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Minnesanteckningar samrådsgrupp 2017-03-17 i Stadshuset i Flen
Närvarande:
Johanna Säfström, Katrineholms kommun
Jessica Zingmark, Katrineholms kommun
Emilia Ringström, Nyköpings kommun
Vendela Emson, Nyköpings kommun
Therese Bengtsson, Eskilstuna kommun
Marita Andersson, Strängnäs kommun
Ola Nordqvist, Flens kommun
Katarina Haddon, Öxelösunds kommun

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

➢ Mötet inleds med att Martin Alm, upphandlingsansvarig på Vårdförbundet Sörmland hälsar
välkommen samt informerar om Vårdförbundets besök på socialnämnd i Eskilstuna. Ett besök som
gav ett positivt besked gällande Eskilstunapolitikens intresse för upphandlingsfrågorna och det
arbete vi lägger ner i samrådsgruppen.
➢ Därefter gick samrådet igenom punkter för uppföljning från föregående mötesprotokoll.
➢ Marita Andersson har tittat närmare på försäkringsfrågan och hur man löser detta inom Strängnäs
kommun. Vi enas om att deras krav kan utgöra en grund för hur vi väljer att formulera oss i den
aktuella upphandlingen. Tomas Axi formulerar ett förslag som inlemmas i dokumentet förfrågan.
➢ Inventeringen av platsbehov har inte gett någon samlad bild för aktuell upphandling. Vi behöver
ha bättre information. De data vi efterfrågar är antalet unika placeringar. Dock kunde konstateras
att antalet samtidiga placerade i skyddat boende normalt är 3 – 5 per kommun.
➢ Vi enas om att använda oss av definitionen av skyddat boende så som den formuleras i
Socialstyrelsen Dnr 5.4-36680/2011.
➢ Diskussion om kurativa tjänster som skall ingå i uppdraget skyddat boende. Tomas Axi
återkommer, baserat på diskussionen, med ett förslag för ställningstagande av samrådsgruppen.
➢ Vi enas om att stryka kravet på HVB-tillstånd men att det ska få följa med som kriterium för
betygssättning i utvärderingsfasen.
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➢ Samrådsgruppen accepterar indikatorer som anger kompetens för användning i
kravspecifikationen.
➢ Samrådsgruppen accepterar nuvarande betygskriterier för tjänstekvalitet.
➢ Samrådsgruppen anas om viktningen 70% pris och 30% kvalitet som gällande för upphandlingen.
➢ Samrådsgruppen enas om att tillämpa indikatorer för trygghet så som de definieras i dukat
dokument.
➢ Samrådsgruppen enas om att ställa som krav att boendets uppföljning och riskbedömning ska utgå
från ett standardiserat bedömningsinstrument.
➢ Samrådsgruppen enas om att i kravspecifikationen tillämpa indikatorer för helhetssyn så som de
definieras i dukat dokument.
➢ Samrådsgruppen tydliggör att behovet av platser främst föreligger i Sörmland.
➢ Tomas Axi stämmer av samrådets beslut mot förfrågan samt kravspecifikation. Med anledning av
upphandlingssekretessen redovisas resultatet direkt i upphandlingsdokument.
Upphandlingsdokumenten i reviderad version kommer att gå ut till samrådsgruppen på remiss. Vi
räknar med att kunna komma igång med upphandlingen genom annons enligt planering i början av
maj 2017.
➢ Samrådsgruppen anas om att inga ytterligare samråd är nödvändiga i aktuell upphandling.
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