DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

Datum

Diarienummer

2018-04-30

KS 2018/0189

Johan Lindberg

Kommunstyrelsen

Bemyndigande att underteckna avtal och andra
handlingar
Ärende
Undertecknande av handlingar (firmateckning) är en verkställighetsåtgärd
som har stöd i ett tidigare fattat beslut. När avtal och överenskommelser
ingås till följd av beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
behöver kommunstyrelsen bemyndiga de företrädare som ska underteckna
sådana handlingar för kommunens räkning. Kommunstyrelsen har delegerat
till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet enligt gällande
delegationsordning
På grund av personalförändringar behöver tidigare beslut (KSAU 2016-0125 § 4) justeras. Kommunledningskontoret har därvid tagit fram ett nytt
förslag gällande vilka personer som ska ges behörighet att underteckna olika
typer av handlingar i Danderyds kommuns namn. En särskild beslutspunkt
har lagts till för att hantera det ökade behovet av att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal till följd av den nya dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-12 § 3 om ”Teckningsrätt för uttag av
medel från kommunens bank- och checkräkning” upphävs som en följd av
redovisade ändringar.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunens firma i fråga om avtal, köpehandlingar, fullmakter,
skuld- och borgensförbindelser och andra liknande handlingar
tecknas av kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg eller vid
hans förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt
Sylvan båda i förening med endera av kommundirektör Åsa
Heribertson, ekonomichef Björn Wallgren eller kanslichef Johan
Lindberg. Motsvarande gäller firmateckning för av kommunen
förvaltade fonder/stiftelser.
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2. Kommunens firma i fråga om avtal efter avslutad upphandling
tecknas av endera kommundirektör Åsa Heribertson, ekonomichef
Björn Wallgren, kanslichef Johan Lindberg, digitaliseringschef
Elisabeth Hammerman, kommunikationschef Jan-Erik Alenbrand,
plan- och exploateringschef David Grind samt tillförordnad
personalchef Per Henrik Magnusson i förening med tillförordnad
upphandlingschef Ulla Hannegård eller vid hennes förhinder
upphandlare Irena Hennvall.
3. Personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer undertecknas
för kommunstyrelsens räkning av digitaliseringschef Elisabeth
Hammerman, eller vid hennes förhinder av kanslichef Johan
Lindberg eller kommundirektör Åsa Heribertson.
4. Gällande betaltjänster och likvidkonton såsom bankkonto eller
bankgiro för kommunen samt för av kommunen förvaltade
fonder/stiftelser tecknas firman av ekonomichef Björn Wallgren,
redovisningschef Annika Eriksson eller redovisningsekonom
Kristina Holmebrant, två i förening.
5. Ekonomichef Björn Wallgren, redovisningschef Annika Eriksson
och budgetsamordnare Joakim Nygren två i förening eller en av dem
tillsammans med redovisningsekonom Kristina Holmebrant eller
ekonomiassistent Lina Vikenger äger rätt att:
 uttaga medel från kommunens bank- och checkräkningar
 till kommunens bank överföra checkar, inbetalningskort eller
postväxlar ställda till kommunen, dess nämnder och styrelser
eller förvaltade stiftelser
 utfärda utbetalningskort på kommunens bank- eller plusgiro
 utkvittera till kommunen, dess styrelser, nämnder och
förvaltade stiftelser inkommande medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2015-01-12, § 3 om ”Teckningsrätt för
uttag av medel från kommunens bank- och checkräkning” upphävs.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Kanslichef
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2018-04-30
Expedieras
-
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