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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Jenny Wissmark

2019-01-24

Dnr BIN 2019-24

Bildningsnämnden

Attesträtter för bildningsnämnden 2019-03 och tillsvidare
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner nedan attesträtter att gälla from 2019-0301 tills vidare
2. Bildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att utse
beslutsattestanter inom utbildningsförvaltningens olika ansvarsområden
3. Bildningsnämnden delegerar till skolchef att utse beslutsattestanter
inom bildningsnämndens enheter.

Ärende
Bildningsnämnden godkänner nedan attesträtter att gälla from 2019-03-01 tills
vidare.
Attestant
Beslutsattestant

Funktion
Utbildningsdirektör

Ord
X

Beslutsattestant

Skolchef

X

Beslutsattestant

Utbildningsdirektör
Skolchef

X

Beslutsattestant

Utbildningsdirektör
Utbildningsdirektör

X
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Beslutsattestant

Biträdande
utbildningsdirektör
Lokalsamordnare
gymnasieskola och
vuxenutbildning
Lokalsamordnare förskola
och grundskola

__________

Ers

X
X

Omfattning
Utbildningsförvaltningen ID
1238*
Gymnasieskola,
gymnasiesärskola och
vuxenutbildning samt ersättare
för enhetschefer på resp. enhet
Resultatenhet 400 för
gemensamma
verksamhetskostnader
Bildningsnämnden ID 123100

X
X

Kostnader för lokaler, aktivitet
400005

X
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Beslutsunderlag:
Bildningsnämndens attesträtter 2019 och tills vidare (feb -19).docx
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Bakgrund
Identitet är den lägsta nivå som verksamhetens kostnader och intäkter ska kunna
följas upp på. Identitet är det centrala begreppet i kodplanen och den koddel som
all grundläggande information ska kunna härledas ifrån. Identitet kan översättas
till begreppet kostnadsställe.
123100 = bildningsnämndens identitet (ID)
12345* = gymnasieskolans identiteter (ID:n)
123453 = gymnasiesärskolans identitet (ID)
12347* = vuxenutbildningens identiteter (ID:n)
1238* = utbildningsförvaltningens identiteter (ID:n)
Aktivitet används för en mer detaljerad internredovisning. Aktivitet används oftast
för att beskriva vad som görs inom identiteten eller när det finns behov av att följa
upp och summera något oberoende av baskonto, ansvar, identitet eller projekt eller
när man vill särskilja något inom samma baskonto, ansvar, verksamhet eller
projekt. Att vara beslutsattestant för kostnader med aktivitet 400005 betyder att
man för nämndens räkning godkänner lokalkostnader och lokalomkostnader som
tillhör nämndens ansvarsområden.
Enhet 400 är en ekonomisk enhet inom bildningsnämndens ansvarområde för
verksamhetsgemensamma kostnader. Lagstiftningen om bidrag på lika villkor
gör att verksamhetsgemensamma kostnader för de kommunala enheterna måste
särskiljas från nämndens anslag som ska komma alla utförare till del.
Skolchefen för gymnasieskola och vuxenutbildning är ansvarig för enheten och
är således beslutsattestant.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Beslutet skickas till:
Ekonomiservice

