
 

 
 
Varuförsörjningsnämnden 

Protokoll 1 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum när anslaget 
sätts upp  2022-11-03 

Datum när anslaget 
tas ner  2022-11-24 

 

Förvaringsplats för 
protokoll 

 

Regionkontoret, Regionens hus, Storgatan 27, 
Uppsala 

 

 

  

Plats och tid: 

 

Distans via Teams (Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala) den, den 28 oktober 
2022, kl. 09:00–10:50 

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

Ersättare: Jan Erik Jansson (M)   
Sebastian Karlberg (S)  
 

Övriga 
deltagare: 

Jonas Arvidsson, förvaltningschef 
Dominique Nilsson, sekreterare 
Gustav Grangert, gruppchef upphandling varuförsörjningsuppdraget 
Öyvind Bjerke, logistik – och ekonomiansvarig 
Ida Fagrell, inköpscontroller 
Carl Martin Gölstam, regionjurist 
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef Regionservice, Region Sörmland 
Fredrik Johansson, upphandlare 

Plats och tid för 
justering: 

 
Protokollet justeras digitalt den 2 november 2022 

Underskrifter:  
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Dominique Nilsson 

 
Paragraf 

 
52 - 65 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Christina Södling (S) 
christina södling (1 nov 2022 15:50 GMT+1)
christina södling

Tommy Levinsson (2 nov 2022 07:27 GMT+1)
Tommy Levinsson
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 2 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Val av justerare § 52/22 
  
Fastställelse av föredragningslista § 53/22 
  
Förvaltningschefens rapport § 54/22 
  
Information om prisjustering § 55/22 
  
Ny styrmodell för Varuförsörjningen § 56/22 
  
Resultaträkning prognos sep 2022 § 57/22 
  
Delårsrapport Augusti, T2 2022 § 58/22 
  
Logistikkostnader 2021-2022 jan-sep § 59/22 
  
Lägesrapport om 3PL-upphandlingen § 60/22 
  
Lägesrapport avseende leveransstörningar § 61/22 
  
Sammanträdesdatum för Varuförsörjningsnämnden 2023 § 62/22 
  
Anmälan om delegationsbeslut § 63/22 
  
Skrivelser för kännedom § 64/22 
  
Övriga frågor § 65/22 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 3 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 52/22   Dnr VF2022-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

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

Tid för justering: den 2 november 2022. 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 53/22   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 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 54/22   Dnr VF2022-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Muntliga rapport från förvaltningschef Jonas Arvidsson  

• Personalfrågor, nyanställda  

• Personalintervjuer 

• Hemsidan  

• Stomiupphandlingen  

• Övriga frågor 

 

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 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 55/22   Dnr VF2022-00061 

 

Information om prisjustering 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen om prisjusteringar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ida Fagrell, inköpscontroller för Varuförsörjningen, informerar kort om hur 
arbetet med prisjusteringar fortlöper. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta inom perspektiven barnkonsekvens, 
likabehandling och miljö. 

Beredning 
Ärendet har beretts av 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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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 7 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 56/22   Dnr VF2022-00060 

 

Ny styrmodell för Varuförsörjningen 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen om ny styrmodell för Varuförsörjningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar ett förslag på en ny styrmodell som tagits fram av 
inköpsrådet/beredningsgruppen på uppdrag av regiondirektörerna.  

Arbetet baseras på ett utvecklingsuppdrag i fem punkter från 
regiondirektörerna till beredningsgruppen  

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

2. Ta fram underlag för att inrätta ett strategiskt forum 

3. 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  

4. Analysera och redovisa inköpsvärdets utveckling inom 
tredjepartslogistiken med avseende på pris och volymutveckling 

5. Arbete för en utveckling verksamheten så att samarbetet på olika sätt 
kan välkomna fler som vill samarbeta 

Varuförsörjningsnämnden ges möjlighet att komma med inspel till modellen. 

Varuförsörjningsnämnden föreslås att besluta en ny styrmodell på 
sammanträdet i december.  
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 8 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

På sammanträdet deltar också Helena Söderquist, Region Sörmlands 
representant i inköpsrådet/beredningsgruppen. 

Jonas Arvidsson, förvaltningschef och Helena Söderquist, Region Sörmlands 
representant i inköpsrådet/beredningsgruppen föredrar ärendet samt noterar 
förslag till justeringar i föreslagen modell. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader för information, implementation av ny styrmodell kräver 
finansiering.  

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta inom perspektiven barnkonsekvens, 
likabehandling och miljö. 

Beredning 
Ärendet har beretts regionernas beredningsgrupp samt i 
varuförsörjningsnämndens presidium.  

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Kopia till 
Samverkande regioner 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 9 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 57/22   Dnr VF2022-00011 

 

Resultaträkning prognos sep 2022 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Prognosen/resultaträkning för september 2022 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-sep 2022. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Beredning 
Resultaträkning prognos t.o.m. aug 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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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 10 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 58/22   Dnr VF2022-00011 

 

Delårsrapport Augusti, T2 2022 

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 delårsrapporten till regionstyrelsen. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Kostnader och finansiering 
Inga kostnader att beakta. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta. 

Beredning 
Ärendet 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. 

Kopia till 
Regionstyrelsen 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 11 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 59/22   Dnr VF2022-00024 

 

Logistikkostnader 2021-2022 jan-sep 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

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

2. Varuförsörjningens logistikrapport för januari-september 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 jan-sep 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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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 12 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 
§ 60/22   Dnr VF2022-00025 

 

Lägesrapport om 3PL-upphandlingen 

Förslag till beslut 

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

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig och Carl Martin Gölstam, 
regionjurist, 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.  

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

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 13 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 61/22   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  

Inga kostnader att beakta.  

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 varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 14 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 62/22   Dnr VF2022-00056 

 

Sammanträdesdatum för 
Varuförsörjningsnämnden 2023 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen om sammanträdesdatum för Varuförsörjningsnämnden 2023 
läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet informeras Varuförsörjningsnämnden om 
sammanträdesdatum 2023. Följande datum föreligger: 

9 februari 

17 april 

15 juni 

22 augusti 

19 oktober 

14 december 

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 Södermanland 

Region Dalarna  

Region Örebro län 
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Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 63/22   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. 

Fredrik Johansson, upphandlare som jobbar i VF-uppdraget, presenterar 
upphandlingen Transport och avfallsemballage VF2022-00018 som 
genomförts under året. 

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 16 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 64/22   Dnr VF2022-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från 2022-09-14 

2. Beredningsgrupp/Inköpsråd – minnesanteckningar från 2022-10-11 

 

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 17 (17)  

Sammanträdesdatum  
2022-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 65/22   Dnr VF2022-00008 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfts frågor som diskuterats på mötet. 

Tommy Levinsson (S) informerar om dialog som förts med regionrevisorerna i 
Region Uppsala avseende delårsrapport 2022.   

Nästa sammanträde med varuförsörjningsnämnden blir den 15 december i 
Uppsala. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 

 

 

CSTL
TL

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8bn78sMt_DScVafW4GL7lm2gwQLVriZe
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8bn78sMt_DScVafW4GL7lm2gwQLVriZe


Protokoll varuförsörjningsnämnden 2022-10-28
Slutgiltig revideringsrapport 2022-11-02

Skapad: 2022-11-01

Av: Dominique Nilsson (dominique.nilsson@regionuppsala.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAA8bn78sMt_DScVafW4GL7lm2gwQLVriZe

”Protokoll varuförsörjningsnämnden 2022-10-28” – historik
Dokumentet skapades av Dominique Nilsson (dominique.nilsson@regionuppsala.se)
2022-11-01 - 12:39:30 GMT– IP-adress: 192.36.34.248

Dokumentet skickades med e-post till tommy.levinsson@regionvastmanland.se för signering
2022-11-01 - 12:41:41 GMT

Dokumentet skickades med e-post till christina södling (christina.sodling@regionsormland.se) för signering
2022-11-01 - 12:41:42 GMT

E-postmeddelandet har visats av christina södling (christina.sodling@regionsormland.se)
2022-11-01 - 12:58:44 GMT– IP-adress: 104.28.31.63

Dokumentet har e-signerats av christina södling (christina.sodling@regionsormland.se)
Signaturdatum: 2022-11-01 - 14:50:51 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.181.154.65

E-postmeddelandet har visats av tommy.levinsson@regionvastmanland.se
2022-11-02 - 06:23:12 GMT– IP-adress: 188.148.45.199

Signerare tommy.levinsson@regionvastmanland.se angav namnet Tommy Levinsson vid signering
2022-11-02 - 06:27:07 GMT– IP-adress: 188.148.45.199

Dokumentet har e-signerats av Tommy Levinsson (tommy.levinsson@regionvastmanland.se)
Signaturdatum: 2022-11-02 - 06:27:09 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 188.148.45.199

Avtal har slutförts.
2022-11-02 - 06:27:09 GMT


	Val av justerare
	Beslut

	Fastställelse av föredragningslista
	Beslut

	Förvaltningschefens rapport
	Beslut

	Information om prisjustering
	Beslut

	Ny styrmodell för Varuförsörjningen
	Beslut

	Resultaträkning prognos sep 2022
	Beslut

	Delårsrapport Augusti, T2 2022
	Beslut

	Logistikkostnader 2021-2022 jan-sep
	Beslut

	Lägesrapport om 3PL-upphandlingen
	Förslag till beslut

	Lägesrapport avseende leveransstörningar
	Beslut

	Sammanträdesdatum för Varuförsörjningsnämnden 2023
	Beslut

	Anmälan om delegationsbeslut
	Beslut

	Skrivelser för kännedom
	Beslut

	Övriga frågor
	Beslut


		2022-11-01T23:27:13-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




