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Undertecknande av handlingar 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med redovisade 

förslag och gäller från och med 2022-11-14 

2. Nu gällande Undertecknande av handlingar upphävs att gälla 

2022-11-13. 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente med styrelsens och 

nämndernas arbetsformer, § 12, ska avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutas av styrelsen undertecknas av ordföranden 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen vem 

som ska underteckna handlingar. 

I nedanstående förslag föreslås att samtliga avtal och övriga 

handlingar som grundar sig på beslut som fattas av kommun-

fullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott undertecknas 

av kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som 

ersättare.  Handlingarna ska kontrasigneras av kommundirektör 

med kanslichef eller ekonomichef som ersättare. Vidare föreslås att 

avtal och övriga handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde som i övrigt är en följd av beslut med stöd av 

delegation undertecknas av vederbörande delegat.  

Från och med under 2021 har förvaltarskapet för kommunens 

samtliga stiftelser övergått till kommunstyrelsen. Placering av 

stiftelsemedel enligt antagen finanspolicy och placeringsriktlinjer för 

stiftelser har ekonomichefen delegation för. Beslut av utdelning från 

respektive samfond 3-6 sker via barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen via antingen nämndsbeslut eller via 

person/personer i förvaltningen med delegation. Ekonomichefen är 
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firmatecknare för kommunens stiftelser. Företaget Swedbank är 

kommunens ombud avseende den administrativa förvaltningen av 

stiftelserna.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för medelshanteringen i kommunen 

enligt kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen ska därför 

besluta om rätt att underskriva handlingar även för socialnämndens 

verksamhet som rör medelshantering inom individ- och familje-

omsorgen. 

Beslut om utseende av särskilda firmatecknare för särskilda ärende-

grupper, det vill säga undantag från huvudregeln ovan, anges 

nedan. 

Handling Behörig att underteckna 

Avtal och övriga handlingar 

som grundar sig på beslut som 

fattas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller 

kommunstyrelsens arbets-

utskott. 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jonna Lindman, och vid förfall 

för denne, vice ordförande 

Håkan Tomasson i förening 

med 

Kommundirektör Anders 

Neuman och vid förfall för 

denne, kanslichef Ylva 

Petersson. 

Likvida medel, stiftelsernas 

likvida medel, krav- och 

inkassoärenden. 

Ekonomichef Maria Söderman, 

redovisningsekonom Sofie 

Eriksson, ekonomiassistent 

Anne Gustafsson och 

ekonomiassistent Lotta 

Lundborg två i förening eller 

var för sig i förening med 

Ekonom Karin Helmrich, Emma 

Söderhäll, Emma Ryberg 

Mårtenson eller ekonom Anne 

Rytzler 
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Redovisning av mervärdesskatt Ekonomichef Maria Söderman, 

redovisningsekonom Sofie 

Eriksson eller ekonomiassistent 

Anne Gustafsson var för sig.  

Inkomstdeklaration Ekonomichef Maria Söderman, 

redovisningsekonom Sofie 

Eriksson var för sig. 

Arbetsgivardeklaration Ekonomichef Maria Söderman, 

redovisningsekonom Sofie 

Eriksson eller ekonomiassistent 

Anne Gustafsson var för sig.  

Firmatecknare för kommunens 

stiftelser 

Ekonomichef Maria Söderman 

Avtal och övriga handlingar och 

skrivelser inom kommun-

styrelsens verksamhetsområde 

som i övrigt är en följd av beslut 

med stöd av delegation 

Vederbörande delegat och i 

förekommande fall i förening 

med kommundirektör Anders 

Neuman och vid förfall för 

denne, kanslichef Ylva 

Petersson. 

Ändra personer som har 

behörighet i internetbank, 

skattemyndighet m m 

Ekonomichef Maria Söderman 

eller redovisningsekonom Sofie 

Eriksson var för sig. 

Bankkonto avseende individ- 

och familjeomsorgen.  

 

Ann-Katrin Hansson, Anette 

Björklund eller Emelie Häsä två 

i förening. 

Undantag gäller vid sändning 

av så kallad SUS-fil (försörj-

ningsstöd), då endast en person 

kan underteckna. Två personer 

har attesterat och godkänt filen i 

ett tidigare skede.  
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Bankkonto avseende 

verksamheten för 

funktionshinder.  

 

Catharina Eriksson, Anna-Lena 

Andersson eller Cecilia Ring 

Moberg två i förening. 

Undantag gäller vid sändning 

av så kallad SUS-fil (habili-

teringsersättning), då endast en 

person kan underteckna. Två 

personer har attesterat och 

godkänt filen i ett tidigare 

skede. 

 

 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 
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