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Justering

Protokollet justeras av Nicklas Sandström och Peter Olofsson.

§ 25

Konstruktion krisledningsnämnd

Ärende om bildande av krisledningsnämnd skrivs fram till regionfullmäktige under våren
2022. Arbete pågår med reglementet. Inriktningen är att ha representation från RS, HSN
och RUN. Dialog förs med jurister.

§ 26

Utbildnings- och övningsplan

Höstens utbildning blev inställd, nytt datum kommer. Utbildningskravet framgår i kris-och
katastrofmedicinska planen och ska genomföras en gång per mandatperiod.
Utbildningen vid höjd beredskap till regionstyrelsen kommer att anpassas efter nationella
utbildningsinsatser. Ser behov att förtydliga utbildningsansvaret i planen för höjd
beredskap gällande regionstyrelsen. Peter föreslår en träff med regionstyrelsens
arbetsutskott följt av ett kortare nedslag i regionstyrelsen.

§ 27

Coronaläget (2021-12-13)

I regionerna råder det ansträngt vårdplatsläge på grund av inläggningar av patienter med
både covid-19 och utan. Med ökad smittspridning kan man befara att beläggningen inom
slutenvården kommer att stiga inom en kommande 14-dagarsperiod. Sedan en tid
tillbaka har vi i Sverige haft en ökning av covidfall (ny mutation, Omicron). Det är
oroande när det verkar som att utvecklingen tagit en vändning. Fortsatt hög belastning
även på kommunikation om vaccinationer och smittläge. Några regioner rapporterar
ansträngt läge till följd av sjukfrånvaro.
Regional särskild sjukvårdsledning:
5 regioner befinner sig i stabsläge igen (en ökning), bl.a. Region Jämtland
Härjedalen/Region Gotland/Region Västmanland. Detta med anledning av covid i
kombination med tufft vårdplatsläge.
Förväntat läge i regionerna:
På kort sikt (24–72 timmar) prognosticerar 18 regioner en försämring (16).
På lång sikt (10–15 dagar) prognosticerar 19 regioner en försämring (18).
Läget i landets kommuner:
•
•
•

154 smittade brukare där kommunen är huvudman (ökar)
Ingen kommun rapporterar över 1 % smittade brukare
54 % av kommunerna förväntar sig en försämring på sikt

Sammanfattningsvis oförändrat läge i kommunerna med en ökad oro över hur
verksamheterna påverkas av smittspridningen i samhället. Personalbristen fortsätter
vara krävande eftersom det är liten tillgång på vikarier.
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Ändringar i säkerhetsskyddslagen

Riksdagen beslutade i oktober att anta regeringens förslag till omfattande ändringar i
säkerhetsskyddslagen samt ny säkerhetsskyddsförordning. Lagändringarna trädde i kraft
den 1 december 2021.
De stora förändringar som påverkar verksamhetsutövare är:
•

skyldighet att anmäla till sin tillsynsmyndighet att man bedriver säkerhetskänslig
verksamhet

•

säkerhetsskyddschefens roll, ansvar och mandat förtydligas och stärks

•

krav införs på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas i fler situationer än tidigare
och att en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning alltid
ska genomföras och dokumenteras

•

samråd ska ske med tillsynsmyndighet om både överlåtelser av
säkerhetskänslig verksamhet och vid tecknande av vissa säkerhetsskyddsavtal

•

tillsynsmyndigheterna får nya befogenheter att bland annat utfärda
förelägganden och administrativa sanktionsavgifter
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