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Sammanträdesdatum

2019-02-06
Regionstyrelsen
Tid och plats

10.00–16.20 Odlingen, Region Kalmar län, Strömgatan 13, Kalmar

Beslutande

Anders Henriksson (S), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Pierre Edström (L)
Yvonne Hagberg (S)
Angelica Katsanidou (S)
Peter Wretlund (S)
Peter Högberg (S)
Christel Alvarsson (C)
Lennart Hellström (M)
Gudrun Brunegård (KD)
Anders Andersson (KD)
Linda Fleetwood (V)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)

Närvarande ersättare

Malin Anell (S)
Gunilla Johansson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Karin Helmersson (C)
Anette Rogö (C)
Kaj Holst (M)
Carl Dahlin
Sara Kånåhols (V)
Claus Zaar (SD)
Britt-Marie Sundqvist (SD)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson
Ann-Sofie Dejke
Karl-Johan Bodell, § 8
Johan Jarl

Justering sker digitalt

Justering

§§ 8, 10, 21

Paragrafer
Sekreterare

Johan Jarl
Ordförande
Anders Henriksson (S)
Justerare
Lennart Hellström (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på Region Kalmar läns diarium samt hemsida regionkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned 2019-03-06
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§8

Ärendenummer RS 2019/43

Tilldelningsbeslut Trafikupphandling Serviceresor 2020
Beslut
Regionstyrelsen fastställer tilldelning av trafikkontrakt enligt Kalmar
länstrafiks förslag på tilldelningsbeslut med driftstart 1 januari 2020.
Regionstyrelsen ger Trafikdirektören i delegation att slutföra
tilldelningskontrakt enligt redovisat underlag.
Regionstyrelsen ger trafikdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att möta
den förväntade kostnadsökningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Dagens kontrakt med trafikföretagen gäller fram till den 31 december 2019.
Ny upphandling har därför genomförts, avtalstiden är sex (6) år. Inga
optionsår är kopplade till Avtalet. Samtliga avtal avslutas samtidigt i
december 2025. Trafiken berör Serviceresor (färdtjänst, sjukresor) och
Närtrafik i hela länet.
Upphandlingen har omfattat ett stort antal fordon cirka 107 st. som lagts
samman i 21 paket. Omsättningen för dagens trafik uppgår över avtalstiden
på sex år till cirka 670 miljoner kronor. Uppdraget från beställarna har varit
mycket klart –
– att samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefri från 2020,-att
huvudinriktning på ickefossilt bränsle skall vara biogas vilket ska premieras
vid utvärderingen,
– att de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren för persontransporter
uppdaterats enligt nya lagstiftningens villkor (arbetstid, avlöning och
semester). Personal skall ha anställning enligt kollektivavtalsliknande
former,
– att meddelarskydd skall gälla för all personal som är anställda och kör
trafik enligt tilldelade kontrakt.
Upphandlingens genomförande

Upphandling har skett i form av förhandlat förfarande i enlighet med lagen
2016:1145 om offentlig upphandling (LOU). De trafikföretag som deltar har
kvalificerat sig via en genomförd prekvalificering genom anbudsansökan.
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Kvalificeringsfas

43 trafikföretag inkom med ansökningshandlingar för att kvalificera sig för
att delta i upphandlingen. Av dessa kvalificerade sig 37 trafikföretag för att
delta i anbudsgivningen.
Anbudsöppning

Anbudsöppning genomfördes den 5 december 2018. Totalt inkom anbud från
16 anbudsgivare.
Prövning av anbud

Utvärdering av inkomna anbud genomfördes under perioden från
anbudsöppning till den 11 december 2018.
Förhandlingar

Samtliga anbudsgivare bjöds in till förhandlingsomgång 1 som hölls mellan
den 12 - 20 december 2018. Justeringar av anbudspriser kunde lämnas av
respektive anbudsgivare senast 7 dagar efter dag för förhandling.
Förhandlingsomgång två hölls mellan den 17 - 24 januari 2019. Samtliga
anbudsgivare gavs möjlighet att delta vid en andra förhandlingsrunda. I
samband med tidpunkt för förhandling fick anbudsgivarna möjlighet att
revidera lämnat anbud. Slutbud lämnades under förhandlingen.
Utvärdering av slutgiltiga anbud

Utvärdering av slutanbuden genomfördes och var klart den 31 januari 2019.
Beslut och Avtalstecknande

Efter fastställt beslut vidtar en avtalsspärr på 10 dagar innan juridiskt
bindande kontrakt får tecknas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06
2. Tilldelningsbeslut av uppdragen.
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§ 10

Ärendenummer 180876

Yttrande över betänkandet Behandling av
personuppgifter vid myndigheten för vård- och
omsorgsanalys (SOU 2018:52)
Beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över betänkandet Behandling
av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Yttrandet
överlämnas till Socialdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet. I
betänkandet har behovet av en registerförfattning för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys utretts. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till
uppgift att följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och
medborgarperspektiv. För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandla stora mängder
personuppgifter där samtycke inte alltid är möjligt att inhämta där
personuppgifter i vissa fall kan sammankopplas med varandra och som i
flera fall är av känslig karaktär. Mot bakgrund av detta kommer utredningen
fram till att det behövs en särskild registerlag för Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys.
I utredningens förslag krävs det i vissa fall en extern etisk prövning före det
att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får påbörja en riskfylld
behandling av personuppgifter.
10.3–10.3.5 Vilken oberoende instans ska göra prövningen?

Utredningens bedömning är att det krävs en extern prövning i varje enskilt
fall för att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska få utföra särskilt
riskfyllda behandlingar.
Som huvudalternativ för att genomföra denna prövning presenterar
utredningen Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för
etikprövning.1 Det finns fördelar med att den etablerade
etikprövningsorganisationen genomför den externa prövningen eftersom det
redan finns en stor vana vid att hantera ansökningar om etikprövning inom
föreslagen organisation. Vid ett sådant förfarande skulle samma formella och
materiella bestämmelser tillämpas på Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys ansökningar som på övriga forskningsprojektsansökningar.
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Yttrande

Region Kalmar län tillstyrker utredningens förslag om att
Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden inom ramen för Lag
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska
genomföra den externa prövningen av ett projekt där det innebär att en
riskfylld behandling av personuppgifter kommer att inledas utan samtycke
från de registrerade. Region Kalmar län delar utredningens bedömning att en
prövning bör göras av ett befintligt organ med vana av att pröva etiska
frågeställningar samt att prövningen görs mot ett beprövat och väl
fungerande regelverk.
I övrigt har Region Kalmar län inga synpunkter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019.
2. Sammanfattning av remiss Behandling av personuppgifter vid
myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52).
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§ 21

Ärendenummer RS 2019/46

Revidering av delegationsordning - Signering av
ansökan om etikprövning av forskning
Beslut
Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att
underteckna handlingar avseende signering av ansökan om etikprövning av
forskning. Revideringen gäller från och med den 6 februari 2019.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Den 1 januari 2019 ersattes de regionala etikprövningsnämnderna av
Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten gör etikprövningar av forskning på
människor, biologiskt material och känsliga personuppgifter. Sådan
forskning får utföras endast om den har godkänts vid etikprövning. För att
uppnå förbättrad effektivitet görs sedan årsskiftet alla ansökningar om
etikprövning digitalt i ansökningssystemet Prisma.
Ansökan om etikprövning ska förutom av forskaren signeras av behörig
företrädare för forskningshuvudmannen. Forskningshuvudmannen är den
fysiska eller juridiska person, t.ex. ett landsting, i vars verksamhet
forskningen utförs. Behörig företrädare är den person som
forskningshuvudmannen genom delegationsordning ger fullmakt att
företräda huvudmannen.
Vanligtvis gäller för landstingen att verksamhetschef signerar ansökan om
etikprövning. Om forskaren vill bedriva forskning över
verksamhetsgränserna bör det dock finnas möjlighet för förvaltningschef,
eller sjukhuschef om forskningen bedrivs inom ett och samma sjukhus, att
signera ansökan. Det bör även finnas möjlighet för regiondirektören att
signera ansökan om forskningen avser flera förvaltningar.
Förslaget till reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med
Region Kalmar läns forskningssektion.
Regionstyrelsen antog § 190/2018 delegationsordning som reviderats i
samband med bildandet av Region Kalmar län. Föreslås att denna ändras så
att signering av ansökan om etikprövning av forskning delegeras enligt
nedanstående.
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Signering av ansökan om etikprövning av forskning
Rättshandling – beslut om Delegat
Vidaredelegering
Signering av ansökan om
Regiondirektör
etikprövning av forskning
Förvaltningschef
Sjukhuschef
Verksamhetschef

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 662806

7 (7)

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Johan Jarl

Datum & Tid

2019-02-06 18:08:13 +01:00

Identifikationstyp

E-post (johan.jarl@regionkalmar.se)

Identifikations-id

id1a114f3e77684869b987df703bc0c3df

Namn

Anders Henriksson

Datum & Tid

2019-02-06 19:50:43 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46705176030)

Identifikations-id

id196b805e056241a3abaa492155f60579

Namn

Lennart Hellström

Datum & Tid

2019-02-09 15:33:34 +01:00

Identifikationstyp

E-post (lennarthnuit45@telia.com)

Identifikations-id

id1b17baef9fd247b4a0cc4b104ceb0197
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