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§ 433 Dnr KS 2020/01723-2.5.5 

Beslut - Firmatecknare för kommunstyrelsen  

Beslut 

1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra 
handlingar, dokument och skrivelser som beslutats av eller är ett led i eller 
en direkt följd av ett beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
och som inte omfattar det som uppräknas nedan i beslutspunkt 2 och 3.  
Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteperson.  

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson   

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jesper Brandberg  

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Elisabeth Unell  

Stadsdirektör Helene Öhrling 

Administrativ chef, Pia Svennerholm Moberg   

Ekonomidirektör Anette Ömossa  

HR-direktör Kristina Olström 

Direktör för hållbar utveckling, Christin Tjärnheden 

Kommunikationsdirektör Mats Lindskog 

Digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström 

2. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal och 
andra handlingar för lån, obligationslån, emissioner av certifikat, derivat, 
köp och försäljning av fondandelar och överföringar mellan bankkonton, 
bankavtal så som t.ex. kontoförändringar, kontoöppningar, swish m.m. samt 
för förvaltning av Kultur- och Asköviksfonden samt donationsstiftelsernas 
tillgångar i form av aktier, fonder, räntebärande instrument, bankkonton samt 
derivat. Firma tecknas av två i förening.  

Ekonomidirektör Anette Ömossa 

Finanschef Fredrik Berg  

Koncernkontroller Kennet Julin 

Finansekonom Madeleine Rinne 

Finansekonom Agneta Anders 

Ekonomistrateg Cecilia Aldén  

3. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende handling 
om borgensåtagande. Firma tecknas av två i förening. 

Stadsdirektör Helene Öhrling 

Ekonomidirektör Anette Ömossa  
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Administrativ chef  Pia Svennerholm Moberg    

4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed 
upphävs. 

5. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare.   

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Att teckna firma innebär att en person företar rättshandlingar och ingå 
juridiskt bindande åtaganden för ett organ, i detta fall kommunstyrelsen i 
Västerås stad. En behörig firmatecknare är en person som kan teckna firma. 
När någon, med stöd av beslut om firmateckning, tecknar kommunens firma 
binder denne person kommunen i förhållande till tredje man. Teckna firma 
sker t.ex. när avtal eller andra rättshandlingar skrivs under. 

40 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att skrivelser och andra 
handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av stadsdirektören. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
styrelsen särskilt utsett.  

Styrelsen får även enligt reglementet uppdra åt förtroendevald eller 
tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar 
på styrelsens vägnar. Detta beslut om firmatecknare grundas på denna 
möjlighet för styrelsen att uppdra rätten att underteckna handlingar på 
styrelsens vägnar.  

Beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegation samt skrivelser 
och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av 
den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra 
handlingar, dokument och skrivelser som beslutats av eller är ett led i eller 
en direkt följd av ett beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
och som inte omfattar det som uppräknas nedan i beslutspunkt 2 och 3.  
Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteperson.  

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson   

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jesper Brandberg  

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Elisabeth Unell  

Stadsdirektör Helene Öhrling 

Administrativ chef, Pia Svennerholm Moberg   

Ekonomidirektör Anette Ömossa  
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HR-direktör Kristina Olström 

Direktör för hållbar utveckling, Christin Tjärnheden 

Kommunikationsdirektör Mats Lindskog 

Digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström 

2. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal och 
andra handlingar för lån, obligationslån, emissioner av certifikat, derivat, 
köp och försäljning av fondandelar och överföringar mellan bankkonton, 
bankavtal så som t.ex. kontoförändringar, kontoöppningar, swish m.m. samt 
för förvaltning av Kultur- och Asköviksfonden samt donationsstiftelsernas 
tillgångar i form av aktier, fonder, räntebärande instrument, bankkonton samt 
derivat. Firma tecknas av två i förening.  

Ekonomidirektör Anette Ömossa 

Finanschef Fredrik Berg  

Koncernkontroller Kennet Julin 

Finansekonom Madeleine Rinne 

Finansekonom Agneta Anders 

Ekonomistrateg Cecilia Aldén  

3. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende handling 
om borgensåtagande. Firma tecknas av två i förening. 

Stadsdirektör Helene Öhrling 

Ekonomidirektör Anette Ömossa  

Administrativ chef  Pia Svennerholm Moberg    

4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed 
upphävs. 

5. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare.   

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 


