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Sammanfattning
Region Västerbotten har sedan en tid ett pågående projekt att införa ett nytt digitalt
inköp och logistiksystem för ökad effektivitet och kontroll. Med anledning av
coronapandemin ser regionen effekten av avsaknaden av systemstöd men även vissa
materialflöden. Regionen möter heller inte Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps kravbild vid förstärkt händelse kopplat till krig/yttre hot.
Då landet med stor sannolikhet kommer att få en andra våg av Covid 19 behöver
regionen säkra varuförsörjningen för de produkter som ses som kritiska idag. Av den
anledningen behöver regionen säkra andra inköpskanaler och logistiska flöden och
därför föreslås att resursförstärkning inom Inköp och Logistikfunktionerna görs. Ett
team bestående av strategisk inköpare, logistiker och materialstyrare total tre
personer får uppdraget att säkra dessa flöden mot nästa våg av covid 19 men även
framtida krav från MSB inom varuförsörjningen. Förstärkningen är permanent
eftersom det kommer vara en långtgående process.
Resursförstärkningen uppgår till 2 miljoner kronor per år. För år 2020 innebär
förstärkningen en kostnad på 1 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Tre resursförstärkningar görs för uppdraget att säkra varuförsörjningen för de kritiska
produkterna kopplat till Covid 19 samt för att möta framtida krav från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap inom området varuförsörjning.
Resursförstärkningen är permanent. Finansiering på 1 miljon kronor för år 2020 sker
ur styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser och inarbetas därefter i
kommande års budget som en permanent ramjustering inom Inköp.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Tre resursförstärkningar görs för uppdraget att säkra varuförsörjningen för de kritiska
produkterna kopplat till Covid 19 samt för att möta framtida krav från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap inom området varuförsörjning.
Resursförstärkningen är permanent. Finansiering på 1 miljon kronor för år 2020 sker
ur styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser och inarbetas därefter i
kommande års budget som en permanent ramjustering inom Inköp.
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