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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till
antagande av
underskriftsbemyndigande för
arbetsliv- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Underskriftsbemyndigande för arbetsliv-och fritidsnämnden antas, enligt bilaga Kf § x/2018.
Antagen underskriftsbemyndigande gäller från och med den 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behöver anta underskriftbemyndigande för den nya arbetsliv- och
fritidsnämnden, vilken börjar gälla 2019-01-01.
Underskriftsbemyndiganden används för att visa vem som har rätt att underteckna handlingar i
samband med fattade beslut.
Underskriftbemyndiganden kan ses som en del i expedieringen av ärenden. Således läggs
underskriftsbemyndigandet på tjänstemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 175/2018, Underskriftsbemyndigande för arbetsliv- och
fritidsnämnden
Underskriftsbemyndigande arbetsliv- och fritidsnämnden

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-12-03

Kommunstyrelsen
Pernilla Skånstad
• Pernilla.Skanstad@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Johanna Aronsson, nämndsekreterare för publicering på INKA
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Kommunstyrelsen, protokoll
2018-11-21
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Dnr: KS 2018/388

§175

Underskriftsbemyndigande för arbetslivoch fritidsnämnden - Antagande
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Underskriftsbemyndigande för arbetsliv-och fritidsnämnden antas, enligt bilaga Kf § x/2018.
Antagen underskriftsbemyndigande gäller från och med den 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behöver anta underskriftbemyndigande för den nya arbetsliv- och
fritidsnämnden, vilken börjar gälla 2019-01-01.
Underskriftsbemyndiganden används för att visa vem som har rätt att underteckna handlingar i
samband med fattade beslut.
Underskriftbemyndiganden kan ses som en del i expedieringen av ärenden. Således läggs
underskriftsbemyndigandet på tjänstemannaorganisationen.

Beslutsunderlag

6LJQDWXUHUHIHUHQFHDEFHGDDEEH

x
x

Underskriftsbemyndigande arbetsliv- och fritidsnämnden, tjänsteskrivelse
Underskriftsbemyndigande arbetsliv- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till arbetsliv-och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige därefter till Johanna Aronsson, nämndsekreterare för publicering på INKA

Utdragsbestyrkande
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Underskriftsbemyndigande
1(1)
2019-01-01

Underskriftbemyndiganden för
Arbetsliv- och fritidsnämnden
1. Fullmakt avseende utställda räkningar och skadeståndsanspråk
Sektorschef Anneli Nilsson, eller vid förfall för henne ekonomichef Victoria Galbe, bemyndigas att
föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter för samtliga av kommunen utställda
räkningar.

2. Undertecknande av köpehandlingar, övriga avtal och rättegångsfullmakter
För verkställande av fattade beslut bemyndigas sektorschef Anneli Nilsson och biträdande
sektorschef Per Arvedson att två i förening på nämndens vägnar underteckna övriga avtal.
Sektorschef Anneli Nilsson och biträdande sektorschef Per Arvedson bemyndigas att två i
förening underteckna rättegångsfullmakter för nämndens räkning.

3. Bemyndigande att verkställa upphandlingsbeslut
Beslutande i upphandlingsärenden bemyndigas att för verkställande av fattat beslut också
underteckna avtal.

Kävlinge kommun, Säkerhetsenheten, 244 80 Kävlinge
Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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