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Utse beslutsattestanter och uppdrag för stiftelser 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser. Kommunstyrelsen behöver 

därmed fatta beslut om vem som har rätt att beslutsattestera och utföra 

uppdrag för de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2018    

Överväganden 

Beslutet berör vem som har rätt att beslutsattestera fakturor, göra 

överföringar på bankkonton och fonder samt underteckna deklarationer och 

göra förändringar i länsstyrelsens register för stiftelser. Eftersom stiftelserna 

är egna organisationer med egna organisationsnummer krävs ett eget beslut. 

Beslutet krävs för att tydliggöra namnen till berörda parter och myndigheter. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Ekonomichef Åsa Bejvall som ordinarie beslutsattestant med controller Sara 

Malmgren, redovisningsekonom Emelie Köppen och redovisningsekonom 

Anette Flink som ersättare för bidrag ur stiftelser som förvaltas av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt för förvaltnings-, 

administrations- och övriga kostnader för samtliga förvaltade stiftelser. 

Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, redovisningsekonom 

Emelie Köppen eller redovisningsekonom Anette Flink får tillsammans med 

någon av ekonomiassistenterna Mika Ideström och Therese Engman 

underteckna uttag eller överföringar från de bankkonton och fonder som 

tillhör de förvaltade stiftelserna. 

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får två i 

förening underteckna de förvaltade stiftelsernas deklarationer vid taxering. 

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får 

tillsammans med någon av Mika Ideström och Therese Engman teckna 

elektronisk attest för uttag och överföringar via internet mot bankerna och 

girocentralerna. 

Åsa Bejvall och Anette Flink utses till registertecknare som var för sig 

representerar samtliga av Mörbylånga kommun förvaltade stiftelser i 

länsstyrelsernas e-tjänst för stiftelser. 
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Åsa Bejvall och Sara Malmgren får två i förening teckna de förvaltade 

stiftelsernas firma. 

    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands bank 


