
 

 
 

 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 

sätts upp  2022-02-16 

Datum när anslaget 

tas ner 2022-03-09 

 

Förvaringsplats för 

protokoll 

  

Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala 

 

 

  

Plats och tid: 

 

Digitalt via Teams (Regionens hus, Storgatan 27 Uppsala), den 10 februari 2022,  

kl. 09:00–10:45 

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)   

Ia Malmqvist (MP)  
Susanne Henning Aihonen (KD)  

Sebastian Karlberg (S) 

 

Övriga 
deltagare: 

Gustav Grangert, tf. förvaltningschef 
Dominique Nilsson, sekreterare 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig 

 
Plats och tid för 
justering: 

Protokollet justeras digitalt den 15 februari 2022 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 

Paragraf 

 

1 - 12 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 
Christina Södling (S) 

Tommy Levinsson (14 Feb 2022 16:45 GMT+1)
Tommy Levinsson

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 2 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Val av justerare § 1/22 

  

Fastställelse av föredragningslista § 2/22 

  

Förvaltningschefens rapport § 3/22 

  

Gemensamt arbete kring personuppgiftsbiträdesavtal § 4/22 

  

Årsredovisning och bokslut 2021 Varuförsörjningsnämnden § 5/22 

  

Logistikkostnader 2021 bokslut § 6/22 

  

Lägesrapport avseende 3PL-upphandling § 7/22 

  

Lägesrapport avseende stomi § 8/22 

  

Lägesrapport avseende covid-19 § 9/22 

  

Anmälan om delegationsbeslut § 10/22 

  

Skrivelser för kännedom § 11/22 

  

Övriga frågor § 12/22 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 3 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 1/22   Dnr VF2022-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Ledamot Christina Södling (S) utses att jämte ordförande Tommy Levinsson 
att justera dagens protokoll. 

 
Tid för justering: den 15 februari 2022 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 4 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 2/22   Dnr VF2022-00003 

 

Fastställelse av föredragningslista 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förslag till föredragningslista fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslistan för 
sammanträdet. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 

  

CSTL
TL

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF


  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 5 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 3/22   Dnr VF2022-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Gustav Grangert, tf. förvaltningschef ger en muntlig redogörelse. 

Framtida varuförsörjning 

I samband med överläggningar den 4-5 november har regiondirektörerna i 
respektive region gett Beredningsgruppen följande uppdrag:  

1) Ta fram underlag för att tydliggöra roll och ansvarsfördelning mellan 

nämnd/förvaltning och regionerna under störningar och i ordinarie 

verksamhet. Underlaget kan leda till förändringar nämndens bestämmelser. 

2)Ta fram underlag för en översyn av arbetsordning för beredningsgrupp för 
att öka förutsättningarna för inflytande, delaktighet och ansvar 

3)Ta fram underlag för att inrätta ett strategiskt forum 

4)Ta fram gemensamma baskrav på respektive medlemsregion vad avser 

regionallager, krav på beredskap och redundans för en tredjepartslogistik, 
krav på beredskap och redundans i upphandlade avtal  

5)analysera och redovisa inköpsvärdets utveckling inom tredjepartslogistiken 
med avseende på pris och volymutveckling 

6) att arbete för en utveckling verksamheten så att samarbetet på olika sätt 

kan välkomna fler som vill samarbeta 

Arbetet har startat och tidsplanen är att det ska överlämnas till 
regiondirektörerna under april 2022. 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 6 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Möte med Swedish Medtech 

Ett mycket bra möte har genomförts tillsammans med Swedish Medtech där 

det lyftes många bra gemensamma frågeställningar. Bl a diskuterades 

leveransstörningar och hur vi på ett tidigt stadie ska få kännedom om dessa, 
hur vi gemensamt kan hantera kostnadsdrivande krav i våra upphandlingar 

och var risker bäst ska placeras såsom valutarisker. Vi är överens om att dessa 

möten ska fortsätta för att skapa ett forum och en bra dialog med marknaden. 

Omorganisation 

Med anledning av förslag på ny organisation, som presenterats tidigare, har 

nu riskanalyser genomförts och så snart förslaget är fackligt förhandlat 
kommer arbete med införande av den nya organisationen att starta.  

Kategoristyrt arbetssätt 

Ett pilotprojekt för att ta fram ett hållbart arbetssätt inom kategoristyrning 
har påbörjats. Vi kommer i detta projekt att fokusera på kategorin 

Laboratoriemedicin och omfattar förbrukningsmaterial, utrustning och 
kemikalier.  

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 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 4/22   Dnr VF2021-00070 

 

Gemensamt arbete kring 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Den muntliga informationen om gemensamt arbete kring 
personuppgiftsbiträdesavtal läggs till handlingarna.  

2. Varuförsörjningsnämnden ska få information från 

informationssäkerhetsgruppen när stödmaterial finns att tillgå, samt 
om det sker förändringar i PUB-avtalet. 

Ärendebeskrivning 

På varuförsörjningsnämndens sammanträde i december 2021 beslutades att 

representant från Informationssäkerhetsgruppen, nätverket inom 7-klövern, 

skulle bjudas in till nämnden i syfte att  presentera arbetet med att ta fram ett 

gemensamt förhållningssätt/checklista för bl. a. upphandling av produkter 
med tillhörande applikation där personuppgifter behandlas. 

Lisa Knutsson Fröjd, informationssäkerhetschef i Region Gävleborg, 

presenterar Informationssäkerhetsgruppen och dess syfte. Hon lyfter 

övergripande de aktiviteter som genomförts under 2021 men också i detalj 
det som rör inköp/anskaffning och hur gruppen kommer att arbeta framgent.  

Yrkanden  

Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till utsänt förslag samt med 

tillägg att nämnden ska få information från informationssäkerhetsgruppen 

när stödmaterial finns att tillgå, samt om det sker förändringar i PUB-avtalet. 

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

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 8 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 5/22   Dnr VF2021-00011 

Årsredovisning och bokslut 2021 

Varuförsörjningsnämnden 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Årsredovisning och bokslut 2021 godkänns enligt bilaga 

2. Årsredovisning och bokslut överlämnas till regionstyrelserna i de 
samverkade regionerna 

Ärendebeskrivning 

Varuförsörjningsnämndens årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 

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. 

Kopia till 

Regionstyrelsen 
Region Västmanland 

Region Dalarna 

Region Örebro län 
Region Sörmland 
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  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 9 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 6/22   Dnr VF2020-00052 

 

Logistikkostnader 2021 bokslut 

Beslut 

Varuförsörjningsnämndens beslut 

Varuförsörjningens logistikrapport för bokslut 2020/2021 godkänns enligt 
ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Logistikkostnader för Varuförsörjningsnämnden under jämförelseperioden 
jan-dec 2020/2021. 

Varuvärdet på inköpta lagerartiklar har under jan-okt 2021 ökat med 8,8% och 
logistikkostnaderna har ökat med 5,4% jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

Logistikkostnadernas andel av inköpt varuvärde har sjunkit från 11,42% till 
11,06%. 

Kostnader och finansiering 

Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 

Inga kostnader 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. 

CSTL
TL

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF


  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 10 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 7/22   Dnr VF2022-00005 

 

Lägesrapport avseende 3PL-upphandling 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen avseende upphandling 3PL läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Öyvind Bjerke ger en muntlig rapport om status i upphandlingen av 
tredjepartslogistik (3PL). Den muntliga informationen omfattas av sekretess. 

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 11 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 8/22   Dnr VF2022-00005 

 

Lägesrapport avseende stomi 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om stomiprodukter läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Gustav Grangert, tf. förvaltningschef ger en muntlig redogörelse. Arbetet går 
framåt. En expertgrupp är skapad och alla regioner medverkar utom Örebro. 

Kostnader och finansiering 

Inte aktuellt i detta ärende. 

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. 

 

  

CSTL
TL

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATPBsygwIMA8qG5CUz6xQ39ktaWb_JBlF


  Region Uppsala 

 

Varuförsörjningsnämnden 

 

Protokoll 12 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 9/22   Dnr VF2022-00005 

 

Lägesrapport avseende covid-19 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Den muntliga informationen om covid-19 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Gustav Grangert, tf. förvaltningschef ger en muntlig redogörelse för läget som 

sett stadigt bättre ut under hösten men nu börjar skaka något. 
Leveransstörningar kvarstår på enskilda produkter. Fördelningsgruppen 
träffas en gång i veckan och man har fortsatt uppföljning med leverantörer. 

 

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 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 10/22   Dnr VF2022-00006 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga.  

Ärendebeskrivning 

I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom 

varuförsörjningsnämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad 
delegation. 

Varuförsörjningsnämnden beslutade 2021-10-27, § 82 om rutin för anmälan av 
delegationsbeslut. Rutinen innebär att alla beslut fattade på delegation ska 

anmälas till varuförsörjningsnämnden vid nästkommande sammanträde. 

Även beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschef till annan anställd 
ska anmälas. 

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 14 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 11/22   Dnr VF2022-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från 2021-12-03 

2. Beredningsgrupp/inköpsråd – minnesanteckningar från 2022-01-25 

3. Protokollsutdrag  RF 2021-11-17 - Revidering av reglemente för 
styrelser och nämnder i Region Uppsala 

4. Protokollsutdrag RS 2021- 12-21- Politisk inriktning med styrmodell 
och budgetdirektiv RPB 2023-2025 

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 15 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 12/22   Dnr VF2022-00008 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet. 

Yvette Axelsson, förvaltningschef är sjukskriven och Gustav Grangert är tf. 
förvaltningschef t.o.m. med 31 mars. 

Nästa sammanträde med varuförsörjningsnämnden är onsdagen den 20 april, 
även detta ett digitalt Teamsmöte. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
utsänt förslag. 
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