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KS § 1 :31 Dnr. KS 2018/0363 

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

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 Staffan Erlandsson, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Freme eller socialchef Susanna 
Kiesel, två i förening. 

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadmimstratören 
Malin Waldensten Bandh 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, ekonomiassistent Michelle Långström, 
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 2018-08-27, § 8:17. 

7. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Revidering av tidigare beslut i Kommunstyrelsen 2018-08-27, § 8:17, avseende firmatecknare 
för Österåkers kommun med anledning av befattningsändringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
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. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 1:31 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Staffan Erlandsson, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Freme eller socialchef Susanna 
Kiesel, två i förening. 
3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadmimstratören 
Malin Waldensten Bandh eller servicecenterchef Monica Paul-Pont i förening med respektive 
chef eller dennes ersättare. 
4. I lik vidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Freme, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, ekonomiassistent Michelle Långström, 
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 2018-08-27, § 8:17. 
7. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Berörda firmatecknare 
- Övriga berörda 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:3 4 Dnr. KS 2019/0005 

Delegation för tecknande av kontrakt och avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utöka samhällsbyggnadschefens delegation från kommunstyrelsen att under 2019 teckna 
avtal och kontrakt för 0-650 prisbasbelopp för genomförande av detaljplaneprojekt längs 
Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Genomförande av detaljplaneprojekt längs Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt 
kommer att under de kommande åren att innebära att avtal och kontrakt kommer att behöva 
göras i större omfattning och med större tidspress än vad som tidigare skett. Detta motiverar 
att den delegation som tidigare lämnats till Samhällsbyggnadschefen utökas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Utöka samhällsbyggnadschefens delegation från kommunstyrelsen att under 2019 teckna 
avtal och kontrakt för 0-650 prisbasbelopp för genomförande av detaljplaneprojekt längs 
Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadschefen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


