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Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 25 november 2020 kl. 08.30 – 16.30 
Sammanträdet ajourneras kl. 12.00 – 13.00. 
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande 
Roland Mattsson (M) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) deltar på distans 
Olof Börjesson (C) deltar på distans 
Mikael Sternemar (L) §§193- 229, 231-233 deltar på 
distans 
Michael Sandberg (L) § 230 deltar på distans 
Robert Yngve (KD) deltar på distans 
 

Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Therese Mancini (S) deltar på distans 
Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
Anders Persson (SD) deltar på distans 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) deltar på distans 
Helene Stranne (M) deltar på distans 
Maria Holmström (M) deltar på distans 
Pär Eriksson (C) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på distans 
Michael Sandberg (L)193- 229, 231-233 deltar på 
distans 
Mikael Andersson (-)  

Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans 
Jan Ulvemark (S)  
 

Övriga deltagare  
Mats Andresen, Rambo § 194 
Erika Hassellöv, personalchef § 195-196 
Åsa Andersson, besöksnäringsutv § 197-199 
Jenny Borg, kommunikatör § 200 
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 201 
Staffan Karlander, kultur- och fritidsc §  202-205 
Ulf Blomquist, förvaltningschef § 205 
Jeanett Andersson, chef AME § 205 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 207 
Johanna Lundin, administratör § 208 

 
Tomas Larsson, näringslivsutv § 209-210 
Eveline Savik, förvaltningschef § 208-210, 229 
Amanda Jansson, planarkitekt § 211 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 212-225 
Nina Roos, utredare § 216 
Petra Hassellöv, controller § 217, 222-225 
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 228 
Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 230 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet 2020-11-27 kl 08.30. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-11-30 – 2020-12-22. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 2(2)
 

 
 
 

KS § 234    Dnr 2020/000582 

Firmatecknare Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Delegationsordningen uppdateras nu och ett antal punkter lyfts från verkställighet till delegation 
samtidigt sker också förtydligande inom framförallt ekonomi och upphandlingsavsnittet. 
Uppdatering av ekonomi och upphandling sker i samtliga nämnders delegationsordningar.  
I handlingen behörighet att underteckna handlingar framgår dels vem som har behörighet att 
underteckna handlingar, avtal å kommunens vägnar. Men också vem på ekonomiavdelningen som 
har rätt att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt 
utkvittera medel hos bank. I samma beslut framgår också vilka som har rätt att på kommunens 
vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.  
Behörighet att underteckna handlingar föreslås helt att utgå och ersättas enligt beslut i 
delegationsordning och dels enligt detta beslut att utse firmatecknare.  

Firmatecknare Sotenäs kommun 

Rätt att teckna firma för Sotenäs kommun ska alltid vara minst två i förening från respektive grupp.  
Rätt att teckna firma bemyndigas nedanstående för kommunens vägnar avseende fullmakter, 
skrivelser och liknande handlingar. 

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 164 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att handlingen ”Behörighet att underteckna handlingar” utgår. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande funktioner att teckna firma för Sotenäs kommun, 
med två i förening och en från varje grupp. 
 
Grupp 1 Grupp 2 
Kommunstyrelsen ordförande 
 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande 
 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens 2 vice ordförande 
 

Personalchef 

Ordförande i tekniska utskottet 
 

Samhällsbyggnadschef 

Skickas till  

Ekonomichef 
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