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Servicenämnden

Rättegångsfullmakt
Dnr SN 2019/0052

Sammanfattning

Förslag till ny rättegångsfullmakt har tagits fram för
servicenämnden.

Beslutsunderlag

Servicenämndens beslut den 23 januari 2019, § 2 (bifogas ej).
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, §229.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2019 (denna
skrivelse).

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Av servicenämndens reglemente, antaget av Lunds kommuns
kommunfullmäktige den 27 september att gälla från den 1 januari
2019, framgår av § 18 att nämnden får uppdra åt förtroendevald
eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Servicenämnden fattade den 23 januari 2019 beslut om ny
delegationsordning för nämnden. I den nya delegationsordningen
saknas reglering kring fullmakt att underteckna handlingar på
nämndens vägnar.

I den tidigare delegationsordningen anges att det ankommer på
servicedirektören att föra nämndens talan inför domstolar och andra
myndigheter, vari innefattas en rätt att ingå förlikning, träffa
överenskommelse om ackord, samt att utfärda rättegångsfullmakt
för nämndens räkning. Vidare framgår att det ankommer på
servicedirektören att företräda nämnden i frågor om
fastighetsbildning och inskrivningsärenden rörande nämndens
fastigheter vilken rätt direktören äger vidaredelegera.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Skrivningen har tagits bort från den nya delegationsordningen i syfte
att förenkla administrationen. Eftersom fullmakten ska presenteras
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-01-31

för domstolar och andra myndigheter då den används är det enklare
om nämnden fattar ett särskilt beslut om rättegångsfullmakt som
kan presenteras istället för att behöva överlämna
delegationsordningen som underlag för fullmakten.
Utformningen av rättegångsfullmakten följer den modell som
kommunstyrelsen använder för rättegångsfullmakt.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
att

servicenämnden beslutar att befullmäktiga för servicedirektör
och stabschef att var för sig, eller den vederbörande sätter i sitt
ställe, att föra servicenämndens talan inför domstolar,
exekutions- eller andra myndigheter samt även vid andra
tillfällen då ombud behövs för bevakande av servicenämndens
rätt och därvid ingå förlikning.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Rebecka Kärrholm
Stabschef
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