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Rätt att teckna firma from 2020-06-10 
 

Rätten att teckna firma för kommunen har sin grund i ”Reglementet för 
kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och kommunensrevisorer” som 
antogs av kommunfullmäktige 2019-09-25, § 91 och reviderades senaste 
gången 2020-05-27. I reglementet § 29 punkt 5 står det att skrivelser, avtal 
och andra handlingar från kommunstyrelsen eller nämnden ska på 
styrelsens eller nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren.   
  
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för 
denne den ledamot som styrelsen utser.   
  
Kommunstyrelsen eller nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller 
tjänsteman att enligt av styrelsen eller nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på styrelsens eller 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. 
 
Nedan följer vem som får teckna firma för kommunen inom olika områden 
from 2020-04-15. 

 
 

 Handling Undertecknas av Kontrasignering av 
1. Avtal, andra handlingar 

och skrivelser som 
beslutas av 
kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens 
ordförande Martin 
Sjölander med 
kommunstyrelsens 
vice ordförande Ulric 
Nilsson som ersättare 

Kommundirektör Maria 
Fredriksson eller 
Kanslichef Jonas 
Fredriksson eller 
Ekonomichef Magnus 
Hanberth, eller den som 
förordnas i deras ställe  

2. Övriga utgående utlåtande, 
skrivelser, fullmakter, avtal, 
kontrakt och dylika 
handlingar från 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
ordförande, tillika 
kommunalråd, Martin 
Sjölander eller vid 
dennes förhinder 
kommunstyrelsens 
vice ordförande Ulric 
Nilsson 

Kommundirektör Maria 
Fredriksson eller 
Kanslichef Jonas 
Fredriksson eller 
Ekonomichef Magnus 
Hanberth, eller den som 
förordnas i deras ställe 

3. Skuld- och 
borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens 
ordförande, tillika 
kommunalråd, Martin 
Sjölander eller vid 
dennes förhinder 
kommunstyrelsens 

Kommundirektör Maria 
Fredriksson eller 
Ekonomichef Magnus 
Hanberth, eller den som 
förordnas i deras ställe 
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 Handling Undertecknas av Kontrasignering av 
vice ordförande Ulric 
Nilsson 

4.a Handlingar angående 
fastighetsköp, 
fastighetsförsäljning eller 
motsvarande om 
köpeskillingen överstiger 46 
basbelopp. 

Kommunstyrelsens 
ordförande, tillika 
kommunalråd, Martin 
Sjölander eller vid 
dennes förhinder 
kommunstyrelsens 
vice ordförande Ulric 
Nilsson 

Kommundirektör Maria 
Fredriksson eller 
samhällsbyggnadschef 
Johan Cöster eller 
Kanslichef Jonas 
Fredriksson, eller 
Ekonomichef Magnus 
Hanberth, eller den som 
förordnas i deras ställe 

4.b Handlingar angående 
fastighetsköp, 
fastighetsförsäljning eller 
motsvarande om 
köpeskillingen understiger 46 
basbelopp. 

Samhällsbyggnadschef 
Johan Cöster  

Markförvaltare Magnus 
Sandberg, 
exploateringsingenjör 
Therese Nordgren eller 
den som förordnas i 
deras ställe. 

5. Arrende- och 
nyttjanderättsavtal samt 
markupplåtelseavtal för 
kommunala fastigheter 

Samhällsbyggnadschef 
Johan Cöster eller den 
som förordnas i 
dennes ställe 

Markförvaltare Magnus 
Sandberg eller den som 
förordnas i dennes ställe. 

6. Hyresavtal Samhällsbyggnadschef 
Johan Cöster eller den 
som förordnas i 
dennes ställe  

Lokalsamordnare 
Kenneth Edström eller 
den som förordnas i 
dennes ställe. 

7. Servitut och vägrättsavtal Samhällsbyggnadschef 
Johan Cöster eller den 
som förordnas i 
dennes ställe  

Markförvaltare Magnus 
Sandberg eller den som 
förordnas i dennes ställe.  

8. Kommunens och de av 
kommunen förvaltade 
donationsstiftelsers, 
tillhörande bankkonton, 
bank- och plusgiro samt 
utkvittering på kommunens 
styrelse och nämnder eller 
förvaltningar utställda 
checkar, postväxlar, 
postanvisningar och 
giroutbetalningar 

Två i förening: 
Kommundirektör Maria Fredriksson, 
Ekonomichef Magnus Hanberth, ekonom Malin 
Runo, ekonom Patrick Carlén, ekonom Hans 
Peterson, ekonom Nedzad Karamehmedovic, 
ekonomiassistent Anna-Lena Zetterblom, 
ekonomiassistent Marie Edoff, ekonomiassistent 
Anica Colic, kommunstyrelsens ordförande Martin 
Sjölander eller kommunstyrelsens vice ordförande 
Ulric Nilsson. 

 

 Handling Undertecknas av 
8. Donationsstiftelser som 

förvaltas av kommunen  
Kommundirektör Maria Fredriksson eller 
Ekonomichef Magnus Hanberth med ekonom 
Malin Runo som ersättare 



  4 (4) 

 Handling Undertecknas av 
9. Fastighets- och 

inkomstdeklarationer 
Kommundirektör Maria Fredriksson eller 
Ekonomichef (Magnus Hanberth) med ekonom 
Malin Runo som ersättare 

10. Övriga skattedeklarationer Ekonom Malin Runo eller ekonom Hans Peterson 
eller ekonom Patrick Carlén eller ekonomichef 
(Magnus Hanberth). 

 


