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1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Stig Nyman och Lena Ringstedt
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
1. Ämnen kommande möten
2. Elsanering vid Sollentuna sjukhus
5. Bättre företagsklimat i vården
Kerstin Eriksson, ansvarig för näringspolitiska frågor på Famna och Gustav
Andersson, landstingsråd och ordförande i styrgruppen för företagsklimat i
Stockholms läns landsting deltog och informerade.
Det idéburna företagandet innefattar ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar, kooperativ och aktiebolag med särskild vinstbegränsning.
Famna har 45 organisationer/företag som medlemmar som tillsammans
omsätter 3,6 miljarder och har cirka 5000 anställda.
Det största verksamhetsområdet är hälso- och sjukvård, följt av äldreomsorg och särskilt boende. Andra områden är missbruksvård för vuxna,
sociala insatser och vård och omsorg av funktionshindrade. Tillväxten var
2011 6,2 procent jämfört med 2009 då den var 11 procent och 2010 då tillväxten var 3 procent. Intäkterna kommer till dryga 90 procent från olika
typer av avtal med stat, landsting och kommuner. Bidrag och gåvor står för
en mindre del.
Hinder för tillväxt är främst, enligt den undersökning som Famna gjort,
brist på interna resurser och tidsbrist. Externa hinder för tillväxt är främst
brist på extern finansiering och upphandlingar. När det gäller upphandlingar är det största hindret att kraven i anbudsförfrågan inte stämmer
överens med den verksamhet som bedrivs.
Gustav Andersson berättade om den styrgrupp som tillsatts med uppdrag
att identifiera hur det kan bli enklare att starta och driva vårdföretag i
Stockholms län. Några saker som uppmärksammats är för korta avtalsperioder, avtal som detaljstyr, krav på rapportering, hur förfrågningsunderlag
kan förbättras, hur samverkan ska ske mm.
Andra förbättringsområden är löpande dialog med vårdgivare, möjlighet att
dela med sig av hälso- och sjukvårdsstatistik, förenkling av regler mm.
Ett idéråd inrättas och där kan olika aktörer lämna in idéer om nya vårdtjänster bland annat.
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Lagen om offentlig upphandling diskuterades samt den utredning som nu
ser över regler för upphandling.
Organisationerna önskade att en större kunskap fanns om vad som utförs
inom alla föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning
samt vilket ansvar dessa organisationer tar.
Påpekades också önskemål om bättre kvalitetskontroll.
Två rapporter delades ut: ”Idédrivna organisationer i Stockholms län” och
”Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg”

6. Information från samverkansråd
HSF. Budget inklusive investeringar diskuterades vid mötet. Har också haft
en intressant föreläsning om folkhälsa.
LSF. Nästa sammanträde den 15 februari.
Trafiknämnden. Nästa sammanträde den 21 februari.
Locum. Nästa sammanträde den 19 februari.
Kulturnämnden. Nästa sammanträde den 19 februari.
SLSO – ett första möte den 31 januari.
NKS. Nästa sammanträde den 21 mars.
I anslutning till detta informerades också om att det är ett seminarium om
NKS den 28 januari (bygg) och HSO kommer ha ett seminarium den 18
mars om innehållet i NKS.

7. Övriga frågor
• Ämnen för kommande möten, rehabiliteringsfrågor, uppföljning av
mer än bara trösklar, framtidens hälso- och sjukvård, folkhälsopolicyn och handlingsplan för folkhälsa.
•

Elsanering vid Sollentuna sjukhus – frågan kommer att as upp inom
ramen för hela den ombyggnad som ska ske av Sollentuna sjukhus.

•

Hans Lindqvist tog upp frågan om hörselhjälpmedel och kostnaden
för dessa.

Vid pennan:
Agneta Marmestrand

