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§ 76
KS 221/17

Firmatecknare för Mölndals stad
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande personer bemyndigas att, två i förening, företräda Mölndals stad och teckna dess
firma: Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens vice
ordförande Hans Bergfelt (M), stadsdirektören Håkan Ahlström, förvaltningschefen Carina
Nordgren, ekonomichefen Eveline Stomvall, personalchefen Maria Bergman och stadsjuristen
Henriette de Maré.
Detta beslut gäller längst till och med 2018-12-31 och ersätter samtliga tidigare
bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.
Ärendet
I vissa sammanhang efterfrågas någon form av handling som generellt visar vem som är
stadens firmatecknare. För att underlätta den praktiska hanteringen när Mölndals stad ska ingå
avtal med extern part, exempelvis banker, eller göra vissa typer av ansökningar, kan det vara
praktiskt att kommunstyrelsen fattar ett beslut om vem som har rätt att företräda staden och
teckna dess firma. Kommunstyrelsen har tidigare fattat sådana beslut som nu behöver ändras
på grund av personalförändringar.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Följande personer bemyndigas att, två i förening, företräda Mölndals stad och teckna dess
firma: Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens vice
ordförande Hans Bergfelt (M), stadsdirektören Håkan Ahlström, förvaltningschefen Carina
Nordgren, ekonomichefen Eveline Stomvall, personalchefen Maria Bergman och stadsjuristen
Henriette de Maré.
Detta beslut gäller längst till och med 2018-12-31 och ersätter samtliga tidigare
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bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt stadsledningsförvaltningens förslag
och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Stadsledningsförvaltningen
Henriette de Maré
Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Mölndals stad
Förslag till beslut
Följande personer bemyndigas att, två i förening, företräda Mölndals stad och teckna dess
firma: Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens vice
ordförande Hans Bergfelt (M), stadsdirektören Håkan Ahlström, förvaltningschefen Carina
Nordgren, ekonomichefen Eveline Stomvall, personalchefen Maria Bergman och stadsjuristen
Henriette de Maré.
Detta beslut gäller längst till och med 2018-12-31 och ersätter samtliga tidigare
bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.

Ärendet
I vissa sammanhang efterfrågas någon form av handling som generellt visar vem som är
stadens firmatecknare. För att underlätta den praktiska hanteringen när Mölndals stad ska
ingå avtal med extern part, exempelvis banker, eller göra vissa typer av ansökningar, kan det
vara praktiskt att kommunstyrelsen fattar ett beslut om vem som har rätt att företräda staden
och teckna dess firma. Kommunstyrelsen har tidigare fattat sådana beslut som nu behöver
ändras på grund av personalförändringar.
Beredning
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det
framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott,
förtroendevald eller anställd. I praktiken delegerar kommunfullmäktige beslutanderätt till
nämnderna genom nämndens reglemente. Nämnderna å sin sida delegerar beslutanderätt till
utskott, förtroendevald eller anställd genom sin delegeringsordning. Såväl fullmäktige som
nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall.
Rätt att binda staden mot tredje man, i t ex civilrättsliga sammanhang, är emellertid ofta inte
beslutanderätt i den bemärkelse som avses i kommunallagen, utan snarare ren
verkställighetsåtgärd. Då avgörs rätten att företräda staden genom sk. ställningsfullmakt,
vilket är förenat med en inneboende otydlighet avseende gränserna för behörigheten.
Inom framför allt bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har
rätt att företräda bolaget gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför
kommunallagen och det kan ifrågasättas om ett generellt beslut om rätt att teckna stadens
firma har någon självständig betydelse. Det är tveksamt om en beslutad generell
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firmateckningsrätt skulle binda Mölndals stad för det fall att firmatecknaren handlat i
avsaknad av nödvändigt kommunalt beslut i botten.
En del parter, framför allt banker, som ingår avtal med kommuner vill emellertid att
kommunen ska visa upp ett dokument som tydligt visar vem som får binda staden på olika
sätt. Av praktiska skäl kan det därför vara befogat att kommunstyrelsen fattar ett särskilt
beslut om vem som kan företräda Mölndals stad även i ärenden som inte har eller ska
beslutats av kommunstyrelsen. För att använda samma begrepp som marknaden i övrigt bör
detta lämpligtvis uttryckas som en rätt eller ett bemyndigande att teckna stadens firma.
Det ska framhållas att ett bemyndigande att teckna stadens firma aldrig kan omfatta
myndighetsutövning, beslut som åligger fullmäktige eller nämnd att besluta enligt
kommunalagen eller andra beslut som staden tar sig för att besluta i sin egenskap av olika
myndigheter. I sådana fall ska beslut fattas enligt vad som framgår av lag, reglementen och
delegeringsordningar.
Vem eller vilka som ska ges firmateckningsrätt är en lämplighetsfråga.
Stadsledningsförvaltningen bedömer att det bör ske till en begränsad krets av kommunalråd
och chefstjänstemän. Dessa personer får förutsättas kunna avgöra om det rör sig om
verkställighetsåtgärder när de kan företräda Mölndals stad som firmatecknare eller om frågan
istället måste hanteras som ett beslut i kommunalrättslig mening. Samt givetvis bedöma
ärendet i sak. Genom att vidare begränsa antalet firmatecknare underlättas kontroll och
eventuellt ansvarsutkrävande.
Det är också en lämplighetsbedömning om firmatecknarna ska ha rätt att handla ensamma
eller om det är nödvändigt med två (eller flera) i förening. Stadsledningsförvaltningen föreslår
av säkerhetsskäl att det ska vara två i förening.
Mölndals stad har tidigare i beslut 2015-02-18 § 58 bemyndigat kommunstyrelsens
ordförande eller vid förfall för henne kommunstyrelsens vice ordförande att efter
kontrasignering av stadsdirektören teckna stadens firma. Kommunstyrelsen har även, genom
beslut 2013-04-03 § 92, bemyndigat ett par tjänstemän att, två i förening, teckna stadens
firma.
Stadsledningsförvaltningen har uppfattat att dessa ”dubbla” beslut lett till förvirring över
vilket beslut som gäller. Det blir tydligare om kommunstyrelsen endast har ett giltigt beslut
avseende bemyndigande som firmatecknare. Stadsledningsförvaltningen föreslår därför att de
bägge besluten ersätts med ett gemensamt beslut. Genom att bemyndigandet kräver två i
förening kommer kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att få samma ställning
som tidigare med den skillnaden att vice ordföranden kan teckna firma även när ordföranden
inte har förfall. Därtill utökas kretsen av personer som kan kontrasignera, för både
ordföranden och vice ordföranden, med samtliga övriga firmatecknare. Vad gäller
ordförnaden resp. vice ordförandes behörighet att underteckna handlingar som beslutats av
kommunstyrelsen så framgår detta av det kommungemensamma reglementet § 20. Avseende
tjänstemännen är det ingen skillnad mot tidigare annat än att personkretsen byts ut.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-03
Sida 3 (3)
Dnr KS 221/17

Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla bemyndigandet för en eller alla firmatecknarna.
Stadsledningsförvaltningen föreslår för tydlighets skull ändå att bemyndigandet ska begränsas
i tid och tvingas uppdateras i samband med ny mandatperiod. Det ska nämnas att även
kommunstyrelsens generella rättegångsfullmakt till stadsdirektör och stadsjurister
tidsbegränsats på motsvarande sätt.
Ekonomi
Inga kostnader.
Bedömning
Kommunstyrelsen bör fatta ett nytt beslut om firmatecknare i enlighet med vad som beskrivits
under beredning och vad som framgår av förslag till beslut.

Expedieras till
Samtliga personer som bemyndigas att teckna Mölndals stads firma

Carina Nordgren
Förvaltningschef

Henriette de Maré
Avdelningschef

