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Minnesanteckningar samrådsgrupp 2017-02-17 i Stadshuset i Flen
Närvarande:
Johanna Säfström, Katrineholms kommun
Jessica Zingmark, Katrineholms kommun
Emilia Ringström, Nyköpings kommun
Margareta Bark, Nyköpings kommun
Vendela Emson, Nyköpings kommun
Marita Andersson, Strängnäs kommun
Jenny Eriksson, Flens kommun

Martin Alm, Vårdförbundet Sörmland
Tomas Axi, Upphandlingsfabriken, konsult åt Vårdförbundet Sörmland

➢ Mötet inleds med att Martin Alm, upphandlingsansvarig på Vårdförbundet Sörmland presenterar
läget i de olika avtalsområdena, under året genomförs två upphandlingar. Samrådet övergår sedan
till diskussion om erfarenheter från innevarande avtalsperiod gällande Skyddat boende.
➢ Det framkom en hel del synpunkter på våra nuvarande leverantörer, främst gällande planering och
återkoppling. Det har varit svårt att följa upp placeringar av flera skäl och det är vanligt att
placeringar blir avsevärt längre än intention vid placering. Det framkom även frågetecken om
huruvida leverantörerna håller rätt säkerhetsnivå för vårt behov.
➢ Tomas Axi presenterade förfrågan samt kravspecifikation från förra upphandlingen av ramavtal
Skyddat boende. Synpunkter på kravspecifikationen framkom. Tomas Axi tar med de synpunkter
som framkommer och gör ny version av förfrågan. Denna nya version får därefter mejlas ut till
gruppen för påseende innan den slutliga görs.
➢ I arbetet med förfrågan och kravspecifikation framkom en rad praktiska problem som behöver lösa
inför ny upphandling.
➢ Försäkringsfrågan är oklar. Marita Andersson tar på sig uppdraget att utreda försäkringsfrågan
med Strängnäs kommuns försäkringsmäklare.
➢ Vi behöver inventera behov av platser för att kunna bilda oss en uppfattning av Sörmlands
samlade behov inför upphandling. Förslaget på kontrollpunkt är att vi mäter antalet placeringar vid
ett eller två tillfällen på året, förslagsvis den 1 mars och den 1 september, och låter resultatet av
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den mätningen vara vägledande för uppskattat behov. Kommunerna tar med sig frågan hem och
rapporterar in till Vårdförbundet när man tagit fram data ur systemen.
➢ Vi behöver se över definitioner av skyddat boende och vad de innebär för våra kvalitetskrav. I
Socialstyrelsens vägledning ”Fristad från våld” under kapitlet ” Kvalitet i skyddade boende”
beslutas utgöra vägledning i detta. Tomas Axi kommer att skriva in detta i upphandlingsdokument
som bifogas som underlag inför nästa samråd.
➢ Vi behöver dessutom se över aktuell lagstiftning så att upphandlingsdokumenten överensstämmer
med lagstiftning. Uppgiften är gemensam.
➢ Övriga synpunkter som framkommer följs av sekretesskäl upp vid nästa samråd.
➢ Tid för nästa Samrådsmöte fastställs till fredagen den 17 mars kl 13.00 i Flen. Underlag för
diskussion distribueras i inbjudan som går ut den 10 mars.

Martin Alm
Vårdförbundet Sörmland
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