
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(3) 

2021-10-26 

 
 

 

  

 

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Tisdagen den 26 oktober 2021, kl 08:00 – 08:30 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

 

  

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-10-26  Paragrafer § 41 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-10-26 

Anslaget sätts upp 2021-10-26 Anslaget tas ned 2021-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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Innehållsförteckning 
VON AU § 41 Dnr 2021/000125 
Delegering av beslut i upphandlingsärende 3 
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VON AU § 41 Dnr 2021/000125 
 
Delegering av beslut i upphandlingsärende 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsförvaltningen genomför upphandling av nytt 
verksamhetssystem. I delegeringsordningen är det arbetsutskottet som är 
delegat när det gäller att besluta om tilldelningsbeslut. 
På grund av begränsat antal deltagare i förhandlingsprocessen bör 
arbetsutskottet delegera beslutanderätten till nämndens ordförande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att, i pågående upphandling av nytt 
verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen, delegera 
beslutanderätten avseende beslut om tilldelningsbeslut till nämndens 
ordförande.  
_____ 
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