
  

 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 

sätts upp 2021-05-18   

Datum när anslaget 

tas ner 2021-06-08   

 

Förvaringsplats för    

protokoll    

  

Regionkontoret, Region Uppsala, Storgatan 27, 

Uppsala 

 

Plats och tid: 

 

Regionkontoret, Region Uppsala via Teams den 6 maj 2021, kl. 09:00–11:45 

Beslutande: Tommy Levinsson (S), ordförande 
Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande 

Torbjörn Olsson (KD) 

Christina Södling (S) 
Gösta Sarholm (DSP) 

 
Ersättare: Jan Erik Jansson (M) 

Börje Wennberg (S) 

Susanne Henning Aihonen (KD) 

Sebastian Karlberg (S), från § 30 

 
Övriga 
deltagare: 

Yvette Axelsson, inköpschef 

Dominique Nilsson, sekreterare 

Berth Axelsson, ekonomichef 
Gustav Grangert, affärsutvecklare 

Öyvind Bjerke, kategoriledare 

 

Plats och tid för 
justering: 

Protokollet justeras digitalt, den 17 maj 2021 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 

Paragraf 

 

26 - 40 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S) 

 

Justerare 
                                   

 

__________________________________________________________ 
Gösta Sarholm (DSP) 

Tommy Levinsson (14 May 2021 13:18 GMT+2)

Gösta Sarholm (14 May 2021 15:44 GMT+2)
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 2 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Val av justerare § 26/21 

  

Fastställelse av föredragningslista § 27/21 

  

Förvaltningschefens rapport § 28/21 

  

Resultaträkning prognos mars § 29/21 

  

Stomiprodukter § 30/21 

  

Internkontroll april § 31/21 

  

Fördelningsnyckel § 32/21 

  

Yttrande  angående Samverkan kring varuförsörjning med 

förbrukningsmaterial av engångskaraktär till vård och 

tandvård 

§ 33/21 

  

Lägesrapport avseende Apotekstjänst § 34/21 

  

Lägesrapport avseende covid-19 § 35/21 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 36/21 

  

Skrivelser för kännedom § 37/21 

  

Övriga frågor § 38/21 

  

Identifiera risker inför framtagande av interkontrollplan 2022 

 

Kassation 

§ 39/21 

 

§ 40/21 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 3 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 26/21   Dnr VF2021-00002 

Val av justerare 

Beslut 

Varuförsörjningsnämndens beslut 

Ledamot Gösta Sarholm (DSP) utses att jämte ordföranden Tommy Levinsson 
(S) att justera dagens protokoll.  

Tid för justering: Den 17 maj. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 27/21   Dnr VF2021-00003 

 

Fastställelse av föredragningslista 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förslag till föredragningslista fastställs i enlighet med utsänt förslag med 

tillägg av § 38, Övriga frågor, och § 40, Kassationer. Ärende § 33/21, Yttrande  

angående Samverkan kring varuförsörjning med förbrukningsmaterial av 
engångskaraktär till vård och tandvård utgår. 

Särskilt yttrande 

Björn- Ove Björk (KD) inkommer med ett särskilt yttrande.  

Bilaga § 27/21 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för 
sammanträdet. 

Yrkanden 

Ordföranden Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag med tillägg av 
§ 38, Övriga frågor och § 39, Kassationer samt att § 33/21, Yttrande  angående 

Samverkan kring varuförsörjning med förbrukningsmaterial av 
engångskaraktär till vård och tandvård utgår. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 5 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 28/21   Dnr VF2021-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens muntliga rapport läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Yvette Axelsson, förvaltningschef, ger en muntlig information om aktuell och 

pågående verksamhet inom varuförsörjningen där hon lyfter 
personalsituationen och nämner att arbete fortgår med att sätta rutiner.  

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 6 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 29/21   Dnr VF2021-00011 

 

Resultaträkning prognos mars 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Prognosen/resultaträkning för mars läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-mars 2021. 

Resultatet på -216’ beror huvudsakligen på beredskapslager (-150’), 
advokatkostnader (-190’) och kostnader för upphandlingskonsulter (-418’). 

Årsprognosen bedöms inte påverkas i nuläget. 

Öyvind Bjerke, kategoriledare, ger en muntlig information om ärendet. 

Kostnader och finansiering 

Inga kostnader att beakta.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser att beakta. 

Beredning 

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.  

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 7 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 30/21   Dnr VF2021-00005 

 

Stomiprodukter 

Beslut 
 Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Den muntliga informationen om stomiprodukter läggs till 

handlingarna.  

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att boka ett möte med 

varuförsörjningsnämndens presidium samt ILCO:s samtliga 

ordförande i de samverkande regionerna. 

Ärendebeskrivning 

Gustav Grangert, affärsutvecklare, ger en muntlig redogörelse.   

Beredning 

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.  

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att boka ett möte med 

varuförsörjningsnämndens presidium samt ILCO:s samtliga ordförande i de 
samverkande regionerna. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 8 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 31/21   Dnr VF2021-00012 

 

Internkontroll april 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Internkontroll jan- april 2021 godkänns enligt ärendets bilaga. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att göra ett nedslag i materialet 
avseende punkten Trygga leveranser och återkomma till nämnden   

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av varuförsörjningsnämndens internkontroll under perioden jan-
april 2021.  

Berth Axelsson, ekonomichef ger en muntlig information om ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.  

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att 

ge förvaltningschefen i uppdrag att göra ett nedslag i materialet avseende 
punkten Trygga leveranser och återkomma till nämnden.    

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 9 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 32/21   Dnr VF2020-00068 

 

Fördelningsnyckel 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Fördelningsnyckel avseende logistikkostnader 2021 godkänns enligt ärendets 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av logistikkostnader för de samverkande regionerna inom VFN 
under 2021.  

Berth Axelsson, ekonomichef ger en muntlig information om ärendet. 

Kostnader och finansiering 

Finansiering sker genom månatlig fakturering till de samverkande regionerna 
för tjänster som avropas via nuvarande tredjepartsdistributör. 

Beredning 

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.  

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 10 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 33/21   Dnr VF2021-00033 

 

Yttrande  angående Samverkan kring 

varuförsörjning med förbrukningsmaterial av 

engångskaraktär till vård och tandvård 

 

Ärendet utgår. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 11 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 34/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende Apotekstjänst 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om Apotekstjänst läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anne Nilsson, chefsjurist, ger en muntlig lägesrapport om hur förhandlingarna 

med Apotekstjänst fortskrider. En medlare har anlitats för att sondera 
möjligheten att ingå förlikningsavtal mellan Apotekstjänst och 

varuförsörjningsnämnden/regionerna. 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 12 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 35/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende covid-19 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om covid-19 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Gustav Grangert, affärsutvecklare, ger en muntlig redogörelse. 

Fördelningsgruppen träffas varje vecka och hanterar fördelning av 
bristprodukter. Listan har ett tag minskat men man ser nu en viss ökning 

beroende på leveransstörningar som inte är direkt kopplade till Covid. Vissa 
produkter har fortfarande störningar. 

Just nu rapporterar regionerna att de har tillräckligt med 
vaccinationsmaterial. 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 13 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 36/21   Dnr VF2021-00006 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med gällande delegationsbestämmelse inom 

varuförsörjningsnämndensansvarsområde anmäls beslut enligt gällande  

delegation. 
 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 14 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 37/21   Dnr VF2021-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från sammanträde 2021-02-04, 
2021-02-23 samt 2021-03-26 

2. Beredningsgrupp/Inköpsråd – minnesanteckningar från 2021-03-20 

3. Skrivelse till varuförsörjningsnämnden angående upphandling av 
stomiprodukter - VF2021-00037 

Ärendebeskrivning 

Svar på skrivelsen till varuförsörjningsnämnden angående upphandling av 
stomiprodukter tas fram av presidiet tillsammans med förvaltningen. 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 15 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 38/21   Dnr VF2021-00019 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet.  

Yttrande från förvaltningen angående Samverkan kring varuförsörjning med 

förbrukningsmaterial av engångskaraktär till vård och tandvård kommer att 
överlämnas till regiondirektören i Region Uppsala den 6 maj 2021. 

Eftermiddagen viks åt utbildning och workshop för att identifiera risker inför 
framtagande av internkontrollplan 2022. 

Påminnelse går ut om att sammanträdet i juni blir den 11/6 kl. 9-12. 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 16 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 39/21   Dnr VF2021-00036 

 

Identifiera risker inför framtagande av 

interkontrollplan 2022 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämnden genomför en workshop för att identifiera risker 

inför framtagande av internkontrollplan 2022. 

Processen för internkontroll är sedan 2021 integrerad med övriga 

styrprocesser inom Region Uppsala såsom regionplan- och budgetprocess. 

Internkontrollplanen är numera en del av respektive styrelse/nämnds 
verksamhetsuppdrag och syftar till att identifiera de risker som kan medföra 

att verksamhetens mål inte uppnås och att ta fram åtgärder för att hantera 
riskerna.  

Vid dagens sammanträde genomförs en workshop för att identifiera de mest 

väsentliga riskera. Förvaltningen tar därefter fram förslag på åtgärder för att 

hantera 3–5 av de risker som identifierats. Dessa åtgärder presenteras för 
varuförsörjningsnämnden i september och har då vävts in i nämndens 
verksamhetsuppdrag som beslutas i november. 

Ledamöterna uppmanas att innan ha identifierat viktiga fokusområden 
utifrån reglementet, för vidare diskussion på mötet. 

Öyvind Bjerke leder dagens workshop och sammanställer resultatet från 
denna. 

Kostnader och finansiering 

Beslutet föranleder inga kostnader. 

Konsekvenser 

Finns inga konsekvenser att bedöma. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 17 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 40/21   Dnr VF2021-00039 

 

Kassationer 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Kassation på 371 000 godkänns. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att revidera delegationsordningen 
avseende beloppsgränsen för kassationer. 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningen har en kassation på 371 000 avseende produkter som inte 

sålts på 6 månader för godkännande av nämnden enligt 
delegationsordningen. Budgeterat belopp för kassationer 2021 är 2,5 
miljoner. 

Med anledning av detta behöver beloppsgränsen för kassationer i 
delegationsordningen revideras. 
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