
Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:18 Dnr. KS 2016/0089 

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 21 mars 2016 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt 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 Leinar eller tf. socialchef Anders 
Lindblad, två i förening. 

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller chef för Alceaservice Helena Grönberg 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 Leinar, redovisningschef Lena 
VVester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt 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 bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-12-15, § 13:7. 

7. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Med anledning av befattnings förändringar behöver Kommunstyrelsen revidera ddigare taget 
beslut om firmateckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:18 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt 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 Leinar eller tf. socialchef Anders 
Lindblad, två i förening. 
3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller chef för Alceaservice Helena Cronberg 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 Leinar, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt 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 bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 
6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-12-15, § 13:7. 
7. Omedelbar justering av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Utsedda firma tecknare 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


