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Tjänsteskrivelse
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Åsa Drange

2018-04-174

Dnr ÄN 2016-116

Äldrenämnden

Attesträtt
Förslag till beslut
1. För ID 121* utses planeringsledare Anne-Sofie Zettby till beslutsattestant
från och med 2018-04-27 till och med 2019-03-31.
2. För ID 121* upphör beslutsattesträtten för Elisabeth Viman från och med
2018-04-27.
Ärende
För att möjliggöra att bland annat fakturor kan betalas måste nämndbeslut finns
om att utse behörighets- och beslutsattestanter inom nämndens
ansvarsområden.
I kommunens ekonomisystem har nämnderna tilldelats olika identiteter för att
underlätta och säkerställa en rättvisande ekonomisk redovisning.
I det av Kommunfullmäktige 2008-12-09, § 211, fastställda attestreglementet
framgår följande när det gäller attesträtt. Varje nämnd ska utse befattningar
eller personer med rätt att attestera samt ersättare för dessa. Beslutsattestant
och behörighetsattestant ska alltid utses.
Besluts-respektive behörighetsattest beskrivs enligt följande.
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Beslutsattesten är obligatorisk. Beslutsattestanten har det övergripande ansvaret
för den ekonomiska transaktioner. Beslutsattesten innebär att behörig (av
nämnd utsedd) person genom sin namnteckning intygar att


Samtliga relevanta kontrollmoment har vidtagits,



att utgiften är förening med verksamheten,



samt att utgiften ryms inom tillgängliga medel

Beslutsattestanten är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget så att
utbetalning kan ske. Beslutsattest ska utföras så att den på ett betryggande sätt
medföljer grundhandlingen. Beslutsattest ska tecknas med namnteckning eller
av kommunstyrelsen godkänd elektronisk attest.
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När attestkedjan är klar ska det ske en kontroll av att beslutsattest har skett av
behörig person, en så kallad behörighetsattest.
Den kan antingen utföras av en person som granskar en skriven namnteckning
eller genom att det finns inbyggda kontroller i systemet.
Sådana kontroller ska säkerställa att endast behöriga personer kan attestera och
att beslutattestanten endast kan attestera sådana konteringar som han/hon har
behörighet till. Attesten ska också på ett säkert sätt kunna knytas till den person
som har utfört den.
Behörighetsattest och beslutsattest får aldrig utföras av samma person.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd ÄN.docx

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Anne-Sofie Zettby
Ekonomiservice

