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Justerandes signatur 

§ 198 Dnr 2018-00208 

Tecknande av kommunens firma 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) ska teckna kommunens firma. 

Vid ordförandes förfall ska kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) 
träda i dennes ställe vad gäller att teckna kommunens firma. I andra hand träder 
oppositionsråd in och tecknar kommunens firma.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Rosie-Marie Fors, vad 
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar. 

Vid kommunchefens förfall ska ekonomichef Eva-Lena Hellsing träda i dennes 
ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand träder 
ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar ovanstående handlingar.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av ekonomichef Eva-Lena Hellsing vad 
gäller låne- och borgensförbindelser.  

Vid ekonomichefens förfall ska kommunchef Rosie-Marie Fors träda i hennes ställe 
vad gäller kontrasignering av låne- och borgensförbindelser. I andra hand träder 
ekonom Rebecka Bank in för kontrasignering av låne- och borgensförbindelser.  

Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare beslut av KF 2017-
12-18, § 153, som därmed upphör att gälla.   

Sammanfattning 

Eftersom en ny mandatperiod börjar den 1 januari 2015 behöver beslut om 
tecknande av kommunens firma ändras.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-15 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar på att Mikael Österling (L) ersätts med oppositionsråd. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta förslaget till beslut med Björn 
Hoflunds (M) revidering.       

Beslutet skickas till 

De valda 
Akten 
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Datum 

2018-11-15 
Diarienummer 

KINKS 2018-00208 

Kommunfullmäktige 

Tecknande av kommunens firma 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) ska teckna kommunens firma. 

Vid ordförandes förfall ska kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) 
träda i dennes ställe vad gäller att teckna kommunens firma. I andra hand träder 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) in och tecknar 
kommunens firma.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Rosie-Marie Fors, vad 
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar. 

Vid kommunchefens förfall ska ekonomichef Eva-Lena Hellsing träda i dennes 
ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand träder 
ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar ovanstående handlingar.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av ekonomichef Eva-Lena Hellsing vad 
gäller låne- och borgensförbindelser.  

Vid ekonomichefens förfall ska kommunchef Rosie-Marie Fors träda i hennes ställe 
vad gäller kontrasignering av låne- och borgensförbindelser. I andra hand träder 
ekonom Rebecka Bank in för kontrasignering av låne- och borgensförbindelser.  

Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare beslut av KF 2017-
12-18, § 153, som därmed upphör att gälla.   

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom en ny mandatperiod börjar den 1 januari 2015 behöver beslut om 
tecknande av kommunens firma ändras.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-15 

Syfte 

Syftet med beslutet är att tydliggöra vem som får teckna kommunens firma. 

Önskad effekt 

Tydlighet kring vem som får teckna kommunens firma. 
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Berörda 

Conny Forsberg, Lars Karlsson, Mikael Österling, Rosie-Marie Fors, Eva-Lena 
Hellsing och Rebecka Bank 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Conny Forsberg 
Lars Karlsson 
Mikael Österling 
Rosie-Marie Fors 
Eva-Lena Hellsing 
Rebecka Bank 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 
Akten 




