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Beslut avseende 
firmateckning 2019 
Förbundsstyrelsens beslut: 

 

Förbundsstyrelsens firmateckningsbeslut § 10/2019 upphävs för att 

ersättas med detta beslut.  

 

1. Utgående skrivelser, fullmakter och annan liknande 

skriftväxling från förbundsstyrelsen undertecknas av 

förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke, eller vid dennas förhinder av 

förbundsstyrelsens förste vice ordförande Nils-Ingmar Thorell med 

kontrasignation av Mats Porsklev, eller vid dennes förhinder av Bernhard 

Neuman.  

 

2. Ärenden som rör förhållandet mellan förbundet som 

arbetsgivare och dess arbetstagare undertecknas av Mats Porsklev 

eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman.  

 

3. Avtal, kontrakt och andra liknande handlingar undertecknas av 

Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman. 

 

4. Utanordning av betalningar från kommunalförbundets 

bankkonton undertecknas av Mats Porsklev samt av Bernhard Neuman 

samt Jörgen Nord och Mimmi Jörgensen två i förening.  

 

5. Skuld- och borgensförbindelser ska, i fall där annat ej beslutas, 

på styrelsens vägnar undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per 

Ribacke eller vid dennas förhinder av förbundsstyrelsens förste vice 

ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev, 

eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman. 

 

6. Handlingar angående fastighetsköp, fastighetsförsäljning eller 

motsvarande undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per 

Ribacke eller vid dennes förhinder av förbundsstyrelsens förste vice 

ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev 

eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman. 

 

7. Kvittering av medel samt undertecknade av utbetalningar från 

förbundets bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av 

checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande 

till kommunalförbundet ställda värdehandlingar undertecknas av 

Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen två i 

förening.  
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8. Skattedeklaration, inklusive deklaration av sociala avgifter 

och källskatt samt återsökan av moms för kommunalförbundet 

undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord eller 

Mimmi Jörgensen. 

 

9. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms 

erforderliga för indrivning av kommunalförbundets fordran, dock 

ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av Mats Porsklev 

eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman. 

 

10. Rättegångsfullmakt, som jämväl omfattar rätt att utkvittera 

handlingar och att träffa uppgörelse samt ansöka om gäldenärs 

försättande i konkurs undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande 

Per Ribacke, eller vid dennas förhinder av förbundsstyrelsens förste vice 

ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev, 

eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman.  

 

11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller 

motsvarande ställda till kommunalförbundet, utkvitteras av Mats 

Porsklev, Bernard Neuman, Bernhard Neuman, Elin Jonsson, Mimmi 

Jörgensen, Victor Öhrnberg, Mårten Lindstrand, Mattias Johansson, 

Lasse Johansen och Annie Olandersson-Stille. 

 

12. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och 

riksomfattande upphandlingar, upphandlingar via inköpscentral 

och därtill hörande tilldelningsbeslut undertecknas av Mats 

Porsklev eller vid dennes förfall av Bernhard Neuman. 

 

13. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om 

hyra/köp/försäljning/ samverkan av lokaler/tjänster eller 

motsvarande mellan kommunalförbundet Sydarkivera och 

medlemmarna samt deras hel- eller delägda dotterbolag och 

kommunalförbund undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes 

förhinder av Bernhard Neuman. 

 

14. Intyg om kommunalförbundets medfinansiering i olika 

projekt eller motsvarande undertecknas av förbundsstyrelsens 

ordförande Per Ribacke eller vid dennas förhinder av Mats Porsklev eller 

vid dennes förhinder Bernhard Neuman. 

  

15. I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som ska underteckna 

handlingar varvid gäller att delegat undertecknar de handlingar som 

följer av delegationsuppdraget. 


