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Teknik- och servicekontoret

Handläggare
Kersti Hellström
0152-291 37

Teknik- och fritidsnämnden

Firmateckningsrätt för Teknik- och fritidsnämnden
Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. fastställa ”Firmateckningsrätt för teknik- och fritidsnämnden”
daterad 2019-01-09.
Beskrivning av ärendet

Att teckna avtal och underteckna handlingar är inte ett beslut och kan således
inte delegeras i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett
beslut och kan delegeras, men delegationen innefattar inte rätten att skriva under
avtalet. Varje nämnd har ett antal avtal och andra handlingar som ska
undertecknas och har själv att beslut om vem eller vilka som ska vara
firmatecknare med rätt att underteckna handlingar för nämndens räkning.
Beredning

Teknik- och fritidsnämnden inrymmer flera verksamhetsområden och behöver
därför besluta om firmatecknare för olika ansvarsområden.
Förslaget till beslut om firmatecknare innebär dels att det finns en generell
firmateckningsrätt som har lagts på ordförande och vice ordföranden samt
kontorschef, dels att det finns firmateckningsrätt inom varje ansvarsområde.
Firmateckningsrätten för enhetschefer och andra inom sina respektive
ansvarsområden innebär att administrationen förenklas på så sätt att rätten att
underteckna avtal läggas på den tjänsteman som normalt handlägger den typen
av ärenden och har delegation att besluta inom området. Delegation och
firmateckningsrätt blir därmed sammankopplade på ett mer naturligt sätt och
administrationen blir förenklad. Framförallt förenklar detta den löpande
förvaltningen och tydliggör för externa parter, till exempel ett företag, vem inom
ett visst verksamhetsområde som kan underteckna ett avtal eller annan handling.
Rätten att teckna firma följer av ansvar för ett verksamhetsområde och
budgetansvar för samma område. Det är således inte möjligt för en enhetschef att
underteckna ett avtal som rör en fråga utanför det egna verksamhetsområdet
eller inte ryms inom enhetens budget.
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen särskild uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Firmateckningsrätt för teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-09.
Beslutet skickas till

Berörda firmatecknare.
Ekonomiavdelningen.

Karin Lundell
T.f. Kontorschef

Kersti Hellström
Enhetschef
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Beslutad:

Teknik- och fritidsnämnden 2019-01-29 § 5

Gäller fr.o.m:

2019-01-01

Myndighet:

Teknik- och fritidsnämnden

Diarienummer:

TFN/2019:11-002

Ersätter:

Firmateckningsrätt beslutad 2017-04-07 enligt
delegationsordning för teknik- och servicenämnden
punkt 2.9, TSN-Delegation § 152/2017.
Teknik- och servicekontoret, kontorschef

Ansvarig:

Firmateckningsrätt för teknik- och fritidsnämnden
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på teknik- och
fritidsnämndens vägnar teckna Strängnäs kommuns firma
Ordförande Sixten Skullman
1:a vice ordförande Angela Andersson
2:a vice ordförande Håkan Bertilsson
Tf. Kontorschef Karin Lundell
Nedanstående personer har rätt att på teknik- och fritidsnämndens vägnar teckna
Strängnäs kommuns firma var för sig inom respektive ansvarsområde och inom
befintlig budget
Tf. Kontorschef Karin Lundell
Stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman
Fritidsenheten
Enhetschef Bo Nordebrink
Driftledare Michael Andersson
Driftledare Pia Bohman
Räddningstjänsten
Räddningschef Mårten Eskilsson
Måltidsservice
Enhetschef Karin Lundell
Administrativ assistent Ulricha Boman
Stadsmiljöenheten
Stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman
Enhetschef Manhal Muwaffak
Administrativa enheten
Enhetschef Kersti Hellström

