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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-16 

 §§30–44 

Plats och tid: Microsoft Teams, Distansmöte kl. 15:01-16:36 

 

Beslutande: Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
  Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  

Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
  Ella Bohlin, (KD) Region Stockholm 
  Karin Sundin, (S) Region Örebro län 
  Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne §30-§32 

Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne §32–44 (beslutande istället 
för Carl Johan Sonesson) 
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen §30–44 
(beslutande istället för Jonas Andersson) 

 

Ersättare:   Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland 
  Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten  
  Helena Proos, (S) Region Uppsala 
  Ola Karlsson, (M) Region Örebro län  
  Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne 
  Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen 

 

Frånvarande: Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen 
Tove Sander, (S) Region Stockholm 

 

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

Sekreterare Ellinor Fasth, paragrafer 30–44 
 
Utses att justera Peter Olofsson      
 
Justering  Protokollet skickas för justering 
 
Underskrifter Protokollet signeras digitalt 
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2020-09-16 

 §§30–44 

Innehållsförteckning 
§ 30 Val av justerare 

§ 31 Fastställelse av föredragningslista 

§ 32 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering 

§ 33 Medlemsregionernas beslut angående Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt 

ekonomi för 2022–2023 

§ 34 Medlemsregionernas beslut angående Årsredovisning 2019 

§ 35 Delårsrapport 2020 

§ 36 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

§ 37 Kompetensförsörjningsplan 2021 

§ 38 Arbetsordning för KAS Styrgrupp nationell protonterapi 

§ 39 Anmälan av ordförandebeslut 

§ 40 Amortering och obligationslån 

§ 41 Marie Morells Powerpoint – återkoppling från förbundsdirektionens ledamöter 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 43 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi 

§ 44 Övrigt ärende 
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 §§30–44 

§ 30 Val av justerare 

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande Marie Morell justera dagens 
protokoll.  

Protokollet skickas för justering och signering digitalt. 

§ 31 Fastställelse av föredragningslista 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 

§ 32 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering 

Förbundsdirektören Jörgen Striem och verksamhetschefen Kjell Bergfeldt ger en 
lägesrapport avseende: 

• Patientstatistik och ekonomi 

• Hillevi Rylander ny verksamhetschef, Kjell Bergfeldts fortsatta arbete 

• Avrapportering kring pågående uppdrag 

• Avtal förlängt om drift och service av anläggning 

• Fastighetsfrågor 

• FoU-råd 

• IT-utveckling 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att lägga informationen till handlingarna. 
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 §§30–44 

§ 33 Medlemsregionernas beslut angående Plan för verksamhet och 
ekonomi 2021 samt ekonomi för 2022–2023 

Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022–2023 fastställdes i 
direktionen 2020-03-25. Detta ärende har sedan i enlighet med förbundsordningen 
skickats ut till alla medlemsregioner för godkännande. Av dessa har tre 
medlemsregioner godkänt ärendet. Västra Götalandsregionen kommer att besluta om 
ärendet i september. Region Uppsala, Region Stockholm och Region Skåne kommer att 
besluta om ärendet i november.  

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att bordlägga ärendet till nästa möte 2020-10-21. 

§ 34 Medlemsregionernas beslut angående Årsredovisning 2019 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning 2019 fastställdes i 
direktionen 2020-03-25. Ärendet har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats 
till alla medlemsregioner för godkännande. Av dessa har fem medlemsregioner godkänt 
ärendet. Västragötalandsregionen kommer att besluta om ärendet i september. Region 
Uppsala kommer att besluta om ärendet i november. 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa årsredovisning 2019 under förutsättning att ärendet godkänns av resterande 
medlemsregioner under hösten 2020.  
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 §§30–44 

§ 35 Delårsrapport 2020 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning, (2018:597) 13 kap. 1§ ska en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från 
räkenskapsårets början upprättas minst en gång per år. 

Bifogat förslag till delårsrapport följer rekommendation RKR R15 från Rådet för 
kommunal redovisning.  

Delårsrapporten tillstyrks av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02)   

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa delårsrapport 2020. 

§ 36 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Patientsäkerhetslagen 10 § fastställer att vårdgivare ska upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. 

Bifogad patientsäkerhetsberättelse är den första som upprättas inom 
KAS/Skandionkliniken. Den är utformad enligt SKR:s mall för små vårdgivares 
patientsäkerhetsberättelser. 

Förbundsdirektörens och verksamhetschefens avsikt är att en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 mars kommande år. 

Patientsäkerhetsberättelsen tillstyrks av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02). 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa patientsäkerhetsberättelse 2019. 
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 §§30–44 

§ 37 Kompetensförsörjningsplan 2021 

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 tidigare påpekats i revisionens årliga granskningar.  

Den kompetensförsörjningsplan för Skandionkliniken som förbundsdirektionen 
beslutade 2019 ska enligt planen uppdateras årligen. 

Ett uppdaterat förslag till kompetensförsörjningsplan tillstyrks av KAS ledningsgrupp 
(2020-08-19) och Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02). 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa kompetensförsörjningsplan 2021. 

§ 38 Arbetsordning för KAS Styrgrupp nationell protonterapi 

Styrgruppens arbetsordning (dnr KAS 2020–019) är fastställd av förbundsdirektionen. 

Under rubriken ”arbetssätt” framgår: ”Styrgruppen sammanträder minst två ggr per 
termin senast två veckor före planerade direktionsmöten. Minst ett möte per år ska vara 
samlat fysiskt, i övriga fall företrädesvis videomöten. Dagordning till sammanträden 
utsänds senast två veckor före mötet.” 

”Dagordning till sammanträden utsänds senast två veckor före mötet.” föreslås ändras 
till: ”Dagordning till sammanträden utsänds senast en vecka före mötet.”. 

Förslaget har tillstyrkts av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02) 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att fastställa förbundsdirektörens förslag till ändring i Styrgruppens arbetsordning. 

 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
51

B
5-

14
02

71
-D

22
E

6



Kommunalförbundet 
Avancerad 
Strålbehandling 
 

Förbundsdirektionen 

 

                                                              
 

7 
 

Protokoll 
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 §§30–44 

§ 39 Anmälan av ordförandebeslut 

KAS upptog 2012 ett 20-årigt lån om 750 mnkr genom emittering av obligationer. 
Ränteläget har förändrats sedan 2012. KAS har möjlighet att göra delamortering den 1 
oktober vartannat år. Besked om amortering ska lämnas senast 1 september. I enlighet 
med punkt 4.10 ”Brådskande ärende enligt kommunallagen” i delegationsordningen, har 
ordförande Marie Morell beslutat om amortering av obligationslånet:  

• att KAS utnyttjar möjligheten att göra en delamortering den 1 oktober 2020 för att 
ytterligare minska räntekostnaderna framöver. Detta genom en beviljad kredit hos 
Nordea om maximalt 75 mnkr.  

• att delegera till förbundsdirektören att ta beslutet om vilken finansieringsform KAS 
ska välja; en utökad checkkredit eller ett lån. 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 40 Amortering och obligationslån 

KAS upptog 2012 ett 20-årigt lån om 750 mnkr genom emittering av obligationer via 
Skandia. KAS har möjlighet att amortera 10 % av obligationslånet den 1 oktober 
vartannat år, första tillfället var 2018. Då räntorna är lägre idag än då lånet upptogs har 
KAS valt att amortera 2018 och 2020 genom en kredit med förmånligare ränta hos 
Nordea.  

Enligt delegationsordningen ska förbundsdirektionen fatta beslut om amortering. För att 
förenkla hanteringen inför kommande möjligheter att amortera föreslås förbunds-
direktören få i uppdrag att fatta beslut i de fall KAS väljer att amortera. Detta i samråd 
med kanslichef och resurs inom finansområdet i något av medlemsregionerna. 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att uppdra åt förbundsdirektören att bevaka möjligheterna till framtida delamorteringar 
av KAS lån hos Skandia, samt att värdera förutsättningarna för en amortering. 

att delegera till förbundsdirektören att besluta om amortering ifall det bedöms vara 
förmånligt för KAS ekonomi. 
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 §§30–44 

§ 41 Marie Morells Powerpoint – återkoppling från förbundsdirektionens 
ledamöter 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 

Följande ärenden har anmälts som delegationsbeslut:  

• KAS 2020–037 BIG Travel 2020, Fullmakt ackordsförslag 

• KAS 2020–025 Utveckling KAS IT, Joakim Kruse 

• KAS 2020–036 Direktupphandling utvärderingsuppdrag, Lena Freid 

• KAS 2019–026 Beslut ny arbetstidsmodell, Förlängning av försöksperiod 

• KAS 2019–044 IBA Förhandlingar/förnyelse 2019, Johan Stern, Ramberg advokater 

• KAS 2020–044 Delamortering obligationslån 2020 – Delegationsbeslut Finansiering 
av delamortering. 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att lägga informationen till handlingarna.   

§ 43 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi 

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2020-09-02 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att lägga informationen till handlingarna. 
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2020-09-16 

 §§30–44 

§ 44 Övrigt ärende 

I och med att ett nationellt enhetspris för kost och logi inte kunde uppnås, diskuterade 
förbundsdirektionen hur detta ärende, som togs 2019-10-23 ska omhändertas. 

Förbundsdirektionen BESLUTAR 

att avsluta ärendet ”Nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på 
Skandionkliniken” och dra tillbaka förslaget från sjukvårdsregionernas 
samverkansnämnder. 
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2020-09-16 


 §§30–44 


Plats och tid: Microsoft Teams, Distansmöte kl. 15:01-16:36 


 


Beslutande: Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
  Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  


Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
  Ella Bohlin, (KD) Region Stockholm 
  Karin Sundin, (S) Region Örebro län 
  Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne §30-§32 


Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne §32–44 (beslutande istället 
för Carl Johan Sonesson) 
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen §30–44 
(beslutande istället för Jonas Andersson) 


 


Ersättare:   Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland 
  Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten  
  Helena Proos, (S) Region Uppsala 
  Ola Karlsson, (M) Region Örebro län  
  Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne 
  Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen 


 


Frånvarande: Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen 
Tove Sander, (S) Region Stockholm 


 


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


Sekreterare Ellinor Fasth, paragrafer 30–44 
 
Utses att justera Peter Olofsson      
 
Justering  Protokollet skickas för justering 
 
Underskrifter Protokollet signeras digitalt 
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§ 30 Val av justerare 


Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande Marie Morell justera dagens 
protokoll.  


Protokollet skickas för justering och signering digitalt. 


§ 31 Fastställelse av föredragningslista 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 


§ 32 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering 


Förbundsdirektören Jörgen Striem och verksamhetschefen Kjell Bergfeldt ger en 
lägesrapport avseende: 


• Patientstatistik och ekonomi 


• Hillevi Rylander ny verksamhetschef, Kjell Bergfeldts fortsatta arbete 


• Avrapportering kring pågående uppdrag 


• Avtal förlängt om drift och service av anläggning 


• Fastighetsfrågor 


• FoU-råd 


• IT-utveckling 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 33 Medlemsregionernas beslut angående Plan för verksamhet och 
ekonomi 2021 samt ekonomi för 2022–2023 


Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022–2023 fastställdes i 
direktionen 2020-03-25. Detta ärende har sedan i enlighet med förbundsordningen 
skickats ut till alla medlemsregioner för godkännande. Av dessa har tre 
medlemsregioner godkänt ärendet. Västra Götalandsregionen kommer att besluta om 
ärendet i september. Region Uppsala, Region Stockholm och Region Skåne kommer att 
besluta om ärendet i november.  


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att bordlägga ärendet till nästa möte 2020-10-21. 


§ 34 Medlemsregionernas beslut angående Årsredovisning 2019 


Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning 2019 fastställdes i 
direktionen 2020-03-25. Ärendet har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats 
till alla medlemsregioner för godkännande. Av dessa har fem medlemsregioner godkänt 
ärendet. Västragötalandsregionen kommer att besluta om ärendet i september. Region 
Uppsala kommer att besluta om ärendet i november. 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa årsredovisning 2019 under förutsättning att ärendet godkänns av resterande 
medlemsregioner under hösten 2020.  
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-16 


 §§30–44 


§ 35 Delårsrapport 2020 


Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning, (2018:597) 13 kap. 1§ ska en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från 
räkenskapsårets början upprättas minst en gång per år. 


Bifogat förslag till delårsrapport följer rekommendation RKR R15 från Rådet för 
kommunal redovisning.  


Delårsrapporten tillstyrks av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02)   


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa delårsrapport 2020. 


§ 36 Patientsäkerhetsberättelse 2019 


Patientsäkerhetslagen 10 § fastställer att vårdgivare ska upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. 


Bifogad patientsäkerhetsberättelse är den första som upprättas inom 
KAS/Skandionkliniken. Den är utformad enligt SKR:s mall för små vårdgivares 
patientsäkerhetsberättelser. 


Förbundsdirektörens och verksamhetschefens avsikt är att en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 mars kommande år. 


Patientsäkerhetsberättelsen tillstyrks av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02). 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa patientsäkerhetsberättelse 2019. 
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2020-09-16 


 §§30–44 


§ 37 Kompetensförsörjningsplan 2021 


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 tidigare påpekats i revisionens årliga granskningar.  


Den kompetensförsörjningsplan för Skandionkliniken som förbundsdirektionen 
beslutade 2019 ska enligt planen uppdateras årligen. 


Ett uppdaterat förslag till kompetensförsörjningsplan tillstyrks av KAS ledningsgrupp 
(2020-08-19) och Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02). 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa kompetensförsörjningsplan 2021. 


§ 38 Arbetsordning för KAS Styrgrupp nationell protonterapi 


Styrgruppens arbetsordning (dnr KAS 2020–019) är fastställd av förbundsdirektionen. 


Under rubriken ”arbetssätt” framgår: ”Styrgruppen sammanträder minst två ggr per 
termin senast två veckor före planerade direktionsmöten. Minst ett möte per år ska vara 
samlat fysiskt, i övriga fall företrädesvis videomöten. Dagordning till sammanträden 
utsänds senast två veckor före mötet.” 


”Dagordning till sammanträden utsänds senast två veckor före mötet.” föreslås ändras 
till: ”Dagordning till sammanträden utsänds senast en vecka före mötet.”. 


Förslaget har tillstyrkts av Styrgrupp nationell protonterapi (2020-09-02) 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att fastställa förbundsdirektörens förslag till ändring i Styrgruppens arbetsordning. 
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§ 39 Anmälan av ordförandebeslut 


KAS upptog 2012 ett 20-årigt lån om 750 mnkr genom emittering av obligationer. 
Ränteläget har förändrats sedan 2012. KAS har möjlighet att göra delamortering den 1 
oktober vartannat år. Besked om amortering ska lämnas senast 1 september. I enlighet 
med punkt 4.10 ”Brådskande ärende enligt kommunallagen” i delegationsordningen, har 
ordförande Marie Morell beslutat om amortering av obligationslånet:  


• att KAS utnyttjar möjligheten att göra en delamortering den 1 oktober 2020 för att 
ytterligare minska räntekostnaderna framöver. Detta genom en beviljad kredit hos 
Nordea om maximalt 75 mnkr.  


• att delegera till förbundsdirektören att ta beslutet om vilken finansieringsform KAS 
ska välja; en utökad checkkredit eller ett lån. 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att lägga informationen till handlingarna. 


§ 40 Amortering och obligationslån 


KAS upptog 2012 ett 20-årigt lån om 750 mnkr genom emittering av obligationer via 
Skandia. KAS har möjlighet att amortera 10 % av obligationslånet den 1 oktober 
vartannat år, första tillfället var 2018. Då räntorna är lägre idag än då lånet upptogs har 
KAS valt att amortera 2018 och 2020 genom en kredit med förmånligare ränta hos 
Nordea.  


Enligt delegationsordningen ska förbundsdirektionen fatta beslut om amortering. För att 
förenkla hanteringen inför kommande möjligheter att amortera föreslås förbunds-
direktören få i uppdrag att fatta beslut i de fall KAS väljer att amortera. Detta i samråd 
med kanslichef och resurs inom finansområdet i något av medlemsregionerna. 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att uppdra åt förbundsdirektören att bevaka möjligheterna till framtida delamorteringar 
av KAS lån hos Skandia, samt att värdera förutsättningarna för en amortering. 


att delegera till förbundsdirektören att besluta om amortering ifall det bedöms vara 
förmånligt för KAS ekonomi. 
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§ 41 Marie Morells Powerpoint – återkoppling från förbundsdirektionens 
ledamöter 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att lägga informationen till handlingarna. 


§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 


Följande ärenden har anmälts som delegationsbeslut:  


• KAS 2020–037 BIG Travel 2020, Fullmakt ackordsförslag 


• KAS 2020–025 Utveckling KAS IT, Joakim Kruse 


• KAS 2020–036 Direktupphandling utvärderingsuppdrag, Lena Freid 


• KAS 2019–026 Beslut ny arbetstidsmodell, Förlängning av försöksperiod 


• KAS 2019–044 IBA Förhandlingar/förnyelse 2019, Johan Stern, Ramberg advokater 


• KAS 2020–044 Delamortering obligationslån 2020 – Delegationsbeslut Finansiering 
av delamortering. 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att lägga informationen till handlingarna.   


§ 43 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi 


Protokoll från styrgruppens sammanträde 2020-09-02 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att lägga informationen till handlingarna. 







Kommunalförbundet 
Avancerad 
Strålbehandling 
 


Förbundsdirektionen 


 


                                                              
 


9 
 


Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-16 


 §§30–44 


§ 44 Övrigt ärende 


I och med att ett nationellt enhetspris för kost och logi inte kunde uppnås, diskuterade 
förbundsdirektionen hur detta ärende, som togs 2019-10-23 ska omhändertas. 


Förbundsdirektionen BESLUTAR 


att avsluta ärendet ”Nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på 
Skandionkliniken” och dra tillbaka förslaget från sjukvårdsregionernas 
samverkansnämnder. 
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