Elavbrott 20/11–19
Ekonomi
IT

Firmatecknare
Beslut
Direktionen beslutar att fastställa firmatecknare och att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Ärende
Förteckningen över firmatecknare behöver justeras eftersom KAS har ny förbundsdirektör.
Bilaga §76
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Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.
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Attestreglemente
Beslut
Direktionen beslutar att fastställa attestreglementet och att förklara paragrafen
omedelbart justerad.
Ärende
Attestreglementet behöver justeras eftersom KAS har ny förbundsdirektör.

§ 78

Delegationsordningen
Beslut
Direktionen beslutar att fastställa delegationsordningen och att förklara paragrafen
omedelbart justerad.
Ärende
Delegationsordningen behöver justeras eftersom KAS har en ny förbundsdirektör, se bilaga.
Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen driftsbudget
föreslås ändras till
Upphandling och inköp understigande 25 prisbasbelopp
från nu gällande delegationsordning

Fd
Fd

Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen investeringsbudget till belopp
understigande 25 basbelopp
Fd
föreslås ändras till
Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen investeringsbudget till belopp
understigande 25 prisbasbelopp
från nu gällande delegationsordning

Bilaga §78
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Akademiska Hus AB och fastigheten
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende

§ 80

Nya riktlinjer för personuppgiftshantering
Beslut
Direktionen beslutar att anta förslaget till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling med enkla justeringar av texten.
Ärende
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och samtliga andra
medlemsstater i EU. Förordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen, och
omfattar sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk
väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer
att ingå i ett register. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för enskilda personers
integritet genom att reglera hur behandling av personuppgifter får ske.
KAS är genom direktionen personuppgiftsansvarig.
KAS har tagit fram ett förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, se bilaga. Förslaget har diskuterats i KAS
ledningsgrupp.
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Förbundsdirektören informerar om läget i förhandlingarna med Akademiska Hus angående
förvärvet av fastigheten.
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Planer för 28–29 januari 2020
Beslut
Direktionen lägger informationen till handlingarna.
Ärende
28–29 januari har KAS direktion planeringsdagar i Uppsala. Ett förslag kommer att

§ 82

Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
Beslut
Direktionen lägger protokollet till handlingarna.
Ärende
Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-12-04.
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diskuteras vid direktionens möte, 11 december.
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