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Hej,
 
Här kommer protokoll för anslag på era anslagstavlor imorgon enligt nedan:
 
Varuförsörjningsnämndens sammanträde 2021-09-09
Justerade paragrafer: §§ 60-71
Anslags uppsättande 2021-09-17
Anslags nedtagande: 2021-10-08
 
Protokollet kommer under morgondagen att finnas här:
Handlingar och protokoll - Möten - Varuförsörjningsnämnden (2021-09-09) (360online.com)
men bifogar det här i mejlet också.
 
Tack på förhand,
 
Vänliga hälsningar
-----------------------
Dominique Nilsson
Registrator
Nämndsekreterare varuförsörjningsnämnden
018- 611 60 18
Regionkontoret
Region Uppsala
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Varuförsörjningsnämnden 


Protokoll 1 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


ANSLAG/BEVIS 


Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Datum när anslaget 
sätts upp 2021-09-17   


Datum när anslaget 
tas ner  2021-10-08   


 


Förvaringsplats för 
protokoll 


  


Regionkontoret, Region Uppsala. Storgatan 27,  


Uppsala 


 


 


Plats och tid: 


 


Digitalt via Teams (Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala), den 9 september 2021, 
kl. 09:00–10.30 


Beslutande: Tommy Levinsson (S), ordförande 
Björn-Owe Björk (KD, vice ordförande 
Torbjörn Olsson (KD)  
Christina Södling (S)  
Gösta Sarholm (DSP), § 66-71 
 


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


Övriga 
deltagare: 


Yvette Axelsson, inköpschef 
Dominique Nilsson, sekreterare 
Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig. 
Gustav Grangert, affärsutvecklare 
 


Plats och tid för 
justering: 


Protokollet justeras digitalt, den 16 september 2021 


 


Underskrifter: 


 
Sekreterare 


 
_______________________________ 
Dominique Nilsson 


 
Paragraf 


 
60 - 71 


 
Ordförande 


 
__________________________________________________________ 
Tommy Levinsson (S)  


 
Justerare 


 
__________________________________________________________ 
Christina Södling (S) 


Tommy Levinsson (Sep 16, 2021 11:37 GMT+2)
Tommy Levinsson



https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6mSM79lXUFIasQHjbsS4UzMSAuxLoPv4
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 2 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


 


Innehållsförteckning 


 


Val av justerare § 60/21 
  
Fastställelse av föredragningslista § 61/21 
  
Förvaltningschefens rapport § 62/21 
  
Lägesrapport avseende Apotekstjänst § 63/21 
  
Avtal med OneMed § 64/21 
  
Resultaträkning prognos Juli 2021 § 65/21 
  
Budget 2022 § 66/21 
  
Lägesrapport avseende covid-19 § 67/21 
  
Internkontrollplan 2022 § 68/21 
  
Anmälan om delegationsbeslut § 69/21 
  
Skrivelser för kännedom § 70/21 
  
Övriga frågor § 71/21 
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 3 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 60/21   Dnr VF2021-00002 


 


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 16 september 
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 4 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 61/21   Dnr VF2021-00003 


 


Fastställelse av föredragningslista 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Förslag till föredragningslista fastställs. 


Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista 
försammanträdet. 


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 5 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 62/21   Dnr VF2021-00004 


 


Förvaltningschefens rapport 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna. 


Ärendebeskrivning 
Personalsituationen 


Inom ramen för uppdraget Varuförsörjning finns 25 (26) tjänster i dagsläget. 
2017 fanns det 25 tjänster enligt vårt personalsystem. Dock har vissa tjänster 
ändrats i omfång, t ex är Förvaltningschefens uppdrag fördelat mellan de 
båda uppdragen (Varuförsörjningen och Region Uppsala), detta till följd av 
den sammanslagning av enheterna som skedde 2019. 


Inom uppdraget finns idag fyra vakanta tjänster: 


• Administratör annan, rekrytering pågår 


• Administratör annan, pensionsavgång avvaktar rekrytering till dess 
nytt system för artikelhantering är på plats 


• Inköpscontroller, genomgång av arbetsuppgifter pågår för att 
säkerställa att rätt kompetens rekryteras 


• Upphandlare, översyn av den kategori upphandlaren ansvarade för 
pågår då det visat sig att flera avtal inte kan upphandlas i konkurrens 
pga ensamrätt, möjligheten att delta i ADDA Inköpscentrals 
upphandlingar finns samt att vissa områden endast upphandlas för en 
region. (Detta är den 26:e tjänsten) 


Övriga tjänster: 


• Upphandlare, föräldraledig t om april 2022 


• Upphandlare, tjänstledig för studier 80% fram till våren 2022 


• Nämndsekreterare, köper tjänsten av Regionkontoret, Region Uppsala 
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 6 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


Vi köper också juristtjänst från Regionkontoret, Region Uppsala 


 


Medarbetarundersökning hösten 2020 


Den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2020 visade på ett 
antal områden med förbättringspotential. Medarbetarna har tillsammans 
kommit fram till att följande tre områden ska prioriteras för fortsatt arbete. 
Undersökningen omfattar hela enheten, dvs båda uppdragen. 


• Det saknas mål för verksamheten 


• Tydlig organisation 


• Information 


Enheten har under året fokuserat på arbete med Uppdrag/Vision/Mål. Arbetet 
är nu i den fas där uppdraget har definierats och en vision har arbetats fram. 
Vi har genomfört ett arbete för att sätta ett nuläge och kommer på nästa APT 
arbeta med att formulera mål och sätta målvärden som ska uppnås under 
2022. 


När det gäller (o)tydlig organisation så har vi hittills arbetat med att tydliggöra 
ledningen inom Inköp- och upphandlings arbetsuppgifter och ansvar. (Denna 
punkt gäller även Region Uppsala som helhet där vi inte kan påverka)  


Information har vi inte arbetat med på djupet ännu men vi försöker hela tiden 
förbättra oss inom området.  


Sammanslagningen av varuförsörjningen och enheten inköp- och 
upphandling 2019 


En följd av den sammanslagning som gjordes 2019 har varit att övriga regioner 
utom Region Uppsala inte har känt sig delaktiga i beslutet samt att det har 
orsakat viss förvirring inom några områden. Förändringen har försvårats med 
anledning av Varuförsörjningskrisen, pandemin och flera chefsbyten. Försök 
har gjorts att fånga upp vad tanken bakom förändringen var, vilka effekter 
den skulle få och hur den var tänkt att genomföras. Tyvärr har det inte lyckats. 
Den strategi som nu är aktuell är att vi sätter punkt för det som varit och 
blickar framåt.  


Vi ska arbeta transparent och involvera regionerna på ett sätt så att 
regionerna känner delaktighet i det arbete som avser varuförsörjningens 
uppdrag. För det arbetet använder vi beredningsgruppen som plattform. 
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 7 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


Upphandlingsskuld 


Föredras muntligt. 


Leveransstörningar 


Under pandemin har vi arbetat nära våra leverantörer för att få information 
kring eventuella leveransstörningar. Detta arbete kommer att fortsätta, dock 
med något glesare frekvens, för att vi ska få information i så god tid att vi kan 
arbeta mer proaktivt inför eventuella störningar. 


3PL- och stomiupphandling 


Arbetet med upphandlingarna har startat och just nu arbetar vi med att 
tillsätta referensgrupper som ska delta i respektive upphandling. 


Övrigt 


Arbetet med att utveckla och effektivisera fortgår. Bland annat gör vi en 
översyn över vilka avtal som upphandlas och om de stämmer överens med 
det uppdrag varuförsörjningen har, långsiktig upphandlingsplan är under 
framtagande. Vi har också startat en processöversyn för att förbättra våra 
processer i hela kedjan från inköp till avtal, just nu fokuserar vi på 
upphandlingsprocessen. 


 


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 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 63/21   Dnr VF2021-00005 


 


Lägesrapport avseende Apotekstjänst 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


1. Den muntliga informationen avseende Apotekstjänst läggs till 
handlingarna. 


2. Reglementet ska ses över avseende möjlighet att signera avtal. 


Ärendebeskrivning 
Anne Nilsson, chefsjurist, ger en muntlig lägesrapport om hur förhandlingarna 
med Apotekstjänst fortskrider. 


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


Björn-Owe Björk (KD) yrkar på reglementet ska ses över avseende möjlighet 
att signera avtal. 


Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag samt yrkande från Björn-Owe Björk (KD). 
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  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 9 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 64/21   Dnr VF2020-00053 


 


Avtal med OneMed 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 
 


1. Avtalet med OneMed Sverige AB förlängs tom 2021-10-31. 


2. Avtalet med OneMed ska vid behov förlängas i ytterligare en månad.   


Ärendebeskrivning 
Avtalet om beredskapslager med OneMed Sverige AB löper ut 2021-09-30 och 
nämnden behöver ta beslut om det ska förlängas eller avslutas. 


Kostnader och finansiering 


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


Yrkanden 
Ordförande Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att 
avtalet med OneMed vid behov ska förlängas i ytterligare en månad. 


Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med eget 
yrkande.  


 


  


TL
TL


CS
CS



https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6mSM79lXUFIasQHjbsS4UzMSAuxLoPv4

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6mSM79lXUFIasQHjbsS4UzMSAuxLoPv4





  Region Uppsala 
 


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 10 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 65/21   Dnr VF2021-00011 


 


Resultaträkning prognos Juli 2021 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Prognosen/resultaträkning för Juli läggs till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan-jul 2021.  


Resultatet på -73’ beror huvudsakligen på kostnader för beredskapslager, 
advokatkostnader och kostnader för upphandlingskonsulter. Årsprognosen 
bedöms inte påverkas i nuläget. 


Kostnader och finansiering 


Konsekvenser 
Inga konsekvenser att beakta. 


Beredning 


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 11 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 66/21   Dnr VF2021-00036 


 


Budget 2022 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Budget 2022 fastställs enligt ärendets bilaga. 


Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till budget för 2022. 


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 12 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 67/21   Dnr VF2021-00005 


 


Lägesrapport avseende covid-19 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Den muntliga informationen om covid-19 läggs till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 
Gustav Grangert, affärsutvecklare, ger en muntlig redogörelse. Sommarens 
leveranser från produktleverantörerna har varit mer stabila än tidigare under 
pandemin. Regionerna fortsätter att ha avstämningar för att vid behov fördela 
produkter men den senaste tiden har man inte behövt fördela några 
produkter.  


Under hösten kommer leverantörers förmåga att leverera att följas då 
förvaltningen vill agera proaktivt på de risker som kan visa sig. I media finns 
fortsatt information om störningar i världshandeln vilken kan komma att 
påverka varuförsörjningen. Förvaltningen kommer tillsammans med 
regionerna verka för att eventuell påverkan minimeras.  


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 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 68/21   Dnr VF2021-00036 


 


Internkontrollplan 2022 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


1. Internkontrollplan 2022 fastställs enligt ärendets bilaga. 


2. Förvaltningen ska inför arbetet med internkontrollplan 2023 bli mer 
specifika och tydligare med tidsangivelser. 


Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till Internkontrollplan för 2022. 


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 och att 
förvaltningen inför arbetet med internkontrollplan 2023 behöver bli mer 
specifika och tydligare med tidsangivelser.  


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


Varuförsörjningsnämnden 
 


Protokoll 14 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 69/21   Dnr VF2021-00006 


 


Anmälan om delegationsbeslut 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga.  


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 15 (16)  


Sammanträdesdatum  
2021-09-09  


 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


§ 70/21   Dnr VF2021-00007 


 


Skrivelser för kännedom 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 


1. Varuförsörjningsnämnden – protokoll från sammanträde 2021-06-11 
och 2021-08-27 


2. Beredningsgrupp/Inköpsråd - minnesanteckningar från 2021-06-17 och 
2021-08-23 


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


Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Övriga frågor 


Beslut 
Varuförsörjningsnämndens beslut 


De övriga frågorna läggs till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfts övriga frågor som diskuterats på mötet.  


Varuförsörjningsnämnden har två möten till planerade under 2021, mötet den 
26/10 blir ett digitalt möte via Teams medan mötet den 3/12 planeras till ett 
fysiskt möte i Regionens hus, Uppsala.  


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


Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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 Anna Bogren, Länsstyrelsen 

 

       

 
18FS 2021:14 
Utkom från trycket  

den 07-10 2021 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga 
sjötrafikföreskrifter om förbud mot båttrafik på 
Bottenån, i Lindesbergs kommun; 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 2 kap, 2 och 6 §§ 

Sjötrafikförordningen (1986:300) följande. 

Förbud mot båttrafik  

 
1 § All båttrafik är förbjuden på Bottenån i Lindesbergs kommun enligt 

markerat område, se kartbild för illustration. 
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2 § Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12). 

 

3 § Lindesbergs kommun svarar för att sjömärken sätts upp och underhålls.  

 

Föreskrifterna träder i kraft den 11 oktober och upphör att gälla den 14 

november 2021.  

 
På Länsstyrelsens vägnar 

 

 

Anna Olofsson 

                                                                 Anna Leijonswärd 
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     Mälartrafik MÄLAB AB
  
 
Förfrågan om gemensam utredning för en mer robust och kostnadseffektiv tågtrafik 
 
De fyra ägarna av Tåg i Bergslagen AB, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och 
Region Örebro län, ser både behov och möjligheter till ökad samverkan mellan TiB och Mälartrafik. 
Vinsterna av en sådan samverkan består av flera olika delar. Några av dem är en större möjlighet till 
att ha nyckelkompetenser i den egna organisationen, effektivare administration, minskat behov av 
reservfordon med mera. Därför önskar vi ägare av TiB ett genomföra en gemensam utredning om 
möjligheter och utmaningar med ett utökat samarbete och eventuellt över tid en gemensam 
organisation mellan TiB och Mälartrafik.  
 
 
För ägarna i Tåg i Bergslagen 27 september, 2021 
 
 
 
Ulf Berg   Eva Lindberg 
Regionstyrelsens ordförande  Regionstyrelsens ordförande 
Region Dalarna  Region Gävleborg 
 
 
 
Denise Nordström  Andreas Svahn 
Regionstyrelsens ordförande  Regionstyrelsens ordförande 
Region Västmanland  Region Örebro län 
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seminarium, presentation av 
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