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§ 13 Dnr 2019-00210  

Förändrad firmateckning med anledning av ny kommunchef 

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 
kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Segerstéen (M) in och tecknar 
kommunens firma.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei L. Sorokin, vad 
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar.  

Vid kommunchefs förfall ska ekonomi- och kvalitetschef Jennie Blomberg träda i 
dennes ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand 
träder utvecklingschef Mattias Nilsson in och kontrasignerar ovanstående 
handlingar. I tredje hand träder ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar 
ovanstående handlingar. 

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei L. Sorokin vad 
gäller låne- och borgensförbindelser.  

Vid kommunchefs förfall ska ekonomi- och  kvalitetschef Jennie Blomberg träda i 
hans 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 kommunfullmäktiges beslut och ersätter tidigare 
beslut av KF 2019-10-14, § 121, som därmed upphör att gälla.  

Sammanfattning 

Rekrytering av ny kommunchef har nu slutförts och med anledning av detta finns 
ett behov att uppdatera beslutet om tecknande av kommunens firma.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-23 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förändrad firmateckning med anledning av ny kommunchef 

Förvaltningens förslag till 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 
kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Segerstéen (M) in och tecknar 
kommunens firma.  

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei L. Sorokin, vad 
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar.  

Vid kommunchefs förfall ska ekonomi- och kvalitetschef Jennie Blomberg träda i 
dennes ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand 
träder utvecklingschef Mattias Nilsson in och kontrasignerar ovanstående 
handlingar. I tredje hand träder ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar 
ovanstående handlingar. 

Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei L. Sorokin vad 
gäller låne- och borgensförbindelser.  

Vid kommunchefs förfall ska ekonomi- och  kvalitetschef Jennie Blomberg träda i 
hans 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 kommunfullmäktiges beslut och ersätter tidigare 
beslut av KF 2019-10-14, § 121, som därmed upphör att gälla.    

Ärendebeskrivning 

Rekrytering av ny kommunchef har nu slutförts och med anledning av detta finns 
ett behov att uppdatera beslutet om tecknande av kommunens firma.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-23  
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Mattias Nilsson 
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Kommunsekreterare 
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