1

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-10
§§18–29

Plats och tid

Microsoft Teams, Distansmöte kl. 15:03-16:35

Beslutande

Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten
Ella Bohlin, (KD) Region Stockholm
Karin Sundin, (S) Region Örebro län
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län §18-§26(beslutande istället
för Stefan Olsson)
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne §26-§29(beslutande istället
för Stefan Olsson)
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten (beslutande istället
för Jonas Andersson)

Ersättare

Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland (frånvarande vid
§23-§27)
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne §18-§26

Frånvarande

Helena Proos, (S) Region Uppsala
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen
Tove Sander, (S) Region Stockholm
Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen

Tjänstemän

Jörgen Striem, förbundsdirektör
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Ellinor Fasth, kanslisekreterare

Sekreterare

Ellinor Fasth §18-§29

Utses att justera

Peter Olofsson

Justering

Protokollet skickas för justering

Underskrifter

Protokollet signeras digitalt
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Förbundsdirektionen

Innehållsförteckning
§ 18 Val av justerare
§ 19 Fastställelse av föredragningslista
§ 20 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
§ 21 Åtgärder utifrån revisorernas rapport
§ 23 IT utveckling
§ 24 Drift forma av Hotel von Kraemer
§ 25 Marie Morells Powerpoint – återkoppling från förbundsdirektörens ledamöter
§ 26 Arbetsordning för Förbundsdirektionen
§ 27 Sammanträdestider 2021
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
§ 29 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
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§ 22 Samverkansavtal med region
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Förbundsdirektionen
§ 18 Val av justerare
Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande Marie Morell justera dagens
protokoll.
Protokollet skickas för justering och signering digitalt.

Förbundsdirektionen beslutar
att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.
§ 20 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering
Förbundsdirektören Jörgen Striem och verksamhetschefen Kjell Bergfeldt ger en
lägesrapport avseende:
•
•
•
•
•
•

Corona-läget
Månadsrapporten
Patient och personal, rekrytering av verksamhetschef
Ekonomi
IBA
Enhetspris kost och logi för behandling vid Skandionkliniken

Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 21 Åtgärder utifrån revisorernas rapport
Under sammanträdesmötet den 22 april, fick förbundsdirektören i uppdrag av
direktionen att utarbeta förslag till åtgärder utifrån revisorernas rapport.
Förbundsdirektören redogör för det pågående arbetet.
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Förbundsdirektionen
§ 22 Samverkansavtal med region
Direktionen uppdrog 2020-03-25 åt förbundsdirektören att undersöka
förutsättningarna för att träffa ett samverkansavtal med någon av förbudets
medlemmar angående stödfunktioner.
Förbundsdirektören informerar om det pågående arbetet.
Förbundsdirektionen beslutar

§ 23 IT utveckling
KAS har genomfört ett projekt med syfte att ta fram ett underlag för fortsatt
utveckling och kvalitetssäkring av den IT-organisation med tillhörande ITsystem som utvecklats vid Skandionkliniken med hotellet och i det nätverk
som utgörs av KAS och den distribuerade kompetensen.
En handlingsplan har tagits fram inom projektet som beskriver vilka
förändringar som behöver genomföras på kort och lång sikt för att ge
verksamheten en hållbar och väl fungerande IT-organisation med tillhörande
system.
Företrädare för Region Uppsalas IT-verksamhet har granskat utredarens rapport. De
tillstyrker analysen samt förslagen till åtgärder och utvecklingsarbete.
Verksamhetschefen går igenom det förslag som handlingsplanen innehåller för
förbundsdirektionen.
Förbundsdirektionen beslutar
att ge förbundsdirektören i uppdrag att inleda arbete i enlighet med handlingsplanen.
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Förbundsdirektionen
§ 24 Driftform av Hotel von Kraemer
Frågan om driftsform aktualiserades i samband med revisionen av 2019 års
årsredovisning.
Frågan om hotellets driftsform kan förslagsvis lyftas en gång per år i anslutning
till att årsredovisningen bereds i direktionen
att inte fatta beslut om Hotel von Kraemers driftsform, samt att ta uppfrågan till
diskussion om ett år.
§ 25 Marie Morells Powerpoint
Förbundsdirektionen diskuterade frågor relaterade till Marie Morells Powerpoint från
förbundsdirektionsmötet 2020-03-25. Punkten kommer att ligga kvar som
återkommande punkt fram över.
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 26 Arbetsordning för Förbundsdirektionen
Direktionen uppdrog 22 april åt presidiet att se över förbundsdirektionens
arbetsordning.
Presidiet föreslår att ändra kapitel sju, fjärde stycket i arbetsordningen
angående tidsangivelsen för kallelsen, till en vecka istället för två veckor.
Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna presidiets förslag till arbetsordning för förbundsdirektionen.
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Förbundsdirektionen
§ 27 Sammanträdestider 2021
SKR har fastställt följande datum för 2021 för styrelse och beredningar, KAS
direktionsmöten förläggs till onsdagen samma vecka.
16–17 september
14–15 oktober
25–26 november
16–17 december

17–18 juni
Förbundsdirektionen beslutar
att presidiet, tillsammans med förbundsdirektören och verksamhetschefen, får i
uppdrag att ta fram ett förslagsdatum för ett internat 2021.
att fastställa följande mötestider för 2021, med start kl. 15:00. Samtliga möten sker
på SKR i Stockholm, under förutsättning att lokal finns.
27 januari
24 mars
21 april
26 maj
16 juni

15 september
13 oktober
24 november
15 december

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut finns för anmälan till Förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 29 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
Protokoll från styrgruppens sammanträde 2020-05-13
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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