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§ 86/21   Dnr VF2021-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Ledamot Björn-Owe Björk (KD) utses att jämte ordförande Tommy Levinsson 

(S) justera dagens protokoll. 

Tid för justering: den 9 december 2021.  
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2021-12-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 87/21   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. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 88/21   Dnr VF2021-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Yvette Axelsson, inköpschef, informerar om personalfrågor, genomförda 

upphandlingar, pågående organisationsöversyn av enheten för regioninköp 
och upphandling, reglementet och eventuellt behov av tillägg gällande rätt att 

teckna avtal samt möte om framtida inriktning för varuförsörjningsnämnden 
och olika förslag för ökat inflytande och förbättrad redundans. 

Personalsituationen 

Rekrytering av upphandlare klart. Medarbetaren börjar sin anställning den 16 
februari 2022. En upphandlare har framfört önskemål att byta uppdrag från 

Varuförsörjningsuppdraget till Region Uppsala uppdraget, övergången skedde 

den 15 november 2021. 

Genomförda upphandlingar 2021 

Se bilaga Genomförda upphandlingar 2021 

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. Förslaget till förändrad 
organisation kommet att tas upp på LOSAM (Lokalsamverkansgrupp) 
fredagen den 3/12. 

• Kort rapport avseende lunch-lunchmötet med samtliga regioner 4-5 

nov, i det fall minnesanteckningar från mötet kommit mig tillhanda.  

• Nytt reglemente för VFN samt samverkansavtal är nu fastställt i 
samtliga regioner.  
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• Inväntar svar från SKR avseende om reglementet för VFN behöver 
justeras med anledning av nämndens rätt att teckna avtal inom ramen 

för sitt uppdrag behöver skrivas ut i reglementet eller om det framgår 
implicit som i övriga reglementen i Region 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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§ 89/21   Dnr VF2021-00012 

 

Verksamhetsuppdrag 2022 för 

varuförsörjningsnämnden 

Beslut 

Varuförsörjningsnämndens beslut 

Verksamhetsuppdrag 2022 för varuförsörjningsnämnden inklusive 
redaktionell ändring godkänns enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om 

inriktningen för verksamheten, dels för det närmaste budgetåret, dels för den 

kommande treårsperioden. I syfte att skapa enhetliga beslut och för att skapa 
en tydlighet kring budget och uppdragen i Regionplan och budget ska alla 
styrelser/nämnder besluta om verksamhetsuppdrag inkluderat budget. 

Förslag till verksamhetsuppdrag för verksamhetsåret 2022, inklusive 
internkontrollplan budget för varuförsörjningsnämnden biläggs detta ärende.  

Yvette Axelsson, inköpschef, föredrar ärendet. Genomgång av strategiska mål 
med tillhörande uppdrag. Verksamhetsuppdrag 2023 ska beredas tidigare.  

Redaktionella ändring: Det strategiska målet hållbar utveckling och tillväxt i 
hela länet ändras till hållbar utveckling och tillväxt.  

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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§ 90/21   Dnr VF2020-00052 

 

Logistikkostnader 2020-2021 jan-okt 

Förslag till beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Varuförsörjningens logistikrapport för januari-oktober 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. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet.  

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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§ 91/21   Dnr VF2021-00011 

 

Resultaträkning prognos oktober 2021 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Prognosen/resultaträkning för oktober läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-okt 2021. Resultatet 
ackumulerat oktober är +808’. Årsprognosen bedöms inte påverkas i nuläget. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

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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§ 92/21   Dnr VF2021-00066 

 

Fördelningsnyckel 2022 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Fördelningsnyckel 2022 godkänns enligt ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Fördelningsnyckel avseende regionernas kostnader kring logistik som berör 
övriga kostnader utanför grundavtalets påslag kring avropat varuvärde. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Kostnader och finansiering 

Kostnader faktureras månatligen till respektive region i samband med 
ordinarie samlingsfaktura kring logistik. 

Konsekvenser 

Fördelning bygger på respektive regions storlek kring totalt avropat varuvärde 
via tredjepartsoperatör. 

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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§ 93/21   Dnr VF2021-00070 

 

Hantering av gemensamma upphandlingar där 

personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas 

Beslut 

Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen om hantering av gemensamma upphandlingar där 
personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas läggs till handlingarna. 

På nästa sammanträde ska någon från informationssäkerhetsgruppen delta 
för att informera i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

Enligt dataskyddsförordningen är den organisation/myndighet som styr över 

varför och hur personuppgifter behandlas personuppgiftsansvarig. Den som 

behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning är 
personuppgiftsbiträde, i dessa fall skall det alltid upprättas ett 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet. 

När en upphandling genomförs behövs det genomföras en s.k. 

informationsklassning samt en konsekvensbedömning. I en gemensam 

upphandling med flera personuppgiftsansvariga myndigheter/organisationer 

krävs att dessa moment genomförs gemensamt så att krav som hänför sig till 

personuppgifter kan ensas för samtliga ingående parter och att ett 

likalydande personuppgiftsbiträdes avtal kan tas fram som alla parter kan 

underteckna då varje enskild part (personuppgiftsansvarig) måste tecknas sitt 

eget avtal. 

Nedan följer ett utdrag av ett PM författat av Annika Bengtsson, 

Dataskyddsombud Region Uppsala, som beskriver problematiken: 

GDPR-problematiken 

När vårdgivaren förskriver en medicintekniskprodukt med tillhörande 
applikation och konto till en patient har vårdgivaren som utgångspunkt ett 
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ansvar gentemot patienten. I detta ansvar ingår inte bara ansvar för att själva 

produkten uppfyller lagens krav och är säker utan också för att skydda den 

registrerade personens personliga integritet, dvs att den 

personuppgiftsbehandling som sker vid användning av produkten uppfyller de 
rättsliga kraven. Vid upphandling av medicinteknisk produkt är det därför 

viktigt att upphandlande myndighet inte bara formulerar krav på produkten 

utan också fastställer hur personuppgiftsansvaret fördelas, om och i vilka delar 
personuppgiftsbiträdesförhållande föreligger samt hur personuppgifter får 

hanteras av leverantörerna. Det är också viktigt att redan i upphandlingen reda 
ut vem som ska få tillgång till vilka personuppgifter. 

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 

skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-

länderna. Därför kan personuppgifter föras över/tillgängliggöras fritt inom 
detta område utan begränsningar. Utanför EU/EES däremot finns inga 

generella regler som ger motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen 

innehåller därför regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra 
över/tillgängliggöra personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

Med anledning av ovanstående problematik har det inom ramen för 

Sjukvårdsregion Mellansverige startats ett arbete med att ta fram ett 

gemensamt förhållningssätt/checklista för bl a upphandling av produkter 

med tillhörande applikation där personuppgifter behandlas. Ansvariga för 

arbetet är Informationssäkerhetsgruppen. Upphandlingschefsgruppen har 

fått möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Ytterligare information lämnas när Informationssäkerhetsgruppen lagt fram 

sitt förslag till gemensamt arbetssätt samt checklista. 

Yvette Axelsson, inköpschef, föredrar ärendet.  

Kostnader och finansiering 

I dagsläget finns inget som tyder på att några kostnader kommer att belasta 
varuförsörjningsnämnden. 

Yrkanden 

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag. 
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Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar även på följande tillägg: På nästa 

sammanträde ska någon från informationssäkerhetsgruppen delta för att 
informera i ärendet. 

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 
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§ 94/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende upphandling 3PL 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen avseende upphandling 3PL läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Öyvind Bjerke ger en muntlig rapport om status i upphandlingen av 
tredjepartslogistik (3PL). 

I upphandlingen av 3PL pågår kravställningsarbetet och hittills har fyra möten 

genomförts med expertgruppen samt två med styrgruppen. Annonsering är 
planerad till maj-juni 2022. 

Några viktiga frågor som inte är lösta ännu är: 

• Hur lång ska avtalslängden vara? 

• Ska förfrågan om medverkan via fullmakt skickas till alla kommuner i 

ingående regioner? 

• Ska beredskapslager ingå i Varuförsörjningens uppdrag och ska det i så 
fall ingå i denna 3PL-upphandling? 

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. 

 

  

TL
TL

B-O

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHwYIl9U9F22T0_-FRBGalQiq0SGtfDEq
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHwYIl9U9F22T0_-FRBGalQiq0SGtfDEq


  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 15 (18)  

Sammanträdesdatum  
2021-12-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 95/21   Dnr VF2021-00005 

 

Lägesrapport avseende covid-19 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om covid-19 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, ger en muntlig redogörelse.  

Covid-19 påverkar fortfarande materielleveranserna med förseningar och 
restningar på ett antal produkter. Information om vissa produkter.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 
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§ 96/21   Dnr VF2021-00006 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga.  

Ärendebeskrivning 

Yvette Axelsson, inköpschef, informerar muntligt om upphandlingsärenden.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 
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§ 97/21   Dnr VF2021-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från sammanträde 2021-10-27 

2. Beredningsgrupp/inköpsråd – minnesanteckningar från 2021-11-17 

3. Protokollsutdrag från Utskottet för personal, kompetensförsörjning 

och utbildnings sammanträde den 9 november 2021 - Personalstatistik 
november 2021 

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 
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§ 98/21   Dnr VF2021-00019 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna. 

Varuförsörjningsnämnden godkänner presidiets förslag till upplägg för 
sammanträdena under 2022 avseende digitala och fysiska sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet. 

Yvette Axelsson, inköpschef, informerar om tjänstemannaomorganisationen.  

Diskussion om längd på olika avtal.  

Ordförande informerar om att de på presidiemötet bestämde att 

Varuförsörjningsnämndens sammanträden under 2022 blir digitala med 
undantag för heldagarna i juni och december.  

Öyvind Bjerke informerar om påbörjad upphandling stomi.  

Samtliga ledamöter och ersättare lyfter vad man ser fram emot gällande 
varuförsörjningsnämndens verksamhet under 2022.  

Sammanträdet avslutas med gemensam lunch på UKK. 

Yrkanden 

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

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar på följande tillägg: 

Varuförsörjningsnämnden godkänner presidiets förslag till upplägg för 
sammanträdena under 2022 avseende digitala och fysiska sammanträden.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.  
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