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Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde 

 

Bakgrund 
Enligt firmateckningsrätten är det kommunstyrelsens ordförande eller dess vice ordförande 
som tecknar firma för kommunstyrelsen vad det avser utgående utlåtande, skrivelser, 
fullmakter, avtal, kontrakt samt skuld- och borgensförbindelser. Kontrasignerare är 
kommunchef eller ekonomichefen eller den som i deras ställe förordnas. Beslut om särskild 
firmatecknare för särskilda ärendegrupper, det vill säga undantag från huvudregeln som 
nämns ovan, anges i detta dokument. Avsikten är att den chef som är närmast besluten och 
verksamheten som berörs som ska underteckna avtalet. 
 

Firmateckning 
 
Avtal kopplade till ekonomikontorets verksamhet 

Handling Behörig att underteckna 

Rätt att teckna avtal om placering av 
medel 

Ekonomichef 

Finansiella tjänster, t.ex. kortterminaler, 
kontoförändringar eller bankkort 
inklusive förladdade kort, handkassekort 
etc. 

Ekonomichef 

Avtal kopplade till 
ekonomiadministration 

Ekonomichef 

Avtal kopplade till 
ekonomistyrningsprogram 

Ekonomichef 

Skrivelser, framställningar, ansökningar, 
bevakningar m.m. till domstolar, 
exekutionsärenden och övriga 
myndigheter i mål om t.ex. 
betalningsföreläggande, verkställighet och 
handräckning inom ekonomikontorets 
ansvarsområde 

Ekonomichef och ekonomiassistenter 

Ramavtal som avser hela kommunen Ekonomichef 
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Avtal kopplade till personalkontorets verksamhet 

Handling Behörig att underteckna 

Avtal kopplade till programvaror för 
personaladministration 

Personalchef 

KPA-pensionsadministration Personalchef 

Företagshälsovård Personalchef 

Rekryteringsstöd Personalchef 

Avtal med Försäkringskassan Personalchef 

Kollektivavtal rörande delar av 
kommunens förvaltning 

Personalchef 

Avtal för löneväxling Personalchef 

 
Avtal kopplade till IT- och kommunikationskontoret 

Handling Behörig att underteckna 

Avtal avseende IT och kommunikation IT- och kommunikationschef 

Leasingavtal avseende IT-utrustning IT- och kommunikationschef 

Serviceavtal televäxel IT- och kommunikationschef 

Avtal om samverkanstjänster med andra 
kommuner 

Kommunchef i kombination med IT- och 
kommunikationschef 

Avtal rörande annonser, avtal med 
bildbyråer, avtal kring trycksaker, avtal 
för mjukvarulicenser och dylikt. 

IT- och kommunikationschef 

Rätt att teckna fotoavtal med fotografer 
för leverans av bilder till bildbank 

IT- och kommunikationschef 

 
 


