TJÄNSTEUTLÅTANDE

Dnr SN/2017:599-002
2017-11-06
1/2

Socialkontoret

Handläggare
Inger Grindelid
0152-29116

Socialnämnden

Firmateckningsrätt för socialnämnden
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. utse att nedanstående personer, två i förening, har rätt att på
socialnämndens vägnar teckna Strängnäs kommuns firma inom
nämndens ansvarsområde
Monica Lindell Rylén, ordförande
Mikael Lagergren, 1:a vice ordförande
Birgitta Wennerberg, 2:a vice ordförande
Inger Grindelid, socialchef
2. utse att nedanstående personer har rätt att på socialnämndens vägnar
teckna nämndens firma var för sig inom respektive ansvarsområde och
inom befintlig budget
Inger Grindelid, socialchef
Maria Jäderlund, verksamhetschef myndighet och bistånd
Annica Westling, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Mats Karlsson, verksamhetschef äldreomsorg
Carina Lundstedt, verksamhetschef funktionsnedsatta
Elisabeth Norberg, verksamhetschef hälso- och sjukvård
Annika Jungklo, chef för planering, utveckling och administration
3. utse enhetschefer under respektive verksamhetschef att på
socialnämndens vägnar teckna nämndens firma var för sig inom
respektive ansvarsområde och inom befintlig budget.
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 det innefattar inte rätten att skriva under avtalet.
Varje nämnd har ett antal avtal och andra handlingar som ska undertecknas och
av 22 § Reglemente för socialnämnden framgår att socialnämnden fattar särskilt
beslut om rätt att underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän
inom sitt verksamhetsområde.
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Firmateckningsrätten är personlig och följer inte ämbetet. Nämnden måste
därför fatta beslut om varje ny person som ska kunna teckna kommunens firma.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Beslutet följs upp i och med att nya personer tillträder ämbeten.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Berörda chefer inom socialkontoret

Inger Grindelid
Socialchef

