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§ 255. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av översyn av beslutsattestanter, ansvarsområden 
och beloppsbegränsningar  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektör att utse namngivna personer till attestanter 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommundirektör ges möjlighet att vidaredelegera 
till sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs i kommunstyrelsens 
delegationsordning. (Bilaga). 
 
Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en aktuell förteckning över beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns upprättad. Förteckningen skall finnas i 
ekonomisystemet och kunna delges kommunstyrelsen på begäran. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-11 att gälla från 2015-
01-01. Attestreglementet regler hur kommunen hanterar ekonomiska transaktioner inklusive 
interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 
att förvalta. 
Attestreglementet anger att varje nämnd utser personer med rätt att beslutsattestera och 
beställningsattestera eller vara ersättare för dessa. Attesträtten skall knytas till ett 
ansvarsområde med angivande av eventuella begränsningar. Nämnden kan delegera till 
tjänsteman att utse namngivna personer till attestanter. 
Med anledning av omorganisationen av kommunens tjänstemannaorganisation 2021 görs nu 
en översyn av beslutsattestanter, ansvarsområden och beloppsgränser för ekonomiska 
transaktioner.  Syftet med översynen är att säkerställa att beslutsattestanterna har efter 
omorganisationen gällande ansvarsområden. En översyn av beloppsgränser görs så att likande 
chefsroller kommer att ha samma beloppsbegränsning. Vissa roller kommer, utifrån 
ansvarsområde, få högre eller lägre beloppsgränser än tidigare. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna delegerar till kommundirektör att 
utse namngivna personer till attestanter. Kommundirektör ges möjlighet att vidaredelegera till 
sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs i kommunstyrelsens/nämndens 
delegationsordning. (Bilaga) 
Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en aktuell förteckning över beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns upprättad. Förteckningen finns i 
ekonomisystemet och kan delges kommunstyrelsen och nämnderna på begäran. 
 
Ändring 
Fastställande av förteckning över beslutsattestanter                Verksamhetschef Ekonomi 
och ersättare inom kommunstyrelsens verksamheter  Kommundirektör, med rätt att 

vidaredelegera 
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