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i Sala kommun

av firmatecknare

Utseende

Mum:

Bakgrund
I samband med att avtal och överenskommelser

tecknas mellan Sala kommun

delegationsordning

tecknare efterfrågas. Ofta framgår det av kommunstyrelsens
handlingar.

vem som är behörig att underteckna
också följden av särskilt

kommelser

överenskommelsen.

Ibland är avtal och överens-

fattade beslut av kommunstyrelsen
dock att kommunens

Det förekommer

ordförande

kommunstyrelsens

fått gå in och fatta brådskande

Ibland har

och protokoll

reglemente

av kommunstyrelsens

beslut i dessa

utan det har krävts omfattande

ärenden. Ibland har inte detta godtagits
och inlämnande

eller någon form

tex ansöker om medel till olika projekt.

eller då kommunen

eller

firmatecknare

efterfrågas i samband med ingående av diverse överenskommelser
av intygande

eller

avtalet

vem som ska underteckna

där det står angivet

kommunfullmäktige,

firma-

av kommunens

att en underskrift

andra parter har det blivit allt vanligare

och

diskussioner

från valet av

eller beslut om anställning av tex kommunchef. Mycket tid har gått åt

kommunalråd

till sådana frågor.
Firmatecknare
Begreppet

firmatecknare

utsetts av styrelsen

är en civilrättslig

i t ex ett aktiebolag

term, som används om personer som

för att företräda

i avtalsrättsliga

kommunen

delegationsordningar

eller andra sammanhang

och särskilda

beslut om att utse särskilda

firmatecknare, för att underlätta den administrativa
beslutar

redan idag om att tjänstepersoner
firma vid undertecknandet

kommunens

avgörs av reglementen,

beslut om vem som har rätt att underteckna

Trots detta fattar allt fler kommuner

handlingar.

bolaget och teckna dess

utan vem som företräder

firma. Detta begrepp finns inte i kommunallagen,

vardagen. Kommunstyrelsen

på ekonomikontoret
av administrativa

tecknar

bankärendehandlingar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bemyndiga

kommunalrådet

att, där inget särskilt
kommunstyrelsens
kommuns

Carola Gunnarsson

åakéw. /

kommunjurist

Nolhage

av handlingar och då
beslut fattats om undertecknande
inte är tillämplig, var för sig, teckna Sala
delegationsordning

firma.

Virve Svedlund

och kommunchefjenny

70 11

