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Paragraf 118 Ärendenummer KS2022/254 

Revidering av kommunens firmatecknare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-05- 24, 
2. kommunstyrelsens beslut från den 28 september 2021, § 178 upphävs. 

Sammanfattning 
I kommunallagen finns inte begreppet behörig firmatecknare. 
Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver 
sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. 
 
I kommunstyrelsens reglemente har kommunfullmäktige styrt vilka som ska vara 
firmatecknare för handlingar som blir en följd av ett delegations-, styrelse- och 
fullmäktigebeslut. Handlingar som blir en följd av ett beslut som fattats av 
kommunstyrelsen signeras till exempel av någon av ordföringarna i 
kommunstyrelsen och kontrasigneras av kommundirektör eller annan under 
kommunstyrelsen som utses av kommunstyrelsen. 
 
I reglementet regleras inte vem som är firmatecknare för handlingar som är en följd 
av ren verkställighet eller som är av beredande karaktär. Enligt p. 21.4 i 
kommunstyrelsens reglemente kan dock kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut 
om rätten att underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om 
firmateckningsrätten för kommunstyrelsen och av detta framgår vilka som har rätt 
att underteckna styrelsens handlingar. Med anledning av personalomsättning 
föreslås att kommunstyrelsens firmateckningsrätt revideras. Beslutet föreslås 
också revideras på så sätt att kopplingen mellan reglementet och beslutet om 
firmateckningsrätten blir tydligare. Beslutet innebär att kommunstyrelsen utser fler 
tjänstepersoner än vad som framgår av reglementet att kontrasignera handlingar 
som är en följd av ett styrelsebeslut. Kommunstyrelsen utser också vilka som ska 
vara firmatecknare för handlingar som inte räknas upp i reglementet (ansvarig 
chef). 
 
Det har tidigare funnits en uppfattning i kommunen att de personerna som utses i 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning kan skriva under handlingar även för 
nämndernas räkning. Så är inte fallet och går emot vad kommunfullmäktige har 
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reglerat i respektive nämnds reglemente. Varje nämnd måste själva fatta särskilda 
beslut om firmateckning, om de anser det lämpligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
Kommunjurist 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens firmatecknare 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-05-
24, 
 

2. kommunstyrelsens beslut från den 28 september 2021, § 178 upphävs. 

Sammanfattning 
I kommunallagen finns inte begreppet behörig firmatecknare. 
Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver 
sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. 

I kommunstyrelsens reglemente har kommunfullmäktige styrt vilka som ska vara 
firmatecknare för handlingar som blir en följd av ett delegations-, styrelse- och 
fullmäktigebeslut. Handlingar som blir en följd av ett beslut som fattats av 
kommunstyrelsen signeras till exempel av någon av ordföringarna i 
kommunstyrelsen och kontrasigneras av kommundirektör eller annan under 
kommunstyrelsen som utses av kommunstyrelsen. 

I reglementet regleras inte vem som är firmatecknare för handlingar som är en följd 
av ren verkställighet eller som är av beredande karaktär. Enligt p. 21.4 i 
kommunstyrelsens reglemente kan dock kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut 
om rätten att underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om 
firmateckningsrätten för kommunstyrelsen och av detta framgår vilka som har rätt 
att underteckna styrelsens handlingar. Med anledning av personalomsättning 
föreslås att kommunstyrelsens firmateckningsrätt revideras. Beslutet föreslås 
också revideras på så sätt att kopplingen mellan reglementet och beslutet om 
firmateckningsrätten blir tydligare. Beslutet innebär att kommunstyrelsen utser fler 
tjänstepersoner än vad som framgår av reglementet att kontrasignera handlingar 
som är en följd av ett styrelsebeslut. Kommunstyrelsen utser också vilka som ska 
vara firmatecknare för handlingar som inte räknas upp i reglementet (ansvarig 
chef). 
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Det har tidigare funnits en uppfattning i kommunen att de personerna som utses i 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning kan skriva under handlingar även för 
nämndernas räkning. Så är inte fallet och går emot vad kommunfullmäktige har 
reglerat i respektive nämnds reglemente. Varje nämnd måste själva fatta särskilda 
beslut om firmateckning, om de anser det lämpligt. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 
 
 
 
Hannu Högberg  
tf kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 
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Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som kommunstyrelsen beslutat om, ska på 
styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden, vice ordförande eller andre vice 
ordförande och kontrasigneras av någon utav följande:  

- tf. kommundirektör Hannu Högberg 
- tf. stabschef Cecilia Toresäter 
- Ekonomichef Daniel Nilsson 
- Kansli- och utredningschef Åsa Olsson 

Nedanstående personer har, gällande sådana handlingar som inte omfattas av 
punkterna 21.1-21.3 i kommunstyrelsens reglemente, rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Enköpings kommuns firma var för sig inom respektive 
ansvarsområde och inom befintlig budget: 

- tf. kommundirektör Hannu Högberg 
- Tf. stabschef Cecilia Toresäter 
- Ekonomichef Daniel Nilsson 
- Kansli- och utredningschef Åsa Olsson 
- HR-chef Linda Ahlsén 
- Inköpschef Laila Eklund 
- tf. kommunikationschef Cajsa Möller 
- Digitaliseringschef Magnus Nideborn 
- Näringslivschef Anna Holmström 
- Mark- och exploateringschef Anna Ahrling 
- Planchef Patrik Holm  

Nedanstående personer har rätt att, två i föreningen, företräda stiftelse och teckna 
dess firma för de av kommunen förvaltade stiftelser: 

- Ordförande Peter Book (M)  
- 1:a vice ordförande Ulrika Ornbrant (C)  
- 2:a vice ordförande Jesper Englundh (S)  
- tf. kommundirektör Hannu Högberg 
- tf. stabschef Cecilia Toresäter 
- Ekonomichef Daniel Nilsson 
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