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Paragraf 30 Ärendenummer KS2023/168 

Revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt 
2023  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt 
förslag daterat 2023-02-09. 

Sammanfattning 
Det finns behov av en revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  
 
Användandet av namn i kommunstyrelsens firmateckningsrätt ska minimeras och  
namn ska endast användas för det fall att det är nödvändigt. Detta för att  
firmateckningsrätten inte ska behöva justeras vid personalförändringar.  
Kommunstyrelsen behöver ge anställda på enheten för kansli och kontorsstöd  
behörighet att ta emot delgivning för styrelsen på posten. Detta bör regleras i  
kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  
 
Till sist behövs ett tillägg om firmateckningsrätt för beslut fattade i  
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex). Idag är detta oreglerat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-09 
Förslag, revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt, daterad 2023-02-09 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sara Forsberg 
0171-625083 
sara.forsberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut att revidera kommunstyrelsens 
firmateckningsrätt 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. revidera kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2023-
02-09.  

Ärendet 

Bakgrund 
Det finns behov av en revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  

Användandet att namn i kommunstyrelsens firmateckningsrätt ska minimeras och 
namn ska endast användas för det fall att det är nödvändigt. Detta för att 
firmateckningsrätten inte ska behöva justeras vid personalförändringar.  

Kommunstyrelsen behöver ge anställda på enheten för kansli och kontorsstöd 
behörighet att ta emot delgivning för styrelsen på posten. Detta bör regleras i 
kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  

Till sist behövs ett tillägg om firmateckningsrätt för beslut fattade i 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex). Idag är detta oreglerat.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att användningen av namn i 
kommunstyrelsens firmateckningsrätt ska minimeras. Istället för att använda namn 
och titel, ska endast titel framgå. På så vis behöver kommunstyrelsens 
firmateckningsrätt inte revideras vid personalförändringar.  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ordföranden, kommundirektören, 
förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, ekonomichef eller annan 
anställd som styrelsen beslutar är behörig att ta emot delgivning för styrelsen och 
därmed kvittera delgivningskvitto eller liknande. För att ha en fungerande postgång 
bedömer kommunledningsförvaltningen att Conny Ferm och Fredrik Hansen på 
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enheten för kansli och kontorsstöd ska vara behöriga att ta emot delgivning för 
styrelsen och därmed kvittera delgivningskvitto eller liknande. Detta bör regleras i 
kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  

Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att det i kommunstyrelsens 
firmateckningsrätt behöver regleras vilka som ska underteckna beslut fattade av 
Plex, då det idag är oreglerat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-09 
Förslag, revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt, daterad 2023-02-09 

 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör  
Enköping kommun  

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef 
Enköping kommun  

 
Beslutet skickas till: 
Kontorsstöd, för kännedom 
PLEX, för kännedom 
Kommunjurist, för kännedom 



 Ärendenummer 1 (2) 

2023-02-09 KS2023/168 

 

  

 

         

         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
Enköpings kommun 
  
   

  

    212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 
 

   

Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som kommunstyrelsen beslutat om, som på 
styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden ska kontrasigneras av någon utav 
nedanstående.   

- Kommundirektör 
- Stabschef, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen 
- Kansli- och utredningschef  

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

- Kommundirektör  
- Stabschef, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen 
- Kansli- och utredningschef 
- HR-chef  
- Inköpschef  
- Kommunikationschef  
- Digitaliseringschef  
- Näringslivschef  
- Mark- och exploateringschef  
- Planchef  

Skrivelser, avtal och andra handlingar som plan- och exploateringsutskottet 
beslutat om, ska på utskottets vägnar undertecknas av planchef eller mark- och 
exploateringschef. Handlingar hörande till planavdelningen undertecknas av 
planchef medan handlingar hörande till mark- och exploateringsavdelningen 
undertecknas av mark- och exploateringschef.   

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

- Ordförande   
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- 1:a vice ordförande  
- 2:a vice ordförande  
- Kommundirektör  
- Stabschef, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen 

Conny Ferm och Fredrik Hansen på enheten för kansli och kontorsstöd är behöriga 
att ta emot delgivning för styrelsen och därmed kvittera delgivningskvitto eller 
liknande. 
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