FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.5)
Antagen av
Sid 1 (1)
Kommunstyrelsen 2004-06-09 § 84 (KS/2004:61), 2003-06-11 § 92
(KS/2003:96)
Reviderad av kommunstyrelsen 2005-04-13 § 48 (KS/2005:76),
2005-05-11 § 67 (KS/2005:101), 2009-09-09 § 130 (KS/2009:196),
2010-06-23 § 131 (KS/2010:660), 2010-08-11 § 132 (KS/2009:196),
2011-01-12 § 3 (KS/2009:196), 2013-03-16 § 69 (KS/2009:196)

Uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar underteckna handlingar
(Se kommunstyrelsens reglemente §§ 24 och 23 )
Kommunstyrelsen beslutar
att

avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller dess
utskott ska kontrasigneras av endera kommunchef, förvaltningsområdeschef för
lärande, förvaltningsområdeschef för omsorg, förvaltningsområdeschef för
samhällsutveckling, stabschef, ekonomichef, personalchef eller av kanslichef, var och
en inom sitt respektive verksamhetsområde, och

att

avtal, andra handlingar och skrivelser, vari beslutanderätten särskilt delegerats, ska
undertecknas av respektive delegat, och

att

avtal, handlingar och skrivelser i övrigt ska undertecknas av den som i sin befattning
har att handlägga hithörande ärenden (verkställighet), samt

att

delegera till kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, dels att utse de
personer som, två i förening, skall ha fullmakt att underteckna handlingar rörande
kommunens löpande banktransaktioner (kontouttag, checker, växlar, avier och dylikt),
och dels att fastställa eventuellt erforderliga tillämpningsföreskrifter för detta, samt

att

föreskriva att ekonomichefen i brådskande fall, och när ovanstående regler inte är
tillämpningsbara, äger underteckna i detta sammanhang erforderliga handlingar, varvid
anmälan om detta skriftligen snarast skall inlämnas till kommunchefen.

att

delegera till kommunchefen att utse de personer som på kommunstyrelsens vägnar
kan motta delgivning, ass, rek, paket och dylikt.

att

på kommunstyrelsens vägnar mottaga delgivning, ass, rek, paket och dylikt
bemyndiga endera kommunchef Jan Eriksson, kanslichef Börje Olsson, chef
medborgarservice Anita Jakobsson, kommunjurist Michael Severin, vaktmästare Karl
Jakobsson, vik. vaktmästare Pernilla Karlsson och vik. vaktmästare Marie-Louise
Olsson eller administratörerna Elisabeth Martinsson, Marika Carlberg, Lotta Hoffman,
Lena Jakobsson, Helena Helgesson, Marie-Louise Bergener, adm. samordnare Ulrika
Swedenborg och telefonisterna Gun-Britt Hermansson, Ann Eriksson och Annethe
Andersson samt

att

föreskriva där vikarie förordnats enligt ovan upphör förordnandet automatiskt när
vikariatsförordnandet upphör.

__________

