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§ 12  Dnr 2020/37 

 

Antagande av delegationsordning 

Beslut 
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan antar 
delegationsordning, daterad den 19 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Delegationsordningen har uppdaterats med en ny punkt, punkt 8; beslut i 
nämndärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Delegaten är nämndens ordförande och ska ske i samråd med vice ordförande. 
Ersättare är nämndens vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning, daterad den 19 mars 2020.  

Behandling 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 
den 19 mars 2020 och finner att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner för kännedom 
UhC 
Akten
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§ 13  Dnr 2020/38 

 

Antagande av reglemente  

Beslut 
 Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
fullmäktige i samverkande kommuner antar reglemente, daterat den 19 mars 
2020.  

Beskrivning av ärendet 
Förslag till ändring i reglementet för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan har lagts fram till nämnden. Paragraf sju har lagts till i 
reglementet, deltagande på distans, med följande innehåll:  

- Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av 
ordförande delta i sammanträden på distans.  

Beslutsunderlag 
Reglemente, daterad den 19 mars 2020. 

Behandling 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att föreslå samtliga samverkande 
kommuners fullmäktige att anta reglementet, daterad den 19 mars 2020. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt eget lagt förslag.   

______ 
 

Beslut skickas till 
Administration och service för verkställighet 
Samverkande kommuner  
UhC 
Akten
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