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Firmateckningsrätten är personlig och följer inte befattningen. 
Kommunstyrelsen måste därför fatta beslut om varje ny person som ska kunna 
teckna kommunens firma. 
 
Att teckna avtal och underteckna handlingar är inte ett beslut och kan således 
inte delegeras i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 
beslut och kan delegeras, men det omfattar inte rätten att skriva under ett avtal. 
 
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Hällefors 
kommun och annan part förekommer det att underskrift av kommunens 
firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett 
beslut om att vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare.  
 
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. 
 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsen vägnar teckna 
Hällefors kommuns firma var för sig: 
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson 
 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att kvittera medel på 
kommunens plus- och bankgiro samt bankkonton: 
 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Ekonom Matthias Larsson 
Redovisningsekonom Jenny Eriksson 
Redovisningsekonom Victoria Alfredsson 
 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att underteckna 
värdeförsändelser och motsvarande: 
 
Kanslichef Mathias Brandt 
Handläggare Birgitta Berggren 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 
Nämndsekreterare Kristina Nordling 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller borgensåtagande 
beslutad av kommunfullmäktige: 
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
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Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av 
momsdeklaration, ersättning för mervärdesskatt samt inkomstdeklaration: 
 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Ekonom Matthias Larsson 
Redovisningsekonom Jenny Eriksson 
Ekonomiadministratör Victoria Alfredsson 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av 
arbetsgivardeklaration: 
 
HR-chef Ann Karlsson 
HR-konsult Erika Backius 
HR-konsult Jenny Andersson 
 
Nedanstående personer har rätt att, två i förening, företräda stiftelse och 
var för sig teckna dess firma för de av kommunen förvaltade stiftelser:  
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
1:a vice ordförande Allan Myrtenkvist (S) 
Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson 
 

 
 
 

 


