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TILLÄGGSÄRENDEN
§ 14

Utseende av ombud för äldrenämnden

Dnr 111-102/2015
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden befullmäktigar den tillförodnade
förvaltningschefen Karin Ekdahl Wästberg att själv, eller
genom av henne befullmäktigat ombud, föra nämndens talan
i mål och ärenden som faller inom äldrenämndens
ansvarsområden med rätt att uppbära, mottaga och kvittera
nämndens tillkommande medel och handlingar. Fullmakten
gäller från den 1 april 2015 fram tills en ny förvaltningschef
utses.
Ärendet
Enligt Reglemente för äldrenämnden (KF 2014:13) och Reglemente
med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (KF
2014:12) har nämnden rätt att själv eller genom ombud föra stadens
talan i alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområden.
Vid sidan av den rättegångsfullmakt för stadsjuristerna, som
nämnden har utfärdat (§ 20 sammanträde 2008-10-14, dnr 117280/2008), är det nödvändigt för en snabb och effektiv
handläggning att tf förvaltningschefen äger rätt att företräda
äldrenämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
18 mars 2015.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt enligt
förvaltningens förslag till beslut.
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§ 15 Utseende av delgivningsmottagare för
äldrenämnden
Dnr 110-103/2015
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden utser tf förvaltningschefen Karin Ekdahl
Wästberg samt nämndsekreteraren Barbara Ahlmark,
registrator Klara Cederqvist och HR Mia Stenudd som
behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.

Ärende
Enligt Reglemente för äldrenämnden (KF 2014:13) och Reglemente
med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (KF
2014:12) ska nämnden utse de personer som jämte nämndens
ordförande, nämndens sekreterare och registratorerna vid
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli är behöriga att
på nämndens vägnar mottaga delgivning.
Äldreförvaltningen har redovisat ärendet i ett gemensamt
tjänsteutlåtande med socialförvaltningen daterat 17 mars 2015.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt enligt
förvaltningens förslag till beslut.

Vid protokollet

Barbara Ahlmark, nämndsekreterare
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