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Attestinstruktioner och nämndspecifika
tillämpningsanvisningar för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, reviderade 1 april 2020

HVO-2020-579
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår en revidering av nämndens attestinstruktion till följd av att
kommunfullmäktige har antagit ett nytt attestreglemente och att kommunstyrelsen har antagit
nya tillämpningsanvisningar. Attestinstruktionen utgör hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
nämndspecifika tillämpningsanvisningar. Den reviderade attestinstruktionen föreslås börja
gälla den 1 april 2020.
Revideringar som gjorts i attestinstruktionen är framför allt att det tydliggörs att beslutet att
utse besluts- och behörighetsattestanter delegeras chefer i organisationen och ett nytt avsnitt
om attestförteckning läggs till. I det reviderade kommungemensamma attestreglementet
framgår nämligen att nämnderna minst vid ingången av mandatperioden ska fastställa
attestförteckning. Då denna bestämmelse är ny föreslås nämnden nu fastställa
attestförteckningen och att ge ekonomichef i uppdrag att hålla den uppdaterad.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad
Attestinstruktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att gälla från och med 1 april 2020.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer attestförteckning daterad 2020-03-03
och ger ekonomichef i uppdrag att hålla den uppdaterad.
Beslutsunderlag
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