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Kopia till 

Firmatecknare              
 

Tekniska nämnden 

 

Rätt att teckna tekniska nämndens firma 

Förslag till beslut 
1. Nedanstående personer har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 
firma vid uthämtning av rekommenderad post: 
 
Ordförande Jazmin Pettersson (S) 
1:e vice ordförande Ulf Jansson(C) 
2:e vice ordförande Stefan Lindh (M) 
Direktör Hans Näslund 
Enhetschef och biträdande direktör Linnea Viklund 
Enhetschef Annika Andersson 
Enhetschef Lars Wiberg 
Enhetschef Thomas Wulcan 
 
2. Samma personer som i beslutspunkt 1 har rätt att, två i förening eller i 
förening med ansvarig handläggare, i övriga fall teckna nämndens firma. 
Ansvariga handläggare framgår av bilaga 1. Vid förändringar ska bilagan 
uppdateras. Direktören för tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 
 
3. Ansvariga handläggare har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 
firma när det gäller avtal om markupplåtelse för uthyrning, uteserveringar, 
torghandel och försäljning. Rätten att teckna nämndens firma gäller även 
avtal om nyttjanderätt för stadsnära ekologisk odling. Ansvariga handläggare 
framgår av bilaga 2. Vid förändringar ska bilagan uppdateras. Direktören för 
tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 
 
4. Enhetschef för ekonomienheten på tekniska kontoret, Annika Andersson, 
har rätt att ensam teckna nämndens firma avseende utbetalningsavier. 
 
5. Inkomna skrivelser som är adresserade till tekniska nämnden, eller dess 
arbetsutskott, som är av sådan karaktär att de i normala fall hanteras av 
förvaltningen besvaras också av förvaltningen. Avrapportering av skrivelse 
och svar sker till tekniska nämnden. Från kommunen utgående skrivelser i 
tekniska nämndens namn undertecknas av ordföranden eller, vid dennes 
förhinder, 1:a eller 2:a vice ordförande. 
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Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden ska utse personer med rätt att teckna tekniska nämndens 
firma, det vill säga bland annat underteckna avtal, kontrakt, fullmakter och 
skrivelser i nämndens namn. För att underlätta hanteringen av sådana 
dokument bör förvaltningen inte ha för få firmatecknare. 
 
Rätten att teckna tekniska nämndens firma är ingen delegation. 
Firmatecknare kan tillika vara delegater men det kan även vara personer som 
inte är delegater.  
 
Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang när underskrift erfordras skriva 
under för nämndens räkning. När det gäller underskrifter som innebär ett 
ekonomiskt åtagande för nämnden, t ex avtal, så ska avtalet föregås av ett 
delegationsbeslut. Dessutom finns attestregler och slutligen 
firmateckningsrätten. Allt detta säkerställer att det inte ska kunna ske 
oegentligheter.  
 
Ett protokollsutdrag bör kunna visas upp för att visa rätten att teckna firma, 
till exempel vid hantering av utbetalningsavier och när rekommenderad post 
hämtas ut. 

 

Beslut om rätt att teckna tekniska nämndens firma togs senast av tekniska 
nämnden den 4 november 2014, § 161. Ett nytt beslut behöver nu tas 
eftersom två enhetschefer har rekryterats inom förvaltningen, sedan två 
enhetschefer har slutat. 

 

      

 
 
Hans Näslund 
Direktör 

 

 

Bilaga 1 – Ansvariga handläggare som har rätt att teckna tekniska nämndens 
firma i förening med personer utsedda till firmatecknare av tekniska 
nämnden 

Bilaga 2 – Ansvariga handläggare som har rätt att, var för sig, teckna 
tekniska nämndens firma i vissa ärenden 
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Bilaga 1 – Ansvariga handläggare som har rätt att teckna 
tekniska nämndens firma i förening med personer utsedda till 
firmatecknare av tekniska nämnden 
 
Bilaga 1 (av 2) till tekniska nämndens beslut 2018-XX-XX, § X – Rätt att 
teckna tekniska nämndens firma. 
Tekniska nämnden utser personer med rätt att teckna tekniska nämndens 
firma, det vill säga att bland annat underteckna avtal, kontrakt, fullmakter 
och skrivelser i nämndens namn. 
Tekniska nämnden har den X XX 2018, § X, beslutat vilka personer som har 
rätt att, två i förening eller i förening med ansvarig handläggare, teckna 
nämndens firma. Ansvariga handläggare framgår av denna bilaga enligt 
nedan.  
 
Ansvariga handläggare 
Gatu- och trafikenheten 
Helena Bocenda 
Marie Joelsson 
 
Park- och naturenheten 
Johannes Cattani 
Susanna Hansen 
Yvonne Högberg 
 
Transport- och myndighetsenheten 
Anneli Asplin 
Krister Sikström 
 
Övriga 
Ulf Palm 
 
Vid förändringar ska bilagan uppdateras. Direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen har rätt att uppdatera bilagan.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen den……………………………. 
 
 
 
 
 
Hans Näslund 
Direktör 
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Bilaga 2 - Ansvariga handläggare som har rätt att, var för sig, 
teckna nämndens firma i vissa ärenden 

 
Bilaga 2 (av 2) till tekniska nämndens beslut 2018-XX-XX, § X – Rätt att 
teckna tekniska nämndens firma. 
Tekniska nämnden utser personer med rätt att teckna tekniska nämndens 
firma, det vill säga att bland annat underteckna avtal, kontrakt, fullmakter 
och skrivelser i nämndens namn. 
 
Tekniska nämnden har den X X 2018, § X, beslutat att ansvariga 
handläggare har rätt att, var för sig, teckna nämndens firma avseende 
markupplåtelse för uthyrning, uteserveringar, torghandel och försäljning. 
Ansvariga handläggare framgår av denna bilaga enligt nedan. 
Ansvariga handläggare 
Transport- och myndighetsenheten 
Selim Avdiu 
Sammie Bergsköld 
Milena Milenkovic 
 
Tekniska nämnden har den X X 2018, § X, beslutat att ansvariga 
handläggare har rätt att, var för sig, teckna nämndens firma avseende 
nyttjande-avtal för stadsnära ekologisk odling. Ansvariga handläggare 
framgår av denna bilaga enligt nedan. 
Ansvariga handläggare 
Park- och naturenheten 
Hanna Emilsson 
Jörgen Gustafsson 
Yvonne Högberg 
 
Vid förändringar ska bilagan uppdateras. Direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen har rätt att uppdatera bilagan. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen den…………………………………… 
 
 
 
 
Hans Näslund 
Direktör 
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