
 

 
 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 
sätts upp 2021-06-17   

Datum när anslaget 
tas ner 2021-07-08   

 

Förvaringsplats för 
protokoll  

  
 Regionkontoret, Region Uppsala, Storgatan 27, 
Uppsala 

 

 

Björn-Ove Björk (KD)  

 

Plats och tid: 

 

Digitalt via Teams (Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala), den 11 juni 2021, kl. 
09:00–11:40 

Beslutande: Tommy Levinsson (S), ordförande 
Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande 
Torbjörn Olsson (KD) 
Christina Södling (S) 
Sebastian Karlberg (S) ersätter Gösta Sarholm (DSP) §§ 41-51 
Gösta Sarholm (DSP) §§ 52-56 

 
Ersättare: Jan Erik Jansson (M) 

Börje Wennberg (S) 
Sebastian Karlberg (S) §§ 41-51 
 

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, 16 juni 2021 

 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 
Paragraf 

 
41 - 56 

Ordförande __________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  

Justerare __________________________________________________________ 

Tommy Levinsson (16 Jun 2021 08:49 GMT+2)
Tommy Levinsson

Björn-Owe Björk (17 Jun 2021 09:35 GMT+2)
Björn-Owe Björk
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 2 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Val av justerare § 41/21 
  
Fastställelse av föredragningslista § 42/21 
  
Förvaltningschefens rapport § 43/21 
  
Interkontroll april, uppdatering § 44/21 
  
Delårsrapport april, T1 § 45/21 
  
Omvärldsanalys logistik § 46/21 
  
Stomiprodukter § 47/21 
  
Avtal med OneMed § 48/21 
  
Reviderad delegationsordning § 49/21 
  
Lägesrapport avseende Apotekstjänst § 50/21 
  
Lägesrapport avseende covid-19 § 51/21 
  
Presentation av risker inför framtagande av 
interkontrollplan 2022 

§ 52/21 

  
Historik varuförsörjningsnämnden 2015-2021 § 53/21 
  
Anmälan om delegationsbeslut § 54/21 
  
Skrivelser för kännedom § 55/21 
  
Övriga frågor § 56/21 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 3 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 41/21   Dnr VF2021-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Björn-Ove Björk (KD) utses att jämte ordföranden Tommy Levinsson (S) att 
justera dagens protokoll. 

Tid för justering: Den 16 juni 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 42/21   Dnr VF2021-00003 

 

Fastställelse av föredragningslista 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förslag till föredragningslista fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för 
sammanträdet. 

Yrkanden 
Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag. 

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 5 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 43/21   Dnr VF2021-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens muntliga rapport läggs till handlingarna.  

Bilagor §43/21. 

Ärendebeskrivning 

Yvette Axelsson, förvaltningschef ger en muntlig information om aktuell och 
pågående verksamhet inom varuförsörjningen, där hon lyfter;  

- vakanser på varuförsörjningen 
- arbetet med långsiktig upphandlingsplan 
- arbetet med varuförsörjningens fortsatta uppdrag 
- senaste medarbetarundersökningen 2020 

 
Vid sammanträdet ges möjlighet till att ställa frågor. Önskemål om att 
förvaltningschefens rapport att skickas ut med handlingarna framledes 
lämnas. 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 44/21   Dnr VF2021-00012 

 

Interkontroll april, uppdatering 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Internkontroll jan- april 2021, uppdatering, godkänns enligt ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av varuförsörjningsnämndens internkontroll under perioden jan-
april 2021. Uppdatering av genomförda upphandlingar. 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 45/21   Dnr VF2021-00043 

 

Delårsrapport april, T1 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Delårsrapporten för Varuförsörjningsnämnden april, T1 godkänns enligt 
ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport med rapportering av resultaträkning T1 och internkontroll T1. 

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 8 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 46/21   Dnr VF2020-00052 

 

Omvärldsanalys logistik 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om omvärldsanalys, logistik läggs till 
handlingarna. 
 
Bilaga 46/21. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen ger en kort beskrivning av hur andra regioner löst den 
logistikfunktion som ligger inom Varuförsörjningens uppdrag. 
 

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 9 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 47/21   Dnr VF2021-00044 

 

Stomiprodukter 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Upphandling kring delar av Stomiproduktsortimentet inom 
Läkemedelsförmånen initieras. 

Ärendebeskrivning 
Upphandling av Stomiprodukter inom det befintliga sortimentet som har en 
hög förbrukning inom femklövern som i dagsläget distribueras genom TLV 
(Tand och Läkemedelsförmånsverket) via apoteksaktörer. 

Kostnader och finansiering 
Kostnader för upphandling ryms inom befintlig budget. 

Konsekvenser 
Förhoppningen finns om att reducera kostnader kring det mest högfrekventa 
sortimentet inom området Stomiprodukter. 

Beredning 
Beredning har skett genom möten och diskussioner med inblandade parter, 
såsom intresseföreningar, vården och leverantörer. 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 48/21   Dnr VF2020-00053 

 

Avtal med OneMed 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Avtalet med OneMed Sverige AB förlängs tom 2021-09-30. Under perioden 
töms lagret för att därefter vara i beredskap och vid behov kunna starta upp 
igen med kort varsel. 

Ärendebeskrivning 
Avtalet om beredskapslager med OneMed Sverige AB löper ut 2021-06-30 och 
behöver förlängas. 

Kostnader och finansiering 
Kostnad för beredskapslager är 50 000 kr per månad. 

Beredning 
Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium samt i 
regionernas beredningsgrupp. 

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 11 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 49/21   Dnr VF2021-00039 

 

Reviderad delegationsordning 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Varuförsörjningsnämnden föreslås godkänna reviderad delegationsordning 
för varuförsörjningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen fick på sammanträdet i maj i uppdrag att revidera 
delegationsordningen avseende beloppsgränsen på kassationer. 
Beloppsgränsen höjs från 100 000 kr till 500 000 kr på kassationer. 

Utöver detta har ordet "landsting" ersatts med "region”. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 
Inga särskilda konsekvenser att beakta. 

Beredning 
Ärendet har beretts i 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 12 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 50/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende Apotekstjänst 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anne Nilsson, chefsjurist, ger en muntlig lägesrapport om hur förhandlingarna 
med Apotekstjänst fortskrider. 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 51/21   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. Över lag ser situationen lugnare och bättre ut. Man arbetar på 
att få bort produkter från fördelningslistan inför sommaren. 
 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 52/21   Dnr VF2021-00036 

 

Presentation av risker inför framtagande av 
interkontrollplan 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämnden genomförde den 6 maj 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 sammanträdet i maj genomfördes en workshop för att identifiera de mest 
väsentliga riskerna. Förvaltningen tar därefter fram förslag på åtgärder för att 
hantera 3–5 av de risker som identifierats.  

Öyvind Bjerke redovisar hur arbetet fortlöpt med att ta fram de prioriterade 
riskerna att hantera i internkontrollplan 2022. 

Kostnader och finansiering 
Beslutet föranleder inga kostnader. 

Konsekvenser 
Finns inga konsekvenser att bedöma. 

 

  

TL
TL

B-O
B-O

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAS-FZEN7EKUkXLYaTM-Ld3AJZpFMr6nGh
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAS-FZEN7EKUkXLYaTM-Ld3AJZpFMr6nGh


  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 15 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 53/21   Dnr VF2021-00005 

 

Historik varuförsörjningsnämnden 2015-2021 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Historik för varuförsörjningsnämnden 2015-2020 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av historiska kostnader och leveranskvalité under åren 2015-2020 
kring logistik och upphandling. 

Kostnader och finansiering 
Inga finansiella kostnader härrörs till ärendet. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser härrörs till ärendet. 

Beredning 
Beredning av ärendet genomfört av tidigare ekonomi och logistikansvarig 
inom VF. 

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 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 54/21   Dnr VF2021-00006 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med gällande delegationsbestämmelse inom 
varuförsörjningsnämndens ansvarsområde 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 17 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 55/21   Dnr VF2021-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut  
 
Redovisningen av följande skrivelser godkänns:  
 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från sammanträde 2021-05-06 

2. Beredningsgrupp/Inköpsråd – minnesanteckningar från 2021-05-24 

3. Svar på skrivelse angående upphandling av stomiprodukter - VF2021-
00037 

4. Varuförsörjningens svar på  ”Samverkan kring varuförsörjning med 
förbrukningsmaterial av engångskaraktär till vård och tandvård” 

5. Informationsbrev angående granskning av Region Uppsalas arbete 
mot korruption – VF2021-00041 

  

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 18 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-06-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 56/21   Dnr VF2021-00019 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. De övriga frågorna läggs till handlingarna.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att titta på gemensam lösning för 
lagerstatistik.  

Bilaga § 56/21. 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet. Björn-Ove 
Björk (KD) lyfter fråga om gemensam lagerstatistik kan vara ett 
utvecklingsprojekt. Uppdrag ges till förvaltningen att titta på gemensam 
lösning för lagerstatistik.  

Berth Axelsson berättar och visar presentation om varuförsörjningsnämndens 
utveckling, presentationen biläggs protokollet. 

Varuförsörjningsnämnden tackar av Berth Axelsson som är med på sitt sista 
sammanträde pga. pensionsavgång, med några väl valda ord från ordförande 
Tommy Levinsson. 

Nästa sammanträde blir den 9 september 2021.  

Yrkanden 
Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att 
uppdra till förvaltningen att titta på gemensam lösning för lagerstatistik.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
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