ÖSTERÅKERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2013-03-20

AU § 6:24

Dnr. KS 2013/22-002

Utdrag: akten, KS
Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun
Ärende
Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera
tidigare taget beslut om firma teckning.
Tidigare beredning
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-11.
Yrkanden
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag
innebärande att
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher
Sjöman eller Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med
endera av kommundirektör/tf kommundirektör Staffan Enquist,
samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller
kanslichef Peter Freme.
2. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av
teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i
förening med respektive chef eller dennes ersättare.
3. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef
Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter
Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen
Marie Jansson, två i förening.
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt.
4. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.
Samt föreslår Kommunfullmäktige besluta
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för
Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar
verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans
(NI) yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher
Sjöman eller Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt
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Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med
endera av kommundirektör/tf kommundirektör Staffan Enquist,
samhälisbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller
kanslichef Peter Freme.
2. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av
teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i
förening med respektive chef eller dennes ersättare.
3. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef
Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter
Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen
Marie Jansson, två i förening.
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt.
4. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för
Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar
verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen.
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Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus

Dnr KS 2013/22-002

Till Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun
Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera
tidigare taget beslut om firmateckning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher
Sjöman eller Kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med
endera av kommundirektör/tf kommundirektör Staffan Enquist,
samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller
kanslichef Peter Freme.
2.1 avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av
teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i
förening med respektive chef eller dennes ersättare.
3.1 likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef
Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter
Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen
Marie Jansson, två i förening.
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt.
4.1 kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för
Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/,
medelbar
verkan i den del som omfattar Kommunstyrelser
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