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Attest- och utanordningsbehörighet, 
bemyndigande att förfoga över bank- och 
plusgirokonton samt firmatecknare 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e 

vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden. 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e 

vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller 

stadsdelsdirektören. 

 

3. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt 1:e och 2:e vice ordförande att attestera 

kostnader och intäkter som gäller ordföranden. 

 

4. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt stadsdelsdirektören att attestera kostnader 

och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare 

till detta. 

 

5. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt stadsdelsdirektören att i övrigt utse 

attestanter och utanordnare. 

 

6. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt stadsdelsdirektören att utförda fullmakt för 

att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till nämnden (värde, rek, paket, 

postförskott).  

 

7. Stadsdelsnämnden Lundby utser stadsdelsdirektören till firmatecknare. 

 

8. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde den 10 oktober 2019 ledamöter och ersättare till 

stadsdelsnämnden Lundby för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

Nämnden behöver därför utse attestanter och firmatecknare i enlighet med de regler för 

attest som gäller i Göteborgs stad.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-05 

Diarienummer N139-0767/19  

Handläggare 

Maria Berntsson  

Telefon: 031 – 366 70 29 

E-post: maria.berntsson@lundby.goteborg.se  
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Nämnden föreslås välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande och stadsdelsdirektör för 

olika attester och utanordningar för att kunna bland annat kunna hantera nämndens 

kostnader och förvaltningens hantering av värdeförsändelser.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nämnden ska utse attestanter och ersättare och utanordnare för att säkerställa att den 

ekonomiska händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag. Detta bidrar till 

en god intern styrning och kontroll 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ärendet kommer att samverkas i Förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 19 

december.  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska utse de attestanter och ersättare och utanordnare som behövs enligt 

regler för attest i Göteborgs Stad som kommunfullmäktige fastställt.  

Bakgrund till ärendet 

Nämnden ska utse attestanter och ersättare och utanordnare för att säkerställa att den 

ekonomiska händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag. Detta bidrar till 

en god intern styrning och kontroll. 

Attest- och utanordningsbehörighet  
Stadsdelsnämnden ska utse de attestanter och ersättare och utanordnare som behövs. 

Detta enligt regler för attest i Göteborgs Stads som kommunfullmäktige fastställt. 

Uppdragen som attestanter och utanordnare ska vara knutna till namngivna personer.  

Utgifter som avser förtroendevalda i stadsdelsnämnden bokförs på respektive nämnds 

organisatoriska enhet. Dessa kostnader och intäkter attesteras av ordförande. Vid 

förhinder är 1:e respektive 2:e vice ordförande ersättare för ordförande. 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger i uppdrag åt stadsdelsdirektören 

att utse attestanter och utanordnare samt ersättare för dessa enligt följande: 

• Upp till 500 tkr - enhetschef 

• 500 tkr - 1 000 tkr - områdeschef 

• 1000 tkr- 5000 tkr - sektorschef 

• Över 5 000 tkr - stadsdelsdirektör 

 

Förfogande över bank- och plusgirokonton samt utkvittering 
av värdeförsändelser 
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att 

besluta om öppnande av bank- och plusgirokonton och bemyndiga personer som, två 

tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och plusgirokonton.  

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att 

utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till stadsdelsnämnden 

(värdepaket, rekommenderade brev, paket, postförskott).  

Förvaltningens bedömning 
Genom att utse föreslagna attestanter och ersättare och utanordnare och delegera till 

stadsdelsdirektören att utse detsamma skapas förutsättningar för god intern styrning och 

kontroll.  
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Stadsdelsförvaltningen Lundby 

 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Maria Berntsson 

Stabschef 

  


