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Inledning
Den 27 november 2018 fastställde kommunfullmäktige attestreglemente för Malmö stad
(bihang 126/2008). Till reglementet finns kompletterande kommungemensamma
tillämpningsanvisningar. Attestinstruktionen för stadskontoret innehåller
tillämpningsanvisningar som är specifika för kommunstyrelsens egen förvaltning.
Attestinstruktionen innehåller också en förteckning över ekonomiska situationer då rätten
att teckna beslutsattest avviker från det budgetansvar som finns reglerat i Instruktion för
budget och uppföljning, kommunstyrelsen.
Vad innebär attest?

Med attest menas att attestanten intygar att kontroll av en ekonomisk händelse är gjord
utan anmärkning.
Attestantens ansvar

Huvudregeln är att beslutsattesten för en ekonomisk händelse ska följa budgetansvaret.
Beslutsrätten för ett ekonomiskt åtagande begränsas alltid av den ekonomiska ram som
beslutsattestanten förfogar över och/eller av direktiv och riktlinjer som getts av
överordnad eller genom särskilda beslut. Kontroll av att kostnaden ryms inom beslutad
ekonomisk ram ska göras före beslutet om det ekonomiska åtagande. I samband med den
ekonomiska uppföljningen tar förvaltningsavdelningens ekonomienhet fram utdata från
ekonomisystemet som stöd till den besluts- och attestberättigades bedömning av det
ekonomiska läget.
Stadsdirektören har en generell beslutsrätt för hela stadskontoret.
Direktör/avdelningschef likställs med attestreglementets begrepp överordnad
befattningshavare med ansvar för ett avgränsat verksamhetsområde och har en generell beslutsattest
för avdelningen. Direktör/avdelningschef har ett ansvar för att de attestanter som utses
inom avdelningen kunskap om vad attesträtten innebär och vilket ansvar som attestanten
har enligt attestreglementet och tillämpningsanvisningarna.
Det är inte tillåtet att beslutsattestera egna kostnader eller utlägg/inköp som avser
överordnad chef. Beslutsattest får heller inte utföras av den som ska ta emot in- eller
utbetalningen. Detta gäller även kostnader/intäkter som påförs via bokföringsorder. I
dessa fall ska chef närmast över beslutsattestera. För stadsdirektören gäller att
kommunstyrelsens ordförande utför beslutsattest.
Ersättare har attesträtt endast när ordinarie beslutsattestant inte är i tjänst. Detta gäller
även i de fall när beslutsattest utförs av stadsdirektör eller direktör/avdelningschef.
Ersättaren ska vara utsedd att överta beslutsattestantens ansvar och befogenheter i sin
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helhet, inte enbart vad det gäller de enskilda ekonomiska beslut som följer rätten att
beslutsattestera en ekonomisk händelse.
Granskningsattestanten och beslutsattestanten är ansvarig var och en för sig för de
kontroller som ska utföras i samband med attest och intygar genom attesten att
kontrollerna är utförda.
Specificering av tillämpningsanvisningarna

Alla som medverkar i hanteringen av ekonomiska händelser inom stadskontoret ska vara
uppmärksamma och kontrollera kostnadens rimlighet. Om en brist upptäcks ska detta
alltid framföras till överordnad chef eller till den ekonom på ekonomienheten som är
kontaktperson för verksamheten.
Om beslutsattest görs genom namnunderskrift ska namnteckningen skrivas med penna
för varaktig skrift. Namnunderskrifterna ska dateras och behörighetsattesteras.
Bokföringsorder får inte beslutsattesteras av den person som registrerar ombokningen i
ekonomisystemet med undantag för justerings- och hänsynsposter.
Förteckning över attestberättigade

Förvaltningsavdelningens ekonomienhet ska sammanställa och förvara en aktuell
förteckning med namnteckningsprov över de personer som har beslutsattest samt deras
ersättare. Förteckningen ska kunna kopplas till den organisatoriska enhet och/eller den
specifika koddel som beslutsattesten är begränsad till.
Stadsdirektören har beslutsrätt enligt delegation från kommunstyrelsen att fatta beslut om
detaljjustering i attestinstruktionen och attestförteckningen för kommunstyrelsen.
Förvaltningsavdelningens ekonomienhet bereder ärendet inför stadsdirektörens beslut.
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SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT - KOSTNADER
Huvudregel

Budgetansvarsprincipen. Budgetansvaret (resultaträkningen) regleras i
budgetinstruktionen.

Attestsituation
1. Inköp och kostnader
inom ramen för
verksamhetens drift
2. Inköp enligt
fastställd
investeringsplan
3. Egna kostnader
4. Balansräkning,
skulder

Beslutsattestant

Anmärkningar

Budgetansvarig chef
Enhetschef

Attesteras i enlighet med
chefsansvaret för den verksamhet
som investeringen avser

Överordnad chef
Kamrer

Ersättare administrativ chef

Beslutsattestant

Anmärkningar

Undantag från huvudregel

Attestsituation

GENERELL BESLUTSATTEST
1. Utgifter inom
Stadsdirektören
samtliga
kostnadsställen inom
Förvaltning 102
Kommunstyrelsen
2. Utgifter inom
Direktör för
samtliga
avdelningen
kostnadsställen inom
en avdelning

Den generella attesträtten gäller
endast då ordinarie beslutsattestant
eller dennes ersättare inte är i tjänst
eller när det av annat skäl bedöms
nödvändigt att attest utförs
Attesträtten gäller endast då
ordinarie beslutsattestant eller
dennes ersättare inte är i tjänst eller
när det av annat skäl bedöms
nödvändigt att attest utförs

3. Inköp enligt
Administrativ chef
fastställd
investeringsplan för
investeringsprojekt
som avser
stadskontorsgemensamma inventarier
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Attestsituation

Beslutsattestant

Anmärkningar

PERSONALKOSTNADER
4. Lönerevision för
stadsdirektör
5. Ersättning till
förtroendevalda
6. Personalkostnader/
Lönestyrande
uppgifter
7. Personalkostnader/
Lönestyrande
uppgifter

Arbetsgivarutskottets
ordförande
Sekreteraren vid
sammanträdet
Enhetschef eller
sektionschef
HR-chef

Avser chef med personalansvar men
inte budgetansvar
I fall då HR-processerna föreskriver
underskrift av HR-chef eller i
samband med brådskande rättelser
av lön

ÖVRIGA KOSTNADER
8. Personalrepresenta- Stadsdirektör
tion, (intern
representation), kurs
och konferens, resor,
hotell och personliga
utlägg för
kommunstyrelsens
ordförande och
förste och andre vice
ordförande
9. Representation
Överordnad chef

10. Representation för
kommunalråd,
politiska sekreterare
och
kommunstyrelsens
ledamöter

Enhetschef för
kanslienheten

Formkrav enligt attestreglementets
tillämpningsanvisningar 9 §.
Riktlinjer enligt bilaga 2.

Formkrav enligt attestreglementets
tillämpningsanvisningar 9 §.
Riktlinjer enligt bilaga 2.
Överordnad chef attesterar
representationskostnaden för
underställda chefer. I fall då
stadsdirektören själv deltar attesteras
stadsdirektörens kostnader av
kommunstyrelsens ordförande.
Formkrav enligt attestreglementets
tillämpningsanvisningar 9 §.
Riktlinjer enligt bilaga 2.
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11. Administrationskostnader, kostnader
för kurs, konferens,
resor, hotell och
personliga utlägg för
kommunalråd,
politiska sekreterare
och
kommunstyrelsens
ledamöter
12. Rekvisition av
handkassa,
dagskassa/växelkassa
13. Bokföringsorder

Enhetschef för
kanslienheten

Administrativ chef

Administrativ chef
Controller/verksamhetens kontaktekonom
Kamrer
Redovisningsassistent
/Redovisningssekreterare inom
ekonomienheten

14. Kostnader inom
kommunstyrelsens
projekt- och
utredningsanslag
15. Kostnader inom
kommunstyrelsens
stimulans- och
omstruktureringsmedel
16. Kostnader för
stadigvarande
medlemsavgifter och
bidrag
17. Centrala
pensionärsrådet,
Råd för funktionshinderfrågor

Avser kostnader upp till
10 000 kr. Kostnader därutöver
beslutsattesteras av
kommunstyrelsens ordförande.
Formkrav enligt attestreglementets
tillämpningsanvisningar 9 §.

Direktör för den
avdelning inom
stadskontoret som
handlagt ansökan
Administrativ chef

Omföring av kostnader med
resultatpåverkan ska ske i samråd
med budgetansvarig, undantaget
rättelser av felkodningar och
uppbokningar i samband med
månadsstängning och bokslut.
I samband med uppbokning
omfattar attesträtten adekvata
balanskonton. Med undantag för
justerings- och hänsynsposter ska
bokföringsorder beslutattesteras av
annan än den som registrerat
bokföringsordern i
ekonomisystemet.
Utbetalas och beslutsattesteras i
enlighet med beslut
Utbetalas och beslutsattesteras i
enlighet med beslut

Enligt bilagd
specifikation över
beslutsattestanter
Enhetschef för vårdoch omsorgsenheten

Gäller ej arvoden
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18. Borgerliga
Administrativ chef
förrättningar
19. Pensionsförsäkringar HR-chef

Specifikation av attesträtt – INTÄKTER
Huvudregel
Budgetansvarsprincipen. Budgetansvaret (resultaträkningen) regleras i budgetinstruktionen.

Attestsituation
1. Intäkter

Beslutsattestant
Budgetansvarig chef

2. Intäkter inom
Stadsdirektören
samtliga
kostnadsställen inom
Förvaltning 102
Kommunstyrelsen
3. Intäkter inom
Direktör för
samtliga
avdelningen
kostnadsställen inom
en avdelning.
4. Balansräkning,
tillgångar

Anmärkningar

Kamrer

Den generella attesträtten gäller
endast då ordinarie beslutsattestant
eller dennes ersättare inte är i tjänst
eller när det av annat skäl bedöms
nödvändigt att attest utförs
Attesträtten gäller endast då
ordinarie beslutsattestant eller
dennes ersättare inte är i tjänst eller
när det av annat skäl bedöms
nödvändigt att attest utförs
Ersättare administrativ chef

Beslutsattestant

Anmärkningar

Undantag från huvudregeln

Attestsituation
1. Förvaltningsinterna
OH- intäkter

Controller/verksamhetens kontaktekonom inom
ekonomienheten
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2. Bokföringsorder

Administrativ chef
Controller/verksamhetens kontaktekonom
Kamrer

Omföring av intäkter med
resultatpåverkan ska ske i samråd
med budgetansvarig, undantaget
rättelser av felkodningar och
uppbokningar i samband med
månadsstängning och bokslut.

I samband med uppbokning
Redovisningsassistent omfattar attesträtten adekvata
/sekreterare inom
balanskonton. Med undantag för
ekonomienheten
justerings- och hänsynsposter ska
bokföringsorder beslutattesteras av
annan än den som registrerat
bokföringsordern i
ekonomisystemet.
3. Intäkt från
Controller/verksam- Ombokning i enlighet med beslut
kommunstyrelsens
hetens kontaktanslag för projekt
ekonom inom
och utredningar eller ekonomienheten
stimulans- och
omstruktureringsmedel
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Specifikation av behörighetsattest

Attestsituation
1. Lönestyrande
uppgifter

Behörighetsattestant

Anmärkningar

HRadministratör/HRkonsult
Stadsdirektörens
sekreterare

2. Arvodering av
officiant för borglig
begravning

Sekreterare inom
kanslienheten
Assistent på
ekonomiavdelningen

Avser endast förtroendevalda
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Bilaga 1 - Specifikation över beslutsattestanter
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Bilaga 2 - Policy för alkohol vid representation i Malmö stad
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