
 

 
 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 
sätts upp 2021-11-02 

Datum när anslaget 
tas ner  2021-11-23 

 

Förvaringsplats för 
protokoll 

  

Regionkontoret, Region Uppsala. Storgatan 27,  

Uppsala 

 

Plats och tid: 

 

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

Beslutande: Tommy Levinsson (S), ordförande 
Börje Wennberg (S), §§ 74-78, 80-85, ersätter Björn-Owe Björk (KD)  
Torbjörn Olsson (KD)  
Christina Södling (S)  
Gösta Sarholm (DSP)  
 

Ersättare: Jan Erik Jansson (M), §§ 74-78, 80-85 
Ia Malmqvist (MP), §§ 74-78, 80-85 
Susanne Henning Aihonen (KD)  
 

Övriga 
deltagare: 

Yvette Axelsson, inköpschef  
Dominique Nilsson, sekreterare  
Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig 
Gustav Grangert, affärsutvecklare 
 

Plats och tid för 
justering: 

Protokollet justeras digitalt, den 1 november 2021 

 

Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 
Paragraf 

 
72 - 85 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Gösta Sarholm (DSP) 

 

Tommy Levinsson (2 Nov 2021 08:37 GMT+1)
Tommy Levinsson

Gösta Sarholm (2 Nov 2021 10:13 GMT+1)
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 2 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Innehållsförteckning 

 

Val av justerare § 72/21 
  
Fastställelse av föredragningslista § 73/21 
  
Förvaltningschefens rapport § 74/21 
  
Sammanträdesdatum för varuförsörjningsnämnden 2022 § 75/21 
  
Logistikkostnader 2020-2021 jan-sep § 76/21 
  
Resultaträkning prognos augusti 2021 § 77/21 
  
Delårsrapport augusti, T2 2021 § 78/21 
  
Lägesrapport avseende Apotekstjänst § 79/21 
  
Lägesrapport avseende covid-19 § 80/21 
  
Lägesrapport avseende upphandling 3PL § 81/21 
  
Rutin för anmälan av delegationsbeslut § 82/21 
  
Anmälan om delegationsbeslut § 83/21 
  
Skrivelser för kännedom § 84/21 
  
Övriga frågor § 85/21 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 3 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 72/21   Dnr VF2021-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

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

Tid för justering: den 1 november 2021 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 73/21   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 varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 

  

TL
TL

GS

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6O6OkOf6DPaZvd9OhCG5-KlrHNOqJ0xu
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6O6OkOf6DPaZvd9OhCG5-KlrHNOqJ0xu


  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 5 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 74/21   Dnr VF2021-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Personalsituationen 

Rekrytering av upphandlare pågår. Intervju sker 28 oktober. 

Gruppchef Införande och support har avslutat sin anställning 17 oktober för 
att gå till annan tjänst inom Region Uppsala. 

Upphandling av diabetespumpar SAP 

Med anledning av att upphandlingen även omfattar molntjänster som 
hanterar personuppgifter som hanteras i tredje land har upphandlingen inte 
kunnat genomföras då samtliga regioner hanterar avsteg från GDPR på skilda 
sätt. Varje region hanterar denna upphandling på egen hand då tidsramen 
blivit alltför snäv för att hantera frågan. 

Kommande upphandlingar där personuppgifter hanteras 

Inom ramen för samarbetet Sjukvårdsregion Mellansverige pågår ett arbete 
där informationssäkerhetsgruppen tillsammans med upphandlingsgruppen 
arbetar fram en rutin och checklista för hur kravställning i upphandling ska 
ske då GDPR blir aktuellt i en upphandling. 

Framtida varuförsörjning 

Samtliga ingående regioner i Varuförsörjningsnämnden kommer under ett 
lunch- till lunchmöte 4-5 november att träffas för att gemensamt diskutera 
hur ett framtida samarbete ska utformas. Utgångspunkten är att använda de 
möjligheter som ges inom ramen för kommunallagen. 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 6 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Övrigt 

Inom ramen för de två uppdrag som enheten för Regioninköp och 
upphandling har pågår en organisationsöversyn för att möte krav på 
kategoristyrt/strategiskt arbetssätt. 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 7 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 75/21   Dnr VF2021-00013 

 

Sammanträdesdatum för 
varuförsörjningsnämnden 2022 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen om sammansträdesdatum för varuförsörjningsnämnden 2022 
läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet informeras varuförsörjningsnämnden om 
sammanträdesdatum 2022. Följande datum föreligger: 

10 februari  

20 april 

7 juni  (heldag) 

14 september  

28 oktober  

15 december (heldag) 

Vid presidiemötet den 22 november beslutas vilka av 
varuförsörjningsnämndens möten under 2022 som blir digitala och vilka som 
blir på plats. 

Yrkanden  
Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag med ändring av 
datum i april och september.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
reviderat förslag.  
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 8 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 76/21   Dnr VF2020-00052 

 

Logistikkostnader 2020-2021 jan-sep 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Varuförsörjningens logistikrapport för januari-september 2021 godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av logistikkostnader under jämförelseperioden mot föregående 
år. Redovisningen omfattar även den procentuella kostnaden mot avropat 
varuvärde per region och totalt 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 9 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 77/21   Dnr VF2021-00011 

 

Resultaträkning prognos augusti 2021 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-aug 2021. 

Resultatet ackumulerat augusti är +440’.  

Årsprognosen bedöms inte påverkas i nuläget. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta. 

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

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 10 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 78/21   Dnr VF2021-00043 

 

Delårsrapport augusti, T2 2021 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Delårsrapporten för Varuförsörjningsnämnden augusti, T2 godkänns enligt 
ärendets bilaga. 

 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapport med rapportering av resultaträkning T2 och internkontroll T2.  

I enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser och nämnder 
överlämnas delårsrapport till regionstyrelsen.  

Beredning  
Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium och regionernas 
beredningsgrupp. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 

Kopia till  
Regionstyrelsen 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 11 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 79/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende Apotekstjänst 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Lägesrapporten avseende Apotekstjänst läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anne Nilsson, chefsjurist, ger en muntlig lägesrapport om hur förhandlingarna 
med Apotekstjänst har fortskridit. Förlikningsavtalet är klart och 
undertecknat av samtliga ingående regioner. 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 12 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 80/21   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. Situationen ser 
generellt fortsatt bra ut.  

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 13 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 81/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende upphandling 3PL 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Den muntliga informationen om lägesrapport avseende upphandling 
3PL läggs till handlingarna. 

2. Upphandling avseende tredjepartslogistik, 3PL initieras. 

 

 Ärendebeskrivning  
Gustav Grangert, affärsutvecklare, ger en muntlig  rapport om riskanalys som 
gjorts och Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, ger en muntlig 
rapport om status i upphandlingen av tredjepartslogistik. 
 

Yrkanden  
Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag samt att 
upphandlingen avseende tredjepartslogistik, 3PL initieras. 

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 14 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 82/21   Dnr VF2021-00006 

 

Rutin för anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Rutin för anmälan av delegationsbeslut fastställs enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ta ställning till i vilken utsträckning 
beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas. Det gäller även i 
vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegation ska anmälas. 
Det blir alltså möjligt för en nämnd att förordna om att beslut i vissa ärenden 
eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden. Sådana beslut ska 
protokollföras särskilt. Ett förslag till rutin för anmälan av delegationsbeslut 
föreligger som innebär att alla delegationsbeslut liksom tidigare ska anmälas i 
den ordning som tillämpats hittills.  

Beredning  
Ärendet är berett inom Regionkontoret. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 

Kopia till  
Inköp- och upphandlingschef 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 15 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 83/21   Dnr VF2021-00006 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 

Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga. 

Bilaga § 83/21 

Ärendebeskrivning 
Ylva Lundgren, upphandlare, presenterar ärende VF2020-00066 - 
Ögonoperationsmaterial och implantat från redovisningen över anmälda 
delegationsbeslut.   

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 16 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 84/21   Dnr VF2021-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden- protokoll från sammanträde 2021-09-09 

2. Beredningsgrupp/inköpsråd – minnesanteckningar från 2021-10-11 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 17 (17)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 85/21   Dnr VF2021-00019 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs  till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet. 

Vid sammanträdet den 3e december äter varuförsörjningsnämnden lunch 
gemensamt i Uppsala. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 
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