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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2022-11-15 
Tid: 14:20–14:25 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Karolina Wallström (L) 
Jessica Ekerbring (S) 
Kemal Hoso (S) 
Marie Brorson (S) 
Jonas Håård (S) 
Maria Haglund (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Jimmy Nordengren (C) 
Helena Ståhl (SD) 
Bo Ammer (SD) 
Susanne Lindholm (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Närvarande ersättare 
Maja Gullberg (S) 
Mats Sjöström (S) 
Emelie Jaxell (M) 
Johan Kumlin (M) 
Lea Strandberg (MP) 
Yngve Alkman (L) 
Anna Andersson (KD) 
 
Övriga 
Peter Larsson Kommundirektör 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare 
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§ 212 Delegation inom finansverksamheten och 
firmatecknare i finansiella ärenden 
Ärendenummer: Ks 1186/2022 
Handläggare: Mats Rodenfelt 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar om delegation av finansiella beslut till tjänstemän 
vid kommunstyrelseförvaltning inom ramen för Örebro kommuns 
koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens placeringspolicy.  
 
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska besluta om firmatecknare, utöver kommundirektören, 
för Örebro kommun i finansiella ärenden. 
 
Förslaget till ny delegation inom finansverksamheten och firmatecknare i 
finansiella ärenden gäller från och med den dagen då detta beslut vunnit laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån, finansiella 
derivatinstrument, placeringar i värdepapper, kapitalförvaltning och likviditet är 
finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna Larsson, enhetschef 
ekonomiavdelningen Staffan Franson och enhetschef ekonomiavdelningen 
Peter Bodelsson som ersättare. Kontrasignerare är finansstrateg Johan 
Björnholm med finansekonom Gustav Eriksson, ekonomiadministratör Anna-
Lena Arvidsson och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. 
 
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om borgensåtaganden och 
bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande John Johansson med förste 
vice ordförande Anders Åhrlin och andre vice ordförande Karolina Wallström 
som ersättare. Kontrasignerare är finanschef Mats Rodenfelt med 
ekonomidirektör Johanna Larsson, enhetschef ekonomiavdelningen Staffan 
Franson och enhetschef ekonomiavdelningen Peter Bodelsson som ersättare. 
 
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för banktjänster, 
bank- och bankgirokonton är enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson 
med enhetschef ekonomiavdelningen Eva-Marie Gustafsson som ersättare. 
Kontrasignerare är ekonomidirektör Johanna Larsson med enhetschef 
ekonomiavdelningen Peter Bodelsson som ersättare. 
 
4. Firmatecknare för skattedeklarationer är ekonomidirektör Johanna Larsson 
med enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson som ersättare. 
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5. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen i 
Örebro kommun är enhetschef ekonomiavdelningen Eva-Marie Gustafsson 
med ekonom Carina Sandell och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. 
Kontrasignerare är ekonom Fredrik Asplund och finansekonom Gustav 
Eriksson och ekonomiadministratör Belal Alobied som ersättare. 
 
6. Beslut om lån inom den låneram som har fastställts av kommunfullmäktige 
och beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och 
valutarisk delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg Johan 
Björnholm, ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. 
 
7. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de 
låneramar som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till finanschef Mats 
Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna 
Larsson som ersättare. 
 
8. Beslut om interna lån till VA- och avfallsverksamheten efter ansökan från 
Tekniska nämnden delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med 
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. 
 
9. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro 
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med 
finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som 
ersättare. 
 
10. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till organisationer 
som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till finanschef Mats 
Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna 
Larsson som ersättare. 
 
11. Beslut om placeringar av likvida medel, pensionsmedel och stiftelsemedel 
samt placeringar av överskottslikviditet i en kortfristig och långfristig 
likviditetsportfölj delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg 
Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. 
 
12. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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