
Protokoll Samrådsgrupp 2017-12-01 i Stadshuset i Flen 

Närvarande: 

Ulla Lindberg, Katrineholms kommun 

Sara Westbäck, Eskilstuna kommun 

Helena Hall Blixt, Eskilstuna kommun 

Eva Åberg, Eskilstuna kommun 

Annika Pettersson, Vingåkers kommun 

Mia Gustafsson TF avd. chef, Flens kommun 

 

Martin Alm, Vårdförbundet Sörmland 

Tomas Axi, Upphandlingsfabriken, konsult åt Vårdförbundet Sörmland 

 

➢ Mötet inleds med att Martin Alm, upphandlingsansvarig på Vårdförbundet Sörmland hälsar 

välkommen. Nya deltagare i den aktuella upphandlingsplaneringen hälsas välkomna. 

➢ Martin Alm redogör för de avtalsområden Vårdförbundet Sörmland nyligen har avslutat 

upphandlingar inom. Upphandlingen gällande skyddat boende är avslutad. Det har inte 

inkommit ansökan om överprövning till Förvaltningsrätt. Avtalsspärr löper till och med den 

11 december. Ramavtal kommer att ingås med leverantörer som meddelats i föregående 

information om tilldelningsbeslut. Upphandlingen gjordes i två kategorier, kvinnor och män 

respektive kvinnor. Samrådet får ta del av beslutsdokumenten.  

➢ Upphandlingen gällande konsulentstödda familjehem är nu avslutad efter en lång 

överprövning. VFS vann målet i Förvaltningsrätten och har gått vidare med ramavtal med 

leverantörer meddelade i dokumentet information om tilldelningsbeslut. Samrådet får ta del 

av beslutsdokumenten. De närvarande representanterna från Flen, Vingåker, Eskilstuna och 

Katrineholm får avtalen i sin helhet på USB. Frånvarande kommuner kommer få detta utsänt 

via post.  

➢ Genomgång av uppföljningspunkter från föregående mötesprotokoll.  

Föregående samråd diskuterade viktningen i upphandlingens utvärderingsfas, dvs hur stor 

vikt som vid varje upphandlingstillfälle skall läggas på pris, kvalitet och närhet. Inte heller 

denna gång kunde vi gå till beslut i frågan. Samrådets medlemmar tar med sig frågan tillbaka 

till sina förvaltningar för beslut. Samrådets förslag till viktning är 40% pris och 60% kvalitet.  

Vi diskuterade möjligheten att ställa som krav på leverantörer att de skulle ha ett alternativt 

placeringsalternativ vid akuta utskrivningar. Detta för att den placerade socialsekreteraren 

inte skulle stå utan rimliga placeringsalternativ med mycket kort varsel.  Samrådet kunde inte 

enas om ett sådant förslag och frågan går vidare till remissrundan. Ambitionen är att vi ska 

ha med en rättssäker skrivelse i kravspecifikationen. 

Samrådet fick vid föregående möte uppgiften att ta fram ett underlag för uppskattning av 

upphandlingens volym och värde. Vi kunde inte heller denna gång uppbringa uppgifter från 



samtliga kommuner, men med utgångspunkt i de uppgifter vi har tillgång till, när vi lägger oss 

lågt i uppskattning konstatera att värdet av upphandlingen hamnar på ca 200   -250 miljoner 

över tre år.  Med anledning av detta beslutade vi att förlänga planeringsfasen något för att få 

möjlighet att trimma kravspecifikation ytterligare.   

Tomas Axi redovisar revidering utifrån samrådets synpunkter mot förfrågan samt 

kravspecifikation från föregående samråd.  Med anledning av upphandlingssekretessen 

redovisas resultatet direkt i upphandlingsdokument. Samrådet kommer med ytterligare 

synpunkter och förslag på korrigeringar. 

Upphandlingsdokumenten i reviderad version kommer att gå ut till samrådsgruppen på 

remiss. Sista dag för svar är 8 januari. Vi räknar med att kunna komma igång med 

upphandlingen genom annons enligt planering i mitten av januari 2018. 

➢ Eskilstuna får i uppdrag att inkomma till VFS med ett förslag på vad ett utredningsuppdrag till 

HVB under placering skulle kunna innefatta. 

➢ Samrådsgruppen enas om att ytterligare samråd inte är nödvändiga i aktuell upphandling.  

➢ Upphandlingens arbetsordning och tidtabell fastställs enligt följande:  

– Förfrågan klar: 15 jan (ytterligare minst ett möte i samråd den 1 december) 

– Kravspecifikation klar: jan dec (ytterligare minst ett möte i samråd den 1 december) 

– Annons: början av februari sista dag för anbud 6 veckor senare 

– Kvalificering: påbörjas i mitten av mars och klar i mitten av april 

– Utvärdering: klar slutet av april  

– Tilldelningsbeslut: slutet av april 

– Nya avtal gäller från påskrift – tillgängligt på hemsidan 

 

 

 

  

 

Martin Alm 

Vårdförbundet Sörmland 

Offentlig upphandling 

 

 

 

 


