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Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
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Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§448

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………

2

§

448

Fastställande av attestinstruktion för kommunstyrelsen Fv 102 samt
kommunfullmäktige Fv 001

STK-2019-871
Sammanfattning

Förslag till attestinstruktion för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige är
upprättad utifrån de kommunövergripande riktlinjer som fastställdes av kommunstyrelsen 12
november 2008, § 15. Attestinstruktionen för kommunstyrelsen är justerad utifrån
stadskontorets nya organisation från den 1 juli 2019. Huvudsaklig förändring är de nya
avdelningarnas namn samt namn på tillhörandet enheter och sektioner. I jämförelse med
tidigare beslutad attestinstruktion 15 oktober 2018, § 334 (STK-2018-753) för
kommunstyrelsen har vissa redaktionella ändringar gjorts för att denna ska bli mer lättläst. I
förteckningen över attestanter har smärre redaktionella förändringar utan principiell betydelse
gjorts.
Nytillkomna avsnitt i dokumentet är markerat med gult och det som tagits bort med
överstrykning. Attestinstruktionen innehåller också en bilaga med förteckning över
ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från det budgetansvar som
finns reglerat i Instruktion för budget och uppföljning, kommunstyrelsen. I attestinstruktionen biläggs
också aktuell Policy för alkohol vid representation i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer attestinstruktion/attestförteckning för de verksamheter
som ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla från och
med 14 augusti 2019.
2. Kommunstyrelsen fastställer attestinstruktion/attestförteckning för
kommunfullmäktige, förvaltning 001, att gälla från och med 14 augusti 2019.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsunderlag
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