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Firmatecknare bank och Skatteverk 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen behöver besluta om vilka som under år 2019 har rätt att 

hantera kommunens ärenden hos avtalad bank och med Skatteverket.    

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse daterad 29 november 2018. 

Rätt att underteckna vissa handlingar daterad den 26 november 2018.    

Överväganden 

Beslutet berör vem som ska ha rätt att vara firmatecknare för Mörbylånga 

kommuns räkning hos avtalad bank och hos Skatteverket. Det berör också 

vem som har rätt att hantera löpande bankärenden och månatliga 

skattedeklarationer. 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 

Rätt att underteckna vissa handlingar, daterad den 26 november 2018, antas.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands bank
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Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 

1. Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket 

Ekonomichef Åsa Bejvall får underteckna handlingar som avser tjänster hos 

upphandlad bank och hos Skatteverket.  

2. Rätt att hantera löpande bankärenden 

Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, Per Mackén, Emelie 

Köppen, ekonomihandläggarna Mika Ideström, Therese Engman, Matti 

Idensjö och Anette Flink får två i förening under 2019; 

 lägga upp och avsluta banktjänster,  

 göra uttag och skriva under utbetalningsavier, 

 beordra utbetalningar och omdisponeringar av pengar via internetbanken, 

 hantera andra löpande bankärenden 

för Mörbylånga kommuns räkning. Registrering och beslutsattest sker med 

elektronisk behörighet i systemen. I de fall utbetalningar föregåtts av två 

elektroniska attester i ekonomisystemet räcker det med en tredje attest i 

internetbanken. 

3. Rätt att underteckna kommunens allmänna självdeklaration 

Ekonomichef Åsa Bejvall får tillsammans med controller Sara Malmgren, 

Linnea Gustavsson, Jonna Åberg, Torun Wahlby eller Jonas Svensson 

kommunens allmänna självdeklaration vid taxeringen 2019. 

4. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer 

Lönechef Jens Rosenqvist, lönehandläggare Anna Alexander, ekonomichef 

Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, Emelie Köppen, Torun Wahlby, 

ekonomihandläggare Mika Ideström, Therese Engman, Matti Idensjö och 

Anette Flink får underteckna Mörbylånga kommuns månatliga 

skattedeklarationer under 2019. 

Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 

nuvarande på samma befattning följer rätten att underteckna vissa handlingar 

m.m. med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 


