Farsta stadsdelsförvaltning

Handläggare
Pia Sundqvist
Telefon: 0850818161

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/493
Sida 1 (2)
2020-09-24

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-10-22

Utseende av firmatecknare och utanordnare för
utbetalning av pengar på nämndens vägnar
Förslag till beslut
1. Farsta stadsdelsnämnd utser Gunilla Ekstrand till utanordnare
för utbetalning av pengar på nämndens vägnar. Beslutet gäller
från den 1 november 2020 då hon tillträder sin tjänst som
förvaltningschef vid Farsta stadsdelsförvaltning.
2. Farsta stadsdelsnämnd utser Gunilla Ekstrand till firmatecknare.
Beslutet gäller från den 1 november 2020 då hon tillträder sin
tjänst som förvaltningschef vid Farsta stadsdelsförvaltning.
Förvaltningschefen och de tidigare utsedda firmatecknarna,
avdelningscheferna Marcus Grönqvist och Per-Ove Mattsson,
tecknar firma var för sig.
3. Kerstin Sandström upphör att vara utanordnare och
firmatecknare när hon frånträder sin tjänst som förvaltningschef
vid Farsta stadsdelsförvaltning den 31 oktober 2020.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning
(Kommunal författningssamling 2014:01, 3 kap 5 §) ska varje
nämnd utse utanordnare (kassaförvaltare) med befogenhet att på
nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.1 Nämnden ska ge
denna befogenhet till förvaltningschefen och till förvaltningschefen
vid serviceförvaltningen. Förvaltningschefen ska därefter utse
namngivna ställföreträdare med befogenhet att på motsvarande sätt
beordra utbetalning av pengar.
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Gunilla Ekstrand har utsetts till förvaltningschef vid Farsta
stadsdelsförvaltning från den 1 november 2020 och föreslås från det
datumet utses till utanordnare för utbetalning av pengar på
nämndens vägnar. Nämnden föreslås dessutom utse henne till
firmatecknare. Hon och de tidigare utsedda firmatecknare,
avdelningscheferna Marcus Grönqvist och Per-Ove Mattsson,
föreslås teckna firma var för sig.

Utanordning innebär ett slutligt godkännande av att betalningsunderlaget är
behandlat i föreskriven ordning innan utbetalning görs.
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Nuvarande förvaltningschefs uppdrag som utanordnare och
firmatecknare föreslås upphöra att gälla när hon frånträder sin tjänst
den 31 oktober 2020.
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