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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens firmateckningsordning
Förslag till beslut
Överförmyndarnämndens firmateckningsordning godkänns.

Beslutsnivå
Överförmyndarnämnden

Sammanfattning
Överförmyndarnämndens ska enligt delegationsordning ha en särskild
firmateckningsordning. Överförmyndarnämnden föreslås anta firmateckningsordning
enligt bifogad bilaga.

Bakgrund
Firmateckningsordning ska antas för att fastställa vilka förtroendevalda och tjänstemän
som har rätt att skriva under i nämndens namn för avtal, köpehandlingar och liknande
som föregåtts av beslut i nämnd eller beslut taget på delegation. Eftersom sektorschefen
har avslutat sin anställning föreslås en revidering enligt bifogat förslag. Rödmarkerade
texten är de förändringar som föreslås i den nuvarande firmateckningsordningen.

Ärendebeskrivning
Firmateckning innebär inte att man fattar ett beslut, utan att man för kommunens del
intygar att ett beslut finns. Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnd eller genom delegation från kommunstyrelse eller nämnd.
Undertecknande av skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, lånehandlingar,
borgensförbindelser, avtal och liknande ska ske av kommunstyrelsens ordförande (vid
beslut i kommunstyrelsen) eller nämndens ordförande (vid beslut i nämnd) eller vid
dennes förfall vice ordförande.
Handlingen kontrasigneras av den anställd som kommunstyrelsen alternativt nämnden
beslutar. Vid delegerad beslutanderätt undertecknas avtal, andra handlingar och
skrivelser av delegaten tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut
i kommunstyrelsen eller nämnden.

Bedömning
Överförmyndarnämndens firmateckningsordning föreslås godkännas.
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Nr
1.

Handling
Förslag till firmateckningsordning

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef
Utvecklingsavdelningen

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sid 2(2)

Detta styrdokument beslutades av <Ange beslutsforum, datum samt paragraf för beslutet>

Firmateckningsordning inom
överförmyndarnämndens
verksamhetsområde
1

Beslut av överförmyndarnämnden

Då beslut fattas av överförmyndarnämndens (ÖFN) skrivs kommunens firma enligt matris
nedan. Firman ska tecknas av både firmatecknare 1 och firmatecknare 2, det vill säga av två
personer.
Typ av handling

Firmatecknare politik (1)

Firmatecknare förvaltning (2)

Skrivelser, köpehandlingar,

ÖFN ordförande Camilla Lien

Tf. sektorschef Maria Larsson Ajne

kontrakt och andra avtal som

eller vid dennes förhinder ÖFN

Anne Lundkvist eller vid dennes

föregåtts av beslut i ÖFN

första vice ordförande Ingemar

förhinder kvalitetschef Said

Visteus

Mousavi Ahi
Tf. sektorschef Maria Larsson Ajne
Anne Lundkvist eller vid dennes
förhinder kvalitetschef Said
Mousavi Ahi

Övriga avtal inom ÖFN

ÖFN ordförande Camilla Lien

verksamhetsområde

eller vid dennes förhinder ÖFN
första vice ordförande Ingemar
Visteus

2

Beslut fattade med delegation

Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal som föregåtts av beslut som fattats
genom delegation till tjänsteman ska undertecknas av delegaten (firma 2) samt dennes
närmaste sektorschef (firma 1) enligt matris nedan.

Avdelning

Firmatecknande chef

Firmatecknande

Då sektorschef är delegat

(firma 1)
Kvalitetschef Said Mousavi Ahi

beslutsfattare (firma 2)
Tf. sektorschef Maria Larsson
Ajne, Anne Lundkvist

3
Specifika köp eller avrop från ramavtal understigande fyra
prisbasbelopp
Specifika köp utanför ramavtal eller avrop från ramavtal understigande fyra prisbasbelopp
betraktas som ren verkställighet. Vid ren verkställighet tecknar beställande chef avtal med
leverantör självständigt.

1(1)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .
Uppföljning och uppdatering
<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

