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§ 106
Revidering av reglementen för fastighets- och servicenämnden, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden
Diarienr 17KS196
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar revidera reglementen för fastighets- och servicenämnden, barn
och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, som § 27 under
rubrik "Övrigt":
”Undertecknade av handlingar
§ 27 Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.”
Ärendebeskrivning
Det har efter kommunfullmäktiges beslut om revidering av reglementen 2017-02-13
framkommit att en paragraf angående undertecknande av handlingar fallit bort från fastighetsoch servicenämndens reglemente. Vid en vidare kontroll upptäcktes att denna paragraf inte
heller finns, och heller aldrig funnits, i barn- och utbildningsnämndens-, kultur- och
fritidsnämndens- och socialnämndens reglementen.
SKL rekommenderar i ” Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala
bedömningar” att denna paragraf skall finnas i reglementen för alla nämnder utifrån följande
argumentation.
”I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en
representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen
ifråga. I ett kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens
handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt
fall är när en beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna
handlingar sammanfalla.
Första stycket, utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar. Stycket tar för det
första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv
fattar och som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
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Andra stycket, här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande
och kontrasignering som man finner ändamålsenliga.
Tredje stycket, det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med
beslutskompetensen när ett beslut har fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel
anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut
kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill att två personer ska skriva
under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
 Reglemente för fastighets- och servicenämnden
 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
 Reglemente för socialnämnden
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
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