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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-04

Diarienummer
KS-2019/50

Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022
KS-2019/50
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson och vid förfall för honom
kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Boo Östberg och vid även hans förfall 2:e vice
ordförande Lennart Lundberg att teckna Knivsta kommuns firma i förening med antingen
kommundirektör Lena Fransson, kanslichef Åsa Franzén eller ekonomichef Dan-Erik
Pettersson, samt
att uppdra åt kommundirektör, kanslichef eller ekonomichef var för sig eller till tjänsteman
som kommun delegerat till i särskild ordning att underteckna reguljära bank- och
postärenden av icke ekonomisk karaktär.
Sammanfattning
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Knivsta kommun och annan
part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs
också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att berörd person har blivit utsedd till
firmatecknare.
Bakgrund
Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av
styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller
föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551)
respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns
däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra
sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i
form av delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och
delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning).
I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av
delegationsordningen. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade
beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att kommunens
firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid ärendetyper som inte anges i
delegationsordningen, eller då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. Många
kommuner fattar därför beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta
ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. Så har
också varit fallet i Knivsta, där kommunstyrelsens ordförande alternativt vice ordförande
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tillsammans med kommundirektör, administrativ chef eller ekonomichef varit firmatecknare
enligt särskilt beslut.
Beslutet om att utse firmatecknare fattas separat och ingår inte i delegationsordningen,
eftersom det är en annan sorts behörighetsbeslut. Firmatecknandet kan inte vara delegation,
eftersom det inte är tillåtet att delegera beslutsrätt till förtroendevald och tjänsteman i
förening.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att utse särskilda firmatecknare är en administrativ åtgärd som inte direkt
påverkar barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

