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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-08-06
Vår referens

Alice Berg
Utredningssekreterare
alice.berg@malmo.se

Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
ASN-2019-12396
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av olika slag. På nämndens sammanträde 190102, §7, fastställdes
vilka som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.
Med anledning av ny ordförande och ny ekonomichef föreslås nämnden fatta ett nytt beslut.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ordförande Rose-Marie Carlsson (S) och
ekonomichef Luisa Hansson har rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar
för arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- och socialförvaltningens räkning
inom dess ordinarie verksamhet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ekonomichefens rätt att företräda
arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknads- och socialförvaltningen enligt
beslutet ovan även gäller den som sätts i dennes ställe.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag
Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-08-07
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-08-15
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27

Ärendet

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt arr företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av olika slag.

SIGNERAD

2019-08-06

I kommunallagen finns inte begreppet ”firmatecknare”, utan vem som har rätt att teckna avtal
och skriva under handlingar styrs ofta av reglementen och delegationsordningar. För att
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underlätta detta har nämndens ordförande, 1:e vice ordförande, förvaltningsdirektör och
ekonomichef erhållit rätt att företräda nämnden /förvaltningen för att underteckna avtal,
ansökningar och liknande handlingar samt ärenden där namngiven ansvarsförbindelse förväntas.
Förvaltningsdirektörens och ekonomichefens tillförordnade ersättare har vid frånvaro samma
rätt. Detta enligt beslut i nämnden 190102, § 7. Men anledning av ny ordförande och ny
ekonomichef förelås nämnden fatta ett nytt beslut.
Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

