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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 66/22   Dnr VF2022-00002 

 

Val av justerare 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

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

Tid för justering: den 21 december 2022. 
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  Region Uppsala 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Protokoll 4 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 67/22   Dnr VF2022-00003 

 

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 föreliggande förslag.  

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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  Region Uppsala 
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Protokoll 5 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 68/22   Dnr VF2022-00004 

 

Förvaltningschefens rapport 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Arvidsson, förvaltningschef redovisar aktuell och pågående verksamhet 
inom Varuförsörjningen. 

Rapportens omfattning: 

• Personalfrågor 

• Information: Säkerhet och beredskap 

• Information: Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetssyddsavtal 

• Utvecklingsfrågor 

• Övrig information 

Beredning 
Ärendet har beretts på 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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Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 69/22   Dnr VF2022-00011 

 

Resultaträkning prognos nov 2022 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Prognosen/resultaträkning för november 2022 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-nov 2022. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 

Beredning 
Resultaträkning prognos t.o.m. okt 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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Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 70/22   Dnr VF2022-00068 

 

Fördelningsnyckel 2023 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

 Fördelningsnyckel 2023 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 föreliggande förslag.  

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

 

§ 71/22   Dnr VF2022-00024 

 

Logistikkostnader 2021-2022 jan-nov 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut  

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

2. Varuförsörjningens logistikrapport för januari-november 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-okt 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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§ 72/22   Dnr VF2022-00012 

 

Verksamhetsuppdrag 2023 för 
varuförsörjningsnämnden 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Informationen om förslag till verksamhetsuppdrag 2023 för 
varuförsörjningsnämnden läggs till handlingarna. 

2. Beslut om verksamhetsuppdrag 2023 för varuförsörjningsnämnden 
fattas på varuförsörjningsnämndens sammanträde i februari 2023. 

3. Varuförsörjningsnämnden ska på sammanträdet i februari 2023 få ta 
del av eventuella ändringar som görs av beredningsgruppen i 
verksamhetsuppdraget. 

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 2023, inklusive 
internkontrollplan och budget för varuförsörjningsnämnden biläggs detta 
ärende för att delges Varuförsörjningsnämnden som information. Ärendet 
återremitterades av varuförsörjningsnämndens presidium till regionernas 
beredningsgrupp för ytterligare beredning.  Beslut i ärendet föreslås fattas på 
varuförsörjningsnämndens sammanträde i februari 2023. 

Internkontrollplan och budget 2023 är beslutade av Varuförsörjningsnämnden 
14 september 2022, § 43/22 samt § 46/22. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, föredrar ärendet. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

Yrkanden  
Ordförande Tommy Levinsson yrkar på att varuförsörjningsnämnden i 
februari 2023 även ska få ta del av eventuella ändringar som görs av 
beredningsgruppen i verksamhetsuppdraget. 

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

 

§ 73/22   Dnr VF2022-00025 

 

Lägesrapport om 3PL-upphandlingen 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

1. Informationen avseende 3PL och pågående överprövning läggs till 
handlingarna.  

2. En redogörelse av riskanalysen ska ges till varuförsörjningsnämnden 
på sammanträdet i februari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om den 3PL-upphandlingen och den pågående 
överprövningen. Arbetet med en uppdaterad riskanalys presenterades för 
nämnden. 

Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig och Jonas Arvidsson, 
förvaltningschef redovisar det pågående arbetet med riskanalysen. Carl 
Martin Gölstam, regionjurist, redogör för överprövningen. 

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.  

Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att en redogörelse av riskanalysen ska ges till 
varuförsörjningsnämnden på sammanträdet i februari 2023. 

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag samt Björn-Owe Björks (KD) tilläggsyrkande. 
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§ 74/22   Dnr VF2022-00005 

 

Lägesrapport avseende leveransstörningar 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Informationen avseende leverensstörningar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör muntligt för leveransstörningarna in till 
tredjepartslogistiken och regionerna.  

Gustav Grangert, gruppchef upphandling varuförsörjningsuppdraget, föredrar 
ärendet. Man ser fortsatta störningar på ett fåtal men viktiga produkter. 
Ersättningsprodukter finns för de flesta av dessa men det orsakar merarbete i 
vården att hantera dessa. 

Utöver tidigare problem hos leverantörerna är ett nytt problem som en större 
leverantör nämnt att de har för fullt på lager av vissa produkter. Detta 
försvårar leveranser av de produkter som det är brist på. 

Vågor av bristen som började under pandemin skapar fortfarande störningar. 
Positivt är dock att det inte är en generell brist utan en specifik brist och nu 
syns specifika överskott vilket borde öka leverantörernas möjligheter att 
leverera. 

Regionernas, Varuförsörjningens och leverantörernas gemensamma 
utmaning är behovet av mer långsiktiga prognoser. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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§ 75/22   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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§ 76/22   Dnr VF2022-00007 

 

Skrivelser för kännedom 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 

1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från 2022-10-28 

2. Beredningsgrupp/Inköpsråd – minnesanteckningar från 2022-11-24 

3. Informationsbrev Granskning av Region Uppsalas arbete med den 
interna kontrollen – dnr VF2022-00066 

4. § 134 Valärenden – Protokollsutdrag från Region Västmanland 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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§ 77/22   Dnr VF2022-00008 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 

De övriga frågorna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfts frågor som diskuterats på mötet. 

Fråga om status på stomiupphandlingen lyfts. Gustav Grangert, gruppchef 
upphandling varuförsörjningsuppdraget svarar att man jobbar med 
underlaget samt att upphandlingen planeras att annonseras under början av 
2023. 
 
Ordförande Tommy Levinsson (S) öppnar upp för reflektion av VFN-
uppdraget, gemensamma nämnare bland svaren är att man upplevt 
samarbetet i varuförsörjningsnämnden som bra och givande med god 
stämning. 

Avslutningsvis tackas nämnden, tjänstepersonerna, sekreteraren och den 
tidigare ordföranden Behcet Barsom (KD) för ett gott samarbete under den 
gångna mandatperioden. Nämnden tackar i sin tur ordförande Tommy 
Levinsson (S) och alla önskas god jul. 

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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