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KOMMUNAL  

FÖRFATTNINGSSAMLING – POLICY 

 

En policy beskriver en viljeinriktning, ett gemensamt förhållningssätt och ett 
rättesnöre inom ett visst område för kommunens verksamhet. Den anger 
principerna för kommunens agerande i olika frågor i syfte att vägleda till önskad 
nivå eller till ett önskat tillstånd. 
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1.  Om policyn

Attestreglementet är en del av kommunens internkontroll. Reglementet gäller för 

kommunens samtliga externa och interna ekonomiska transaktioner inklusive medel 

som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.  

1.1 Innehåll 

Målet med attestreglemente är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och 
därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:  

Beställning Den person som beställer varor eller tjänster för kommunens 
räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra kontroller 
mot styrdokument för inköp och upphandling. 

Prestation Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen. 

Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. 

Betalningsvillkor  Betalning sker vid rätt tidpunkt. 

Bokföringstidpunkt  Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 

Kontering  Transaktionen är rätt konterad. 

Beslut  Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig 
beslutsfattare. 

Om fel uppstår ska dessa åtgärdas snarast. 

1.1.1 Bakgrund 

Kommunen behöver ha ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av 

verifikationer för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Kommunallagens sjätte kapitel anger i paragraf 6 att: Nämnderna ska var och en inom 

sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 

för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
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1.2 Verksamhetsområde och avgränsning 

Denna policy gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda dotterbolag. 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

styrelse i helägda dotterbolag, kommundirektör respektive styrelser i helägda 

dotterbolag. 

1.3 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av dessa 
regler och för att vid behov ta initiativ till förändring av dessa. Kommunfullmäktige 
antar reglementet. 

1.4 Kommunens nämnders ansvar 

Kommunens nämnder ansvarar för att  

 utse eller delegera till förvaltningschef att utse attestanter samt ersättare, 

 ha en aktuell attestförteckning över attestanter kopplat till roller med 
eventuella begränsningar i till exempel konto, verksamhet eller belopp 

 det årligen fattas beslut om alla attestanter samt att beslut fattas vid varje 
förändring under året 

 antagna regler och anvisningar avseende detta reglemente följs samt 

 kopia på aktuell attestförteckning skickas till ekonomiavdelningen på 
kommunledningskontoret 

Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare anvisningar för sitt verksamhetsområde.  

1.5 Styrelse i helägda dotterbolags ansvar 

Styrelsen i helägda dotterbolag ansvarar för att  

 utse attestanter samt ersättare, 

 ha en aktuell attestförteckning över attestanter kopplat till roller med 
eventuella begränsningar i till exempel konto, verksamhet eller belopp 

 det årligen fattas beslut om alla attestanter samt att beslut fattas vid varje 
förändring under året 

 antagna regler och anvisningar avseende detta reglemente följs samt  

 kopia på aktuell attestförteckning skickas till ekonomiavdelningen på 
kommunledningskontoret 

Varje bolag utfärdar vid behov ytterligare anvisningar för sitt verksamhetsområde.  
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1.6 Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att 

 attestanter är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd, 

 att informera nämnden om attestförteckning och revidering av densamma 

 övergripande uppföljning och utvärdering av rutiner för sitt 
verksamhetsområde 

 attestförsäkran skrivs under 

1.7 Verksamhetsansvarig chef och attestanters 
uppgift 

Verksamhetsansvariga chefer och attestanter ansvarar för att 

 de löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl, 

 tillämpa fastställda anvisningar till attestreglementet samt 

 när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller 
ekonomichef  

 
Attestansvar knyts till roll eller befattning, kodintervall samt eventuellt beloppsgräns 
med angivande av begränsningar. När ordinarie attestant inte kan fullgöra 
attestuppdraget i tid, är överordnad eller i attestförteckningen utsedd ersättare 
attestant. 
 

För att säkerställa att alla beslutsattestanter är införstådda med ansvaret i rollen som 

beslutsattestant ska alla beslutsattestanter underteckna en attestförsäkran. 
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2.  Kontroller 

Följande kontroller och attester ska utföras av 

2.1 Sakgranskare 

Kommunens ekonomiska transaktioner signeras först av sakgranskaren med en attest 

för elektronisk signatur i kommunens fakturasystem eller med namnteckning innan 

de vidarebefordras till beslutsattestanten. Sakgranskaren ska 

 Kontrollera att vara eller tjänst har mottagits eller levererats,  

 Kontrollera att det är rätt kvantitet och håller avtalad kvalitet 

 Kontrollera att pris och betalningsvillkor överensstämmer mot avtal, 

beställning, taxa och regler 

 Kontrollera att verifikationen uppfyller krav enlig lagstiftning och god 

redovisningssed 

 Ange korrekt kontering och periodisering  

Ibland sköts leveranskontrollen av en annan person. Bägge ingår då i sakgranskarens 

uppgifter. 

2.2 Attestant 

Attesten är kopplat till ett budgetansvar. Transaktioner ska attesteras innan de utförs. 

Attestanten  

 har det yttersta ansvaret för att transaktionen är riktig och att alla kontroller i 

flödet har utförts  

 kontrollera att konteringen är riktig  

 kontrollera att inte jäv föreligger 

 intygar att kommunstyrelse- eller nämndbeslut, budgetanslag, beslutad plan 

eller riktlinje följs 

Nämnd och styrelse kan genom beslut vid sammanträde attestera ekonomisk 

transaktion. 

Kommundirektören har rätt att attestera samtliga ekonomiska transaktioner i 

kommunen. 

Förvaltningscheferna har rätt att attestera samtliga ekonomiska transaktioner inom 

respektive ansvarsområde. 

Uppbokningar, rättningar och interna affärer kräver inte alltid attest, se 3.1 

Ansvarsfördelning. 
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Ekonomichef, redovisningsansvarig samt controller på respektive förvaltning har rätt 

att attestera omföringar och rättningar av bokföringsposter där ingen resultateffekt 

eller utbetalning sker. 

2.3 Behörighetskontroll 

Behörighetskontroll innebär kontroll att attester är tecknade av behöriga personer. I 

IT-system utförs behörighetskontrollen av systemet. I pappersbaserade rutiner sker 

kontrollen av förvaltningen eller den som registrerar i kommunens ekonomisystem 

eller lönesystem. Behörighetskontrollen kan ske stickprovsvis. 
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3.  Kontrollernas utformning 

Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd 
är tillräcklig. Vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till transaktionens art så 
att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Kommunstyrelsen, 
förvaltningschef eller ekonomichef kan besluta om avsteg från kraven i detta 
reglemente om det är motiverat utifrån utförd och dokumenterad riskanalys. Vid 
utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: 

3.1 Ansvarsfördelning   

Attestinstruktioner ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd 
är tillräcklig. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en 
transaktion från början till slut. Attestanten kan inte vara samma person som 
sakgranskar eller behörighetskontrollant. Men köp av personlig karaktär kräver alltid 
attest av överordnad, se rubriken Jäv. 
 
Undantag för kravet på både sakgranskning och attest är: 

 interndebiteringar där transaktionen kan accepteras i förväg genom 
beställning, hyresavtal eller annat avtal.  

 ”återkommande fakturor” där attest sker via systemet enligt särskilt 
regelverk och 

 uppbokning, vändningar och rättning av belopp som inte innebär en 
utbetalning. 

3.2 Kompetens   

Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha tillräcklig kompetens för 
uppgiften. 

3.3 Integritet    

Den som utför en kontroll ska ha en självständig ställning gentemot den 
kontrollerade. Det är inte lämpligt att underordnad personal attesterar det som en 
överordnad har sakgranskat.  

3.4 Jäv   

En attestant får aldrig attestera en ekonomisk händelse som avser attestantens egen 
användning eller förbrukning av kommunens resurser, vare sig det gäller attestanten 
privat eller i dennes tjänsteutövning. Denna princip gäller även ekonomiska händelser 
som i relation till attestant avser närstående, beroendeställning eller jävsituation. 
 
För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. 
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3.5 Dokumentation   

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.  
 
Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som 
utfört attesten. I IT system eller på papper genom varaktig påskrift. Tabellstyrda och 
automatiska IT-baserade kontroller ska framgå av systemdokumentation, där också 
hur fel hanteras framgår. 

3.6 Kontrollordning   

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en 
tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.  

4.  Uppföljning  

Attestreglementet är en del av kommunens internkontroll.   

5.  Förväntad effekt 

Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter 

genom att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och säkerställa att transaktioner är 

korrekt. 
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