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Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Attesträtt 2020 för Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden
Förslag till beslut
Att

godkänna bilagda beslutsattestanter att gälla under år 2020,

Att

ekonomichef och strateg för kvalitetsledning och verksamhetsutveckling
som ersättare tilldelas rätten att beslutsattestera utanordningar via
dagbokföringen under 2020 inom arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämndens ansvarsområde, samt

Att

respektive enhetschef vid fyra särskilda boenden, eller den som denne utser
i sitt ställe, ansvarar för och har rätt att beslutsattestera de pengar
kunderna betalar in till den gemensamma ”hushållskassan”.

Ärendebeskrivning
Sektor Välfärd har upprättat förteckning med förslag till beslutattestanter för de
verksamheter som ingår i arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens
ansvarsområde att gälla under år 2020. Attestförteckningen visar de funktioner
som är beslutattestanter och därmed har det ekonomiska ansvaret för
verksamheten.
Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglementet som antogs av
Kommunfullmäktige 2018-05-28, samt tillämpningsanvisningar tagna av
Kommunstyrelsen 2019-06-19. Reglementet gäller kommunens ekonomiska
transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som
kommunen ålagts eller åtagits sig att förvalta och/eller förmedla.
Ett fåtal utbetalningar sker via utanordningar via dagbokföringen. Detta sätt att
göra utbetalningar ska endast användas i undantagsfall. Av den anledningen
bedöms det lämpligt att samordna attesträtten till ett fåtal personer inom sektorn
för att därigenom öka kontrollen av att detta utbetalningssätt endast används vid
rätt tillfälle och rätt ändamål.
Vid fyra särskilda boenden betalar kunderna in pengar till en gemensam
hushållskassa. Pengarna bokförs på ett särskilt balanskonto (28227) med
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respektive enhets/boendes ansvar. Enhetschef ansvarar för dessa pengar och har
attesträtten när något ska betalas med pengarna.
Av besluts- och delegationsförteckningen framgår att sektorchef har rätt att under
löpande år besluta om förändringar av beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
I bifogad bilaga redovisas förslag till förteckning över beslutsattestanter inom
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde för 2020.
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