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Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-05-17
Vår referens

Benny Nilsson
Enhetschef
benny.nilsson@malmo.se

Rättegångsfullmakt för fastighets- och gatudirektör samt för Fastighets- och
gatukontorets stadsjurister
TN-2018-2400
Sammanfattning

Vid ärenden hos domstolar och andra myndigheter krävs det att den som företräder Malmö
stad, Tekniska nämnden, kan styrka denna behörighet. För att på ett enkelt sätt kunna styrka
behörigheten krävs att Tekniska nämnden befullmäktigar ett eller flera s.k. rättegångsombud.
Förutom fastighets- och gatudirektören har även enhetschef för kanslienheten, enhetschef för
enheten fastighetsägande och värdering, liksom samtliga förvaltningens stadsjurister, eller den de
i sitt ställe, vid ett eller flera tillfällen, förordnar, behörighet att, inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde, företräda Malmö stad, Tekniska nämnden.
Med anledning av nyrekrytering på kanslienheten, avdelningen för struktur och stöd, finns
behov av en ny samlad rättegångsfullmakt för berörda tjänstepersoner på förvaltningen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med upphävande av Tekniska nämndens beslut § 187, 2018-06-18, § 78, 2019-03-28, § 96,
2020-03-24 och § 166, 2019-06-20, lämna rättegångsfullmakt till fastighets- och gatudirektör
Anna Bertilson, dennes ställföreträdare, enhetschef Benny Nilsson, enhetschef Barbro
Yngveson, samt envar av stadsjuristerna Christine Andersson, Pontus Eriksson, Eva Nilsson
Lundqvist, Else Welinder, Göran Dahlander, Madelene Strand, Susanna Sellberg, Angelica
Friberg och August Borssén, eller den någon av dem i sitt ställe, vid ett eller flera tillfällen,
förordnar,
att inom Tekniska nämndens verksamhetsområde företräda kommunen vid syn och
domstolsförhandling, föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter och vid
förrättningar samt bevaka kommunens rätt i alla mål och ärenden där det inte ankommer på
annan,
att på Tekniska nämndens vägnar ta emot delgivning i myndighetsärenden, mottaga och kvittera
medel, värdehandlingar och annan egendom, samt att i sådana sammanhang med för
kommunens bindande verkan ingå förlikning och anta ackordsförslag.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2018-06-18
Tekniska nämnden 2019-03-28
Tekniska nämnden 2019-06-20
Tekniska nämnden 2020-03-24
Tekniska nämnden 2021-05-25
Tekniska nämnden 2021-05-25
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatudirektör Anna Bertilson
Enhetschef Benny Nilsson
Enhetschef Barbro Yngveson
Stadsjurist Christine Andersson
Stadsjurist Pontus Eriksson
Stadsjurist Eva Nilsson Lundqvist
Stadsjurist Else Welinder
Stadsjurist Göran Dahlander
Stadsjurist Madelene Strand
Stadsjurist Susanna Sellberg
Stadsjurist Angelica Friberg
Stadsjurist August Borssén
Ärendet

Vid ärenden hos domstolar och andra myndigheter krävs det att den som företräder Malmö stad,
Tekniska nämnden, kan styrka denna behörighet. För att på ett enkelt sätt kunna styrka
behörigheten krävs att Tekniska nämnden befullmäktigar ett eller flera s.k. rättegångsombud.
Förutom fastighets- och gatudirektören, hennes ställföreträdare, har även kanslienhetens
enhetschef och stadsjurister, eller den de i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,
behörighet att, inom Tekniska nämndens verksamhetsområde, företräda Malmö stad, Tekniska
nämnden.
Denna behörighet, genom en s.k. rättegångsfullmakt, innefattar rätt att inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde företräda kommunen vid syn och domstolsförhandling, föra kommunens
talan inför domstol, andra myndigheter och vid förrättningar samt bevaka kommunens rätt i alla
mål och ärenden där det inte ankommer på annan samt att på nämndens vägnar ta emot
delgivning i myndighetsärenden, mottaga och kvittera medel, värdehandlingar och annan
egendom, samt att i sådana sammanhang med för kommunens bindande verkan ingå förlikning
och anta ackordsförslag.
Med anledning av nyrekrytering och övrig personalomsättning på kanslienheten, avdelningen för
struktur och stöd, finns behov av en ny samlad rättegångsfullmakt för de ovan angivna
tjänstepersonerna. Beslutet inkluderar upphävande av tidigare beslut om rättegångsfullmakt för
tjänstepersoner på förvaltningen.
Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef
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Anna Bertilson Direktör

