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Tillampningsanvis~iingartill attestreglemente
Bakgrund
Mot bakgmnd av ny redovisningsorganisation och ny teknik för hantering
av leverantörsfakturor, fastställde landstingsf~~llinaktige
i 5 62/07 ett nytt
attestreglemeiite.
Reglementet innehäller övergripande regler som kali förvantas vara stabila
under en tidsperiod pä 5-10 år och samtidigt medge viss flexibilitet.
För att reglementet ska vara funktiouellt och anpassat till organisation,
tekniska forutsattningar etc, behöver det kompletteras med
tillämp~iingsarivisiiingarsom fastställs av landstingsstyrelsen. Pä lämplig
nivä i organisationen upprättas därefter rutiner och inforrnatioilsn~aterial.

Tillainpningsaiivisni~~garna
följer samma stniktur som reglementet och
består av koinmeiitarer och kompletterande anvisningar till respektive
paragraf. I bifogat dokument utgör den kursiva stilen själva paragraftexten. I
direkt anslutning till denna följer tillaillpiiingsaiivisiliilgania,

Tilläinpiiingsanvisriingarna behandlar bl a följande områden:
o
o
o
o
o
o
o
o

Landstinget Sörmland
Fax 0155-28 91 15

Hur attestanter ska utses och hur attesträtten a r utfoimas
Innebörden av olika attestbegrepp
Kontroll och attest av olilta typer av ekonomiska händelser
Hur brister som upptäcks ska rapporteras
Hur attest ska ske i jävsituationer
Hur kontrollordningen ska vara
Hur attest ska dokumenteras
Krav pä IT-baserade kontroller
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Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Landstinget
Sörmland
§1

Reglementets omfattning

Detta reglemente gäller för landstingets samtliga verifikationer, inklusive verifikationer för
medel som landstinget ålagts eller åtagit sig att förvalta.
Tillämpningsanvisning:
Reglementet reglerar kontroll av verifikationer för såväl kostnads- som intäktstransaktioner
både i intern- och externredovisningen som verifikationer för tillgångar, skulder och
avsättningar med de begränsningar som anges i dessa anvisningar. Bestämmelserna omfattar
inte den förpliktande händelsen, som t ex tecknandet av avtal och beställningar. Sådana frågor
regleras normalt i delegationsordning eller arbetsordning.
§2

Målsättning

Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är
korrekta avseende:
Prestation

Att varan eller tjänsten har levererats till
eller från landstinget, och/eller att transaktionen
i övrigt stämmer med de villkor som
avtalats/överenskommits

Bokföringsunderlag

Att verifikationen uppfyller kraven enligt god
redovisningssed

Villkor

Att rätt villkor tillämpas, t ex betalningsvillkor

Bokföringstidpunkt

Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
bokföringsperiod

Kontering

Att transaktionen är rätt konterad

Beslut

Att transaktionen överensstämmer med beslut av
behörig beslutsfattare

3§

Landstingsstyrelsens ansvar

Landstingsstyrelsen ansvarar för
- utfärdandet av för landstinget gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente
- övergripande uppföljning och utvärdering av dessa regler
- att vid behov ta initiativ till förändring av dessa regler.
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Tillämpningsanvisning:
Ekonomidirektören ansvarar för tolkning av reglementet samt för utformning av
gemensamma rutiner. Ekonomidirektören ansvarar också för att vid behov till
landstingstyrelsen utarbeta förslag till förändring av dessa tillämpningsanvisningar. För
uppföljning och utvärdering hänvisas till reglementet för intern kontroll.
§4

Nämndernas ansvar

Landstingets nämnder och fullmäktigeberedningar ansvarar för att
- antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs
- vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde
- årligen utse beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person och
ansvarsområde med angivande av eventuella begränsningar
- upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter
Tillämpningsanvisning:
Attestreglementet fastställer endast minimikraven inom området. Nämnderna har det yttersta
ansvaret för att reglemente och av landstingsstyrelsen utfärdade tillämpningsanvisningar följs.
Nämnd får delegera rätten att utse attestanter och ersättare till förvaltningschef.
Attestanter ska utses inför varje nytt år och löpande vid förändringar.
Av de olika attestrollerna är det endast beslutsattestanter och ersättare till dessa som måste
utses formellt. Övrigt kontrollansvar kan följa den ansvars- och arbetsfördelning som råder.
Rätten att beslutsattestera ska i normalfallet följa det ekonomiska ansvaret och vara odelad.
D v s enbart en person ska kunna attestera en viss koddelskombination. Kombinationen av
konto, k-ställe och ev övrig koddel ska entydigt avgöra vilken person som ska attestera och
därmed vilken ansvarskod som ska användas. En roll som överordnad till beslutsattestanten
medför med automatik ingen rätt att attestera i beslutsattestantens ställe.
Attesträtt bör inte begränsas till belopp utan sådana begränsningar görs i någon form av
arbetsordning, där det framgår vem som har rätt att besluta.
Ersättare ska endast träda in vid sjukdom, ledigheter och andra tjänsteuppdrag. Vid kortare
frånvaro kan beslutsattestanten i normalfallet fullgöra sitt uppdrag utan att ersättare behöver
träda in.
Attestuppdrag kan vid behov återkallas under löpande år av den som utfärdat attesträtten.
Det är mycket viktigt att den som utser attestanter förmedlar sina krav på attestförfarandet till
de personer som ska attestera och beskriver innebörden av det ansvar som är knutet till
uppdraget.
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Varje nämnd ska upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och
ersättare. Av förteckningen ska framgå namn i klartext, attesträttens omfattning och
användar - ID till elektronisk fakturarutin.
Attestförteckningen, nämndens eventuella tillämpningsanvisningar och samtliga beslut som
fattats angående attester av nämnden eller på delegation, ska finnas förvarade på ett samlat
och överskådligt sätt.
Samlad redovisning ansvarar för ett samlat register över utsedda attestanter.
§5

Förvaltningschefernas ansvar

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att
-

kontrollansvariga inom nämndens verksamhetsområde är informerade om reglerna
och anvisningarnas innebörd.
vid behov ta fram ytterligare tillämpningsanvisningar. Dessa ska fastställas av
nämnden
vid behov aktualisera beslut om attestberättigade

Tillämpningsanvisning:
Om nämnden delegerar beslut om attesträtt till förvaltningschef ska denne även tillse att
attestförteckning motsvarande kraven i 4§ utfärdas.

§6

Kontrollansvarigs ansvar

Kontrollansvarigs uppgift är att
- tillämpa fastställda anvisningar
- när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt
fastställd rutin
Tillämpningsanvisning:
Med kontrollansvarig avses den som utför någon typ av kontrollåtgärd, t ex förtroendevalda,
anställda eller inhyrd personal.
Om kontrollansvarig inte kan godkänna en transaktion ska den som beslutat om transaktionen
underrättas. Om rättelse inte kan uppnås ska rapportering ske till beslutsattestanten om
kontrollen gäller godkänd prestation, annars till närmast överordnad.
Om kontrollansvarig bedömer att det inte är lämpligt att rapportera upptäckta brister till
närmast överordnad chef, kan rapport i stället lämnas till nästa chefsnivå i organisationen.
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§7

Kontroller

Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras:
Prestation och kvalitet

Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller
levererats och håller avtalad kvalitet

Pris och villkor

Kontroll av pris- och betalnings/leveransvillkor mot
avtal, beställning, avgifts-/bidragsregler eller
motsvarande

Beslut

Kontroll mot formella beslut, disponibla medel enligt
budget och att utgiften är förenlig med verksamheten

Behörighet

Kontroll av att nödvändiga attester skett av behöriga
personer

Kontering

Kontroll att konteringen är korrekt

Formalia

Kontroll av att verifikationen uppfyller kraven enl
lagstiftning och god redovisningssed

Tillämpningsanvisning:
Formalia
Enligt lagen om kommunal redovisning ska en verifikation på ett varaktigt sätt innehålla
uppgifter om:
-När den upprättades
-När den ekonomiska händelsen inträffade
-Vad den avser
-Vilket belopp det gäller
-Vilken motpart den berör, och i förekommande fall
-Vilka handlingar som legat till grund för händelsen och var originalhandling förvaras.
För leverantörsfakturor finns följande krav på innehåll enl mervärdesskattelagen:
-Fakturadatum
-Fakturanummer
-Säljarens momsregistreringsnummer
-Säljarens och köparens namn och adress
-Leveransdatum
-Pris
-Momssats och momsbelopp
-Mängd/omfattning och art av fakturerade varor och tjänster
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Om verifikatet avser en rättelse av en felförd post, ska rättelsen innehålla en hänvisning till
det fel som avses. Samtidigt ska det genom anteckning på den tidigare verifikationen eller på
annat sätt säkerställas att man vid granskning av den tidigare verifikationen utan svårighet kan
få kännedom om rättelsen.
Fakturor som omfattar aktiviteter som inte entydigt är kopplade till verksamheten ska styrkas
genom att syftet med aktiviteten och vilka personer som deltagit anges på fakturan/notan.
Exempel på sådana aktiviteter är representation, resor, konferenser, personalbefrämjande
åtgärder och uppvaktningar. Om uppgifterna framgår av sidoordnat material ska det på
fakturan finnas en tydlig hänvisning som säkerställer sambandet mellan faktura och underlag.
§8

Attestbegrepp

Av tillämpningsanvisningarna ska framgå vilka attestbegrepp som finns definierade samt hur
ansvaret för att utföra olika kontrollmoment är kopplat till dessa.
Tillämpningsanvisning:
Följande generella attestbegrepp finns:
•
•
•
•

Godkänd prestation
Beslutsattest
Kontraattest
Behörighetskontroll

Godkänd prestation innebär att man intygar att kontroll utförts av prestation och kvalitet på
det sätt som beskrivits i § 7.
Beslutsattest utgör kärnan i kontrollen och innebär att man intygar att kontroll utförts utan
anmärkning beträffande:
-

Pris och villkor
Beslut
Kontering
Formalia

Beslutsattestanten kan ta hjälp av annan för att utföra kontrollerna men är själv ansvarig för
att dessa utförts korrekt och utan anmärkning innan beslutsattest sker.
Beslutsattestant kan inte samtidigt intyga godkänd prestation.
Kontraattest tillämpas i situationer då beslutsattestanten är jävig. Beslutsattestanten attesterar
då först själv, därefter sker kontraattest av närmast överordnad.
Behörighetskontroll innebär kontroll av att föreskrivna attester skett och att behöriga personer
har beslutsattesterat. Normalt är det den som ansvarar för att registrera underlaget eller
verkställa transaktionen i IT-systemet som i förekommande fall ska utföra
behörighetskontroll. Behörighetskontroll utförs av inköpare vad gäller attest av inköpsorder
och av löneadministratörer vad gäller reseräkningar etc.
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Den som utför behörighetskontroll kan inte inneha rollen som beslutsattestant.
Då det i IT-baserade system finns funktioner för kontroll av behörigheter ersätter denna den
manuella behörighetskontrollen.
§9

Kontrollernas utformning och utförande

Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är
tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen
person ensam ska hantera en transaktion från början till slut.

Kompetens

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

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person ska ha en självständig
ställning gentemot den kontrollerade

Jäv/Egna kostnader

Den som utför kontrollen får ej ensam kontrollera in- och
utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller
utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och
föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har
ägarintressen eller ingår i ledningen.

Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt
sätt.

Kontrollordning

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

Kraven på vidtagna kontroller ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så
att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Landstingsstyrelsen kan därför
besluta om avsteg från ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd riskanalys. I dessa
fall ska anges under vilka förutsättningar som avsteg får ske.
Tillämpningsanvisning:
Kompetens
Den som ska utföra en kontrollåtgärd bör ha kompetens om dessa anvisningars innebörd och
vilket ansvar som är knutet till olika roller. Det gäller krav på kontrollåtgärder, hur brister ska
rapporteras, regler om jäv m m.
Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs hur olika typer av transaktioner ska kontrolleras och attesteras.
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Anskaffning av varor och tjänster, utbetalning av bidrag och andra externa utbetalningar
Huvudregeln är att alla externa utbetalningar kräver både godkänd prestation och
beslutsattest, dvs minst två personer ska kontrollera transaktionen. Därav följer att kontroll av
prestation och kvalité vid anskaffning av varor och tjänster ska utföras av annan än
beslutsattestanten.
Om det inte finns mer än en person på en arbetsplats som har tillräcklig insikt för att kunna
utföra en meningsfull kontroll kan avvikelser vara nödvändiga. Om kraven på flera personer i
kontrollkedjan måste uteslutas ska beslut fattas om andra kompletterande kontroller, t ex
stickprov i efterhand. Ett sådant beslut ska fattas innan avsteg från grundregeln sker av den
som utfärdar attesträtten.
Godkänd prestation tecknas ibland på följesedel av den som mottar gods. Den undertecknade
följesedeln kan då utgöra en rapport över utförd kontroll som skickas till annan person som
sedan tecknar godkänd prestation på fakturan inför utbetalning. Motivet är att det inte alltid är
rationellt att sprida fakturor till alltför många personer och alltför långt ut i organisationen.
Behörighetskontroll ska utföras av annan än beslutsattestanten.
Behörighetskontroll kan också ske automatiskt mot uppsatt regelverk i IT-system.
Fakturering av utförda tjänster
Underlag för fakturering får upprättas av handläggare utan attest av beslutsattestant.
I flertalet fall skapas underlag till fakturering med hjälp av information som registrerats i olika
försystem. Det gäller t e x uppgifter om kunder och utförda prestationer som tillsammans med
grunduppgifter i ekonomisystemet bildar den faktiska faktureringen. Olika handläggare bidrar
därför med olika delar till den faktiska faktureringen av utförda tjänster. Det ankommer på
berörda handläggare att utföra olika kontroller som säkerställer att de uppgifter de bidrar med
är korrekta.
Kreditering av kundfakturor ska enligt huvudregeln godkännas av beslutsattestant.
Särskild beslutsattestant får utses med rätt att attestera krediteringar till följd av en uppenbart
felaktig fakturering. Även eventuella återbetalningar som kan behöva ske till följd av en
uppenbart felaktig fakturering eller på grund av dubbla inbetalningar får attesteras på detta
sätt.
Respektive nämnd ansvarar för att allt som ska faktureras, blir fakturerat till rätt belopp och
rätt villkor. Kontroller som säkerställer detta kan ingå i nämndens plan för intern kontroll.
Inbetalning av bidrag/skatteintäkter/finansiella intäkter och andra externa inbetalningar
Externa intäkter ska normalt sett vara uppbokade som en fordran mot vilken inbetalningen
kan matchas. Kontrollen består därmed i att alla fordringar inflyter med rätt belopp och i rätt
tid. Sådana kontroller är automatiserade i de kravrutiner som tillämpas.
Bokföring av inbetalningar både i form av filinläsningar och manuell bokföring får ske av
handläggare utan beslutsattest.
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Kontroller som säkerställer fungerande kravrutiner kan ingå i nämndens plan för intern
kontroll.
Kalkylmässiga kostnadsfördelningar
Här avses fördelningar via databearbetningar såsom PO-pålägg och avskrivningar.
Dessa behöver inte attesteras. Kontroll mot pris, villkor, formalia och beslut utförs av den
handläggare som uppdaterar olika systemparametrar. Ansvarig nämnd kan besluta om
kompletterande kontroller för att säkerställa att bearbetning sker på avsett sätt.
Intern försäljning av varor och tjänster
Intern försäljning av varor och tjänster registreras i särskilt system som levererar en
bokföringsfil för samtidig bokföring hos köpare och säljare. Alla händelser specificeras på
interna debiteringsmeddelanden som köparen kan hämta fram via en Web-portal och skriva
ut.
Respektive verksamhet avgör med hänsyn till transaktionens art och förhållandena i övrigt om
debiteringsmeddelandena ska skrivas ut och beslutsattesteras. Minimikravet är att
beslutsattestanten tittar på och kontrollerar alla debiteringsmeddelanden.
Rapportering av ärenden och betalningar mellan förvaltning och Sörminkasso
Transaktioner som sker vid överföring av information mellan ekonomisystem och
inkassosystem behöver inte beslutsattesteras. Kontroll sker vid löpande avstämning av
avräkningskonton.
Lön/ersättning och andra personalkostnader
Transaktioner som avser lön, fasta tillägg eller andra ersättningar som följer av
anställningsavtal samt lagar och avtal styrs av grunddata i personalsystemet. Dessa uppgifter
registreras av handläggare med särskild behörighet.
Andra transaktioner som innebär ekonomiska konsekvenser eller ökad resursåtgång och som
rapporteras via personalsystemet ska godkännas av beslutsattestant. Detta gäller oavsett om
rapporteringen och godkännandet sker manuellt eller elektroniskt. Exempel på händelser är
reseräkningar, ersättningar för utlägg, övertid/mertid.
För en samlad kontroll av faktisk utbetald lön och övriga ersättningar ansvarar
beslutsattestanten genom rimlighetsbedömning av en särskild rapport från personalsystemet,
den s k utanordningslistan. Listan framställs varje månad. I huvudsak sker denna attest
elektroniskt. Om fel i utbetalningen befaras eller konstateras, ansvarar beslutsattestanten för
att rättelser vidtas och/eller för åtgärder som minimerar risken för att felet uppstår igen.
Justering av felaktig bokföring
Om justeringen avser ett uppenbart fel såsom felregistrering, fel konto, utebliven eller felaktig
tilläggskontering etc, kan transaktionen utföras av handläggaren utan attest av behörig
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beslutsattestant. Om rättelsen innebär att ansvarsområde för annan beslutsattestant påverkas,
ska attest ske enligt de regler som gällt om transaktionen varit rätt från början.
Periodiseringar
Periodiseringar i samband med års- och månadsbokslut får utföras av handläggare utan attest
av behörig beslutsattestant. Detta gäller under förutsättning att transaktionen till sin karaktär
och storlek är normalt förekommande i verksamheten. Om det gäller andra händelser ska
beslutsattestanten informeras om transaktionen.
Integritet
Det är inte lämpligt att underordnad personal beslutsattesterar överordnads utlägg och dylikt.
Nämndsordförandens utlägg och dylikt attesteras dock av vice ordföranden.
Det är heller inte lämpligt att underordnad personal beslutsattesterar sådant som överordnad
har kontrollerat. Däremot kan personal som är underställd beslutsattestanten utföra kontroll av
prestation, kvalitet, pris, villkor och formalia.
Om man som kontrollansvarig bedömer att man inte kan utföra en kontroll på grund av dessa
skäl, ska uppdraget överlämnas till närmast överordnad till beslutsattestanten.
Jäv/Egna kostnader
Till närstående räknas anhöriga men även andra som man har en nära relation till såsom
vänner, grannar etc.
Exempel på transaktioner av personlig karaktär är reseräkningar, ersättning för utlägg,
konferenser, hotellkostnader och måltider. Här inkluderas alla sådana transaktioner avseende
personen i fråga, som skulle kunna uppfattas som privata och därigenom rubba förtroendet för
attestantens opartiskhet.
Med jäv avses också att man på något sätt är delaktig i det som kontrolleras utan att det
behöver avse en personlig in- eller utbetalning. Det kan t e x gälla affärstransaktioner till
bolag, föreningar eller liknande där man själv eller närstående har intressen.
När en jävssituation uppstår ska beslutsattestanten, efter att själv ha beslutsattesterat,
överlämna transaktionen för kontraattest till närmast överordnad. Avser händelsen
förvaltningschef/motsv utförs kontraattest av landstingsdirektören. Avser händelsen
landstingsdirektören utförs kontraattest av landstingsstyrelsens ordförande. Avser händelsen
nämndsordförande utförs kontraattest av vice ordförande.
Vid tveksamhet ska alltid försiktighetsprincipen gälla, dvs kontraattest ska utföras i de fall
tveksamhet råder runt jävsförhållandet.
Om beslutsattestanten är ansvarig för en handkassa och själv ska ta emot betalning krävs
kontraattest.
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Dokumentation
Pappersbaserade rutiner
Huvudregeln är att godkänd prestation, beslutsattest och kontraattest ska dokumenteras genom
varaktig påskrift på verifikationen eller om det är praktiskt lämpligt, dokumenteras på annat
sätt. Sådan dokumentation, t ex beslutsattesterad beställning, beslutsattesterat
underlag/specifikation till samlingsfaktura, mottagningsrapport eller följesedel med attest för
prestation och kvalitet ska på ett varaktigt sätt fästas på verifikatet eller sparas på ett
överskådligt sätt enligt gällande gallringsplan.
IT-baserade rutiner
Dokumentation av godkänd prestation, beslutsattest och kontraattest i det elektroniska
fakturasystemet får ske med användar-ID. Detta ska i efterhand kunna knytas till viss person.
Attest av godkänd prestation ska i normalfallet göras av den som utför kontrollen. Om attesten
utförs av annan ska utförd kontroll dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, t ex
mottagningsrapport eller följesedel med attest för prestation och kvalitet ska inskannas med
fakturan eller sparas på ett överskådligt sätt enligt gällande gallringsplan. När beställning
skickas med intern e-post till inköpsfunktionen får avsändande e-postadress betraktas som
tillåten signatur för beslutsattest.
Kontrollordning
Beslutsattest kan göras redan vid beställning. Fakturan får då betalas utan ytterligare
beslutsattest under förutsättning att prestationen har godkänts och uppgifterna i fakturan i
väsentliga delar stämmer med beställningen. Beloppsavvikelser mellan beställning och
faktura upp till 100 kr per faktura får hanteras utan förnyad beslutsattest.
I rutiner där beslutsattest inte har skett vid beställning, ska kontroll av prestation och kvalitet,
utföras före beslutsattest.
Vid manuell kontroll av behörighet ska kontroll ske efter att beslutsattest utförts. I ITbaserade system styrs kontrollordningen av uppsatt regelverk och behörighetskontroll sker
därmed med automatik.
För abonnemangsfakturor t ex telefon, lokalhyror, el och vatten kan i IT-systemet
avtalsvillkor och gränsvärden för fakturorna läggas in. Sådana regelverk ska dokumenteras i
pappersbaserad form och attesteras av beslutsattestant genom varaktig påskrift. Med hjälp av
regelverket låter man systemet sköta kontrollen av fakturan och göra betalning.
Kompletterande kontroller krävs endast i de fall fakturan avviker från regelverket.

§ 10

IT-baserade kontroller

Om kontroll ska utföras med hjälp av IT-stöd ska det finnas en fastställd rutin för tilldelning
av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller.

10

Tillämpningsanvisning:
Systemägaren ansvarar för att det utarbetas en rutin för systemadministrationen. Syftet med en
sådan är att säkerställa att IT-baserade kontroller administreras och fungerar på avsett sätt.
Det gäller exempelvis hur behörigheter tilldelas samt hur regelverket i systemet underhålls.
Maskinellt utförda kontroller ska framgå av systemdokumentationen.
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