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Firmatecknare för Österåkers kommun från den 24 oktober 2017 

Sammanfattning 
Revidering av tidigare beslut om firmatecknare för Österåkers kommun med anledning av 
befattnings förändringar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher, 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow eller Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Jan-Olof Friman, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Freme, socialchef Susanna Kiesel eller 
skoldirektör Staffan Erlandsson, två i förening. 

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller servicecenterchef Monica Paul-Pont i förening med respektive chef eller dennes 
ersättare. 

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen förvaltade 
stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Freme, redovisningschef Lena Wester, 
ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom Marie Jansson 
eller redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 

Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt mervärdesskattebidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2017-01-09, § 1:20. 

Förvaltningens slutsatser 
I kommunallagens 6 kap 33 §, Delegering av nämndärenden, tas förbudet mot s.k. blandad 
delegering upp. Förbudet innebär att delegering inte kan ske till både förtroendevald och tjänsteman. 
Av den anledningen förtydligas det i förslaget mellan förtroendevalda och tjänstemän. 
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Beslutet att utse firmatecknare träder ikraft omedelbart då beslutet inte kan anses falla under de 
särskilda skäl som nämns i kommunallagen (KL) 10 kap, 14 a § "Ett beslut som kan överklagas 
enligt bestämmelserna i detta kapitel får verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda 
skäl talar emot det.". 

]an-Olof Friman 
Kommundirektör 

Expedieras 
- Berörda firmatecknare 
- Övriga berörda 
- Kommunkansliet 
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