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Firmateckning för Malmö kommuns stiftelseförvaltning
STK-2019-932
Sammanfattning

På grund av stadskontorets omorganisation och personalförändringar vid stadskontorets
ekonomiavdelning behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ändring avseende firmatecknare
med mera för stiftelserna samt vilka som ska vara behöriga att underteckna handlingar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att rätt att teckna firma för kommunstyrelsens donationers
gemensamma tillgångar, organisationsnummer 846001-5509 samt samtliga stiftelser i
kommunstyrelsens anknutna stiftelseförvaltning inklusive Flensburgska stiftelsen tillkommer
följande tjänstepersoner på stadskontoret, två i förening:
Jenny Nelson, Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Per Lövgren (tidsbegränsat till och
med 2019-10-31) och Louise Lagerlund.
2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar avseende deklarationer, moms och dylikt
undertecknas av följande tjänstepersoner på stadskontoret, var för sig:
Jenny Nelson, Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Per Lövgren (tidsbegränsat till och
med 2019-10-31) och Louise Lagerlund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt lämnas att disponera samtliga stiftelsers tillgångar,
öppna bank- och plusgirokonton, disponera i bank, bankgiro och på plusgiro insatta medel
samt utkvittera stiftelsernas värdehandlingar (pantbrev, obligationer, aktier, m.m.) för
följande tjänstepersoner från stadskontoret, två i förening:
Mereme Osmani, Gitt-Mari Ekberg, My Jensen, Jane Persson, Tomasz Zarebski, Jenny
Nelson, Benito Branco Borronha, Claes Ramel, Stefan Bille, Ineska Silajdzic, Nina
Hellström och Anna Westerling.
4. Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie beslutsattestant för Malmö kommuns anknutna
stiftelseförvaltning utse Jenny Nelson med Benito Branco Borronha och Agneta Arnesson
som ersättare.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Intern ledning och stöd, ekonomi och utveckling
Ärendet

Med anledning av stadskontorets omorganisation flyttas stiftelseförvaltningen per 1 juli 2019
från ekonomiavdelningen, redovisningsenheten till avdelningen intern ledning och stöd,
ekonomi och utveckling. Merparten av förändringarna avseende behörigheter beror på
stadskontorets omorganisation. Per Lövgren är tillförordnad chef för enheten ekonomi och
utveckling till och med 2019-10-31 och hans behörighet föreslås följa denna tidsbegränsning.
För att underlätta övergången vid omorganisationen föreslås några medarbetare från
stadskontorets ekonomiavdelning behålla sina behörigheter samtidigt som det tillkommer
behörigheter för medarbetare från avdelningen intern ledning och stöd. Vid nästkommande
tillfälle då behörigheterna ska uppdateras kommer ny bedömning att göras över vilka
medarbetare som fortsatt ska ha behörighet.
Finans- och bolagsenheten på stadskontorets ekonomiavdelning är fortsatt ansvariga för
kapitalförvaltningen av stiftelsernas tillgångar. Detta ansvarsområde påverkas inte av
stadskontorets omorganisation. Claes Ramel är tillförordnad finanschef och ersätter Ola Nyberg.
Anna Westerling ersätter Jan-Åke Troedsson som ekonomidirektör.
Det krävs godkännande av två personer i förening.
Ansvariga

Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef
Eva Marie Tancred Ärendekoordinator
Andreas Norbrant Stadsdirektör

