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Firmatecknare, avtalstecknare med flera för
stadsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
1. Följande personer utses att teckna nämndens firma avseende avtal, andra
handlingar och skrivelser som beslutats av stadsbyggnadsnämnden. Firma
tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteman.





Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti
Stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Arne Jonsson
Förvaltningschef Marianne Hagman
Ekonomichef Mervi Nyqvst

 (Denna bestämmelse gäller med automatik en tillförordnad person om
någon/några av personerna ovan utser en i sitt ställe enligt gällande
delegationsordning).
2. Teckna avtal i nämndens namn
 Förvaltningschef äger generell rätt att teckna avtal i nämndens namn
och att besluta om att på nämndens vägnar ingå och uppsäga ett
avtal
 Avdelnings- och enhetschefer äger rätt att teckna avtal i nämndens
namn och besluta om att på nämndens vägnar ingå eller uppsäga
avtal. Denna rätt gäller inte avtal med betalkort/privatkort,
långsiktig hyra av lokal, långsiktig anskaffning eller leasing av
fordon samt avyttrande av nämndens egendom.
o Upp till ett värde om 10 basbelopp, med undantag från avtal
angående anläggningsinvesteringar det vill säga när det
handlar om verkställande av fullmäktigebeslut/nämndbeslut
angående investeringar enligt beslutad investeringsbudget.
3. Besluta om att avyttra nämndens egendom.
 Förvaltningschef
 Ekonomichef
4. Ansökan om externa bidrag (statsbidrag, EU-bidrag mm)
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 Förvaltningschef
 Ekonomichef
 Avdelningschef för berörd verksamhet och inom budgetram
5. Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till stadsbyggnadsnämnden.

Registratorer på förvaltningen

Nämndsekretare
6. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare/teckningsrätt för avtal för
stadsbyggnadsnämnden som härmed upphävs.
7. Utdrag ur stadsbyggnadsnämndens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för
firmatecknare.

Ärendebeskrivning
I det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder anges att
ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra handlingar och
skrivelser som nämnden beslutar om. Dokumentet ska även kontrasigneras av
förvaltningschefen eller någon annan anställd som nämnden utser. Nämndens ska
även besluta om som firmateckning. Nämndens firmatecknare kan dock alltid
utföras av nämndens ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningschefen.
Vidare anges att beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och
andra handlingar som upprättas med anlednings därav ska undertecknas av den som
fattat beslutet, om inte nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämndens beslutar om
firmatecknare, undertecknare av avtal, beslut om avyttringar, mottagande av
delgivningar samt ansökningar om externa bidrag enligt förvaltningens förlag,
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Marianne Hagman
Förvaltningschef
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