
  
 
 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 
sätts upp 2022-09-22   

Datum när anslaget 
tas ner 2022-10-13   

 

Förvaringsplats för 
protokoll 

  

Regionkontoret, Regionens hus, Storgatan 27, 
Uppsala 

 

Plats och tid: 

 

Distans via Teams (Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala) den 14 september 2022, 
kl. 09:00–10:55 

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

Ersättare: Jan Erik Jansson (M) 
Ia Malmqvist (MP)  
Susanne Henning Aihonen (KD)  
 

Övriga 
deltagare: 

Jonas Arvidsson, förvaltningschef 
Dominique Nilsson, sekreterare 
Gustav Grangert, gruppchef upphandling varuförsörjningsuppdraget 
Öyvind Bjerke, logistik – och ekonomiansvarig 
Hanna Svartsson, miljökemist 
Lisa Knutsson Fröjd, informationssäkerhetschef Region Gävleborg 
  

Plats och tid för 
justering:  

Protokollet justeras digitalt den 21 september 2022. 

 

Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 
Paragraf 

 
38 - 51 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Torbjörn Olsson (KD) 

Tommy Levinsson (19 sep 2022 16:27 GMT+2)

Torbjörn Olsson (20 sep 2022 08:33 GMT+2)
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 3 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 38/22   Dnr VF2022-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Ledamot Torbjörn Olsson (KD) utses att jämte ordförande Tommy Levinsson 
(S) att justera dagens protokoll.  

Tid för justering: den 21 september 2022. 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 39/22   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 föreliggande förslag.  

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 5 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 40/22   Dnr VF2022-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Muntlig rapport från förvaltningschefen om: 

- presentation ny förvaltningschef 

- personal 

- upphandling stomi 

- framtida varuförsörjning 

Jonas Arvidsson, ny förvaltningschef, presenterar sig och sin bakgrund där 
han närmast kommer från Fortifikationsverket.  

Gustav Grangert, gruppchef upphandling varuförsörjningsuppdraget 
presenterar därefter punkterna personal, upphandling stomi och framtida 
varuförsörjning. Stomiupphandlingen har pausats under sommaren och man 
har nu börjar ta fram en kravspecifikation.  

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 6 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 41/22   Dnr VF2021-00070 

 

Lägesrapport från 
informationssäkerhetsgruppen 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen från informationssäkerhetsgruppen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
På Varuförsörjningsnämndens sammanträde den 7 juni 2022 deltog Lisa 
Knutsson Fröjd, informationssäkerhetschef i Region Gävleborg där hon 
lämnade en lägesrapport avseende stödmaterialet och hur arbetet med PUB-
avtalet framskrider. Vid detta sammanträde beslutades att 
Varuförsörjningsnämnden framgent ska få information när stödmaterialet 
finns att tillgå, samt om det sker förändringar i PUB-avtalet.  

På sammanträdet den 14 september deltar åter igen Lista Knutsson Fröjd med 
syfte att presentera det underlag som Informationssäkerhetsgruppen i 
Sjukvårdsregion Mellansverige arbetat fram. Syftet med underlaget är att enas 
om en gemensam hygiennivå över aktiviteter som ska genomföras inför 
gemensamma upphandlingar för att underlätta anskaffningsprocessen. 
Underlaget består av en checklista, förslag på genomförande samt en 
standardiserad kravlista. Checklistan ska fyllas i vid gemensamma 
upphandlingar men det är upphandlade organisation som beslutar om hur 
aktiviteterna genomförs och kravformulering.  

Lisa Knutsson Fröjd föredrar ärendet. Checklistan finns att ta del av på 
Sjukvårdsregion Mellansveriges webbsida. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta inom perspektiven barnkonsekvens, 
likabehandling och miljö. 
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  Region Uppsala 
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Protokoll 7 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beredning 
Underlaget har förankrats med Sjukvårdsregion Mellansveriges inköpsgrupp 
och därefter överlämnats till Sjukvårdsregion Mellansveriges ledningsgrupp 
som består av respektive Hälso- och sjukvårdsdirektör i de ingående 
regionerna.  

Underlaget har presenterats för inköpsgruppen under september för att 
påbörja implementering. 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 8 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 42/22   Dnr VF2022-00005 

 

Information avseende arbetet med hållbara 
upphandlingar 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen avseende arbetet med hållbara upphandlingar läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Svartson, miljökemist har bjudits in till varuförsörjningsnämndens 
sammanträde för att prata om hur Varuförsörjningen arbetar med hållbara 
upphandlingar. Hanna kommer att gå igenom hur Varuförsörjningen arbetar 
med riktlinjer för Hållbar upphandling och att det finns gemensamma krav, 
inte bara för Varuförsörjningens fem regioner, utan för alla Sveriges regioner. 
Sedan en tid har man på nationell nivå (genom det nationella samarbetet 
Hållbar Upphandling) ställt gemensamma sociala och etiska krav genom 
regionernas uppförandekod i leveranskedjan, men nu ser man även över vilka 
miljökrav som kan ställas gemensamt.  

Inom Varuförsörjningens miljögrupp har det påbörjats en diskussion kring 
mandatfråga vad det gäller kostnadsdrivande miljökrav och vilken slagkraft 
Varuförsörjningens riktlinjer för hållbar upphandling bör ha.  

Hanna Svartson, miljökemist föredrar ärendet. 

Kostnader och finansiering 
Beslut vid sammanträdet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser, 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta inom perspektiven barnkonsekvens, 
likabehandling och miljö 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 10 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 43/22   Dnr VF2022-00012 

 

Budget VFN 2023 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Budget för Varuförsörjningsnämnden 2023 fastställs enligt ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till budget för 2023. 

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 föreliggande förslag.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Kopia till 
Region Västmanland 
Region Dalarna 
Region Södermanland 
Region Örebro län 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 44/22   Dnr VF2022-00024 

 

Logistikkostnader 2021-2022 jan-aug 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Varuförsörjningens logistikrapport för januari-augusti 2021/2022 
godkänns.  

2. Varuförsörjningens logistikrapport för januari-augusti 2021/2022 
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 
Logistikkostnader tom juli 2022 har beretts av varuförsörjningsnämndens 
presidium samt i regionernas beredningsgrupp. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45/22   Dnr VF2022-00011 

 

Resultaträkning prognos aug 2022 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Prognosen/resultaträkning för augusti 2022 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-aug 2022. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Beredning 
Resultaträkning prognos t.o.m. juli 2022 har beretts av regionernas 
beredningsgrupp och varuförsörjningsnämndens presidium. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 46/22   Dnr VF2022-00012 

 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Internkontrollplan 2023 fastställs enligt ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till Internkontrollplan för 2023. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, presenterar interkontrollplan 
2023. 

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 föreliggande förslag.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 47/22   Dnr VF2022-00025 

 

Lägesrapport om 3PL-upphandlingen 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Informationen avseende 3PL läggs till handlingarna 

2. Varuförsörjningsnämnden står bakom planerat tilldelningsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om den pågående 3PL-upphandlingen och planerat 
tilldelningsbeslut. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

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

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

Christina Södling (S) yrkar på att dela upp beslutsformuleringen till två 
punkter. 

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag samt yrkandet från Christina Södling (S). 
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§ 48/22   Dnr VF2022-00005 

 

Lägesrapport avseende leveransstörningar 

Beslut 
Varuförsörjningsnämnden beslut 

Informationen avseende leverensstörningar läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fortsatta utmaningar med leveransstörningar på ett fåtal 
men viktiga produkter och arbetar på olika sätt med att minska störningarna. 

Gustav Grangert, gruppchef upphandling varuförsörjningsuppdraget, föredrar 
ärendet.  
 

Kostnader och finansiering 
Arbetet sker inom budget. 

Konsekvenser  
Inga konsekvenser att beakta.  

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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2022-09-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 49/22   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 föreliggande förslag.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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§ 50/22   Dnr VF2022-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från 2022-06-07 

2. Beredningsgrupp/inköpsråd – minnesanteckningar från 2022-08-24 

Övergripande från regionerna: 

3. Protokollsutdrag från Regionstyrelsen region Dalarna 2022-05-30 -
Framtida försörjning Region Dalarna – beslut om omsättningslager 

 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 51/22   Dnr VF2022-00008 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndes beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nästa sammanträdestid är den 28 oktober 2022, kl. 9.00.  

På detta möte kommer förslag på sammanträdestider för 
varuförsörjningsnämnden 2023 att behandlas.  

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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