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Fastställande av attestinstruktion för kommunstyrelsen Fv 102
samt kommunfullmäktige Fv 001

STK-2020-389
Sammanfattning

Förslag till attestinstruktion för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige är
upprättade och justerade utifrån kommunfullmäktiges beslut om nytt attestreglemente 19
december 2019 och kommunstyrelsens beslut om tillämpningsanvisningar 15 januari 2020.
Huvudsaklig förändring i själva attesträtterna är att enhetschef med underordnad sektion har
generell attesträtt för hela enheten och att ekonom och enhetschef på serviceförvaltningens
redovisningsenhet, som sedan 1 februari 2020 hanterar vissa av stadskontorets
redovisningsprocesser, har attesträtt för bokföringsorder. Övriga ändringar avser
förtydligande om vad som gäller i samband med attest i enlighet med det nya
attestreglementet och ändringar i titlar.

Nytillkomna avsnitt i dokumentet är markerat med blå text 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 styrdokument för förvaltningens ekonomistyrning.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestinstruktion för de verksamheter som
ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla tillsvidare från
och med 1 maj 2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestinstruktion för kommunfullmäktige,
förvaltning 001, att gälla tillsvidare från och med 1 maj 2020.
3. Kommunstyrelsen godkänner att stadsdirektören löpande har rätt att besluta om
ändringar i attestinstruktionen i samband med personalförändringar eller tillkomst av
nya konteringsbegrepp.

Beslutsunderlag
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