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Datum

2021-01-05

Dnr 2020-01085

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR-chef och
ekonomichef, två i förening, till kommunstyrelsens firmatecknare, vilket innebär att
teckna handlingar, avtal med flera handlingar för kommunstyrelsen i de fall detta inte
framgår av annan handling.
Firmatecknarna äger också rätt att underteckna preskriptionsavbrott för
borgensbeslut.
Sammanfattning av ärendet
I vissa fall efterfrågas underskrift av kommunens firmatecknare. Det kan gälla
ärenden, avtal, överenskommelser eller andra handlingar som undertecknas som en
följd av ett annat beslut.
Firmatecknare för kommunen har varit kommundirektör, biträdande
kommundirektör, HR- och kommunikationschef och ekonomichef. Då det sen en tid
varit förändringar i organisationen innebär det ändringar av funktionerna som
firmatecknare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020-01085

Val av firmatecknare
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR-chef och ekonomichef, två
i förening, till kommunstyrelsens firmatecknare, vilket innebär att teckna handlingar, avtal med flera
handlingar för kommunstyrelsen i de fall detta inte framgår av annan handling.
Firmatecknarna äger också rätt att underteckna preskriptionsavbrott för borgensbeslut.
Sammanfattning av ärendet
I vissa fall efterfrågas underskrift av kommunens firmatecknare. Det kan gälla ärenden, avtal,
överenskommelser eller andra handlingar som undertecknas som en följd av ett annat beslut.
Firmatecknare för kommunen har varit kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR- och
kommunikationschef och ekonomichef. Då det sen en tid varit förändringar i organisationen innebär
det ändringar av funktionerna som firmatecknare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Beslutet skickas till
Kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR-chef, ekonomichef, kommunledningskontoret
ekonomiavdelning
Beskrivning av ärendet
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Vem som i en kommun skriver under en
handling avgörs genom reglementen, arbetsordningar, attesträtt och delegeringsförteckningar eller i
form av andra beslut.
I de fall avtal eller överenskommelser är följden av ett beslut i kommunstyrelsen framgår det av
beslutet vem som äger rätt att underteckna handlingarna. Framgår det inte av beslutet är det
kommunens gemensamma dokument ”Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder” som gäller. Av
det framgår följande:
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
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”Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och
förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat.
Yttranden till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid
förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av sekreteraren.”
I vissa fall efterfrågas underskrift av kommunens firmatecknare. Det kan gälla speciella ärenden, avtal,
överenskommelser eller andra handlingar som undertecknas som en följd av ett annat beslut.
Firmatecknare för kommunen har varit kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR- och
kommunikationschef och ekonomichef. Då det sen en tid varit förändringar i organisationen innebär
det ändringar av funktionerna som firmatecknare.
Nedan framgår vilka personer som i dagsläget innehar berörda funktioner och är aktuella som
firmatecknare:
Firmatecknare:
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef

Malin Aronsson
Anders Johansson
Christina Hermansson
Jesper Edlind

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

