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Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2013 - 2014
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2013 till år 2014, samt
att delegera till direktören för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att utse sakgranskare
för år 2013 till år 2014.
Sammanfattning
Beslutet ersätter tidigare nämndbeslut, BUN-2011-0889 Beslutsattest i ekonomiska ärenden 20122014, på grund av förändring av befattningar inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje
nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för
dessa. Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente.
Nämnderna bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer
eftersom att då undviks att nya beslut måste göras vid personalskiften.
Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter,
mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller
resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av
respektive nämnd.
Föredragning
Varje nämnd ska utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara
ersättare för dessa. Vissa delar i nuvarande attestreglemente utgår såsom behörighetsattest
vilket sker elektroniskt i ekonomisystemet genom kontroll mot uppsatta behörighetsregister.
De funktioner som finns i nuvarande ekonomisystem är attestant och sakgranskare.
Attestantens roll överensstämmer med tidigare beslutsattest och ska således utses av
respektive nämnd medan nämnden kan delegera rätten att utse sakgranskare till
förvaltningschef eller resultatenhetschef
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Varje nämnd ska svara för att det finns en ständigt aktuell förteckning över utsedda attestanter
och ersättare. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov av respektive attestant. Genom
namnteckningsprovet bekräftar respektive person att man tagit del av kommunens
attestreglemente (inkl anvisningar och kommentarer) för kontroll av ekonomiska
transaktioner. Ansvarig för att det finns en aktuell förteckning föreslås åvila ekonomichefen
eller av denne utsedd tjänsteman. Förteckning anmäls en gång per år i nämnden
Uppdragskontoret för barn ungdom och arbetsmarknad (UAK) är en förvaltning åt tre
nämnder; barn och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden är arbetsgivarnämnd för det
gemensamma uppdragskontoret samt för nämndens myndighetsorganisation och
barnomsorgsadministration. Kostnaden för uppdragskontorets gemensamma administration
fördelas mellan de tre nämnderna.
Beslutsattest
Beslutsattesten innebär kontroll av erhållen faktura, eller motsvarande underlag, mot beslut,
beställning eller följesedel, d v s att
•
•
•
•
•

Beställning har skett hos leverantören av behörig person.
Kvantitet och kvalitet är riktiga och stämmer med beställning.
Pris, rabatt och övriga villkor inkl moms är riktiga och stämmer med ingångna avtal.
Kontering har skett på ett riktigt sätt
Om inköp inte gjorts enligt ramavtal ska orsaken till detta antecknas på fakturan.

Förslag till befattningar/funktioner med attesträtt framgår av bilaga 1. Attesträtt för
befattningshavare omfattar även tillförordnad ersättare.
Sakgranskare
Den som sakgranskar konterar fakturan och kontroller att varan/tjänsten mottagits.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Bilaga 1: Barn- och ungdomsnämnden, beslutsattester 2013-2014.

Bilaga 1

Barn- och ungdomsnämnden - Beslutsattester 2013 - 2014
Ansvarsnummer
71x

Verksamhet
enl IVE

Befattn i n g/fu n kti o n
Attestansvar

Benämning

6.1 -6.8

Ersättare

Direktör, Kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad (UAK)

uppdragschef / chefcontroller / chefsekonom

Gemensam administration Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden för barn och unga
Fördelas mellan nämnderna (ansvar 7100-7108)
7100
7104
7105
7106
7107
7108

6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83

Ledning UAK
Verksamhetsstöd och utveckling
Barn- och ungdomsenhet
Utbildning- och arbetsmarknadsenhet
Social enhet
Administration

Direktör UAK
ChefscontroUer
Uppdragschef, barn och ungdomsenhet
Uppdragschef, utbildning- och arbetsmarknadsenhet
Uppdragschef, social enhet
Chefsekonom

uppdragschef /
uppdragschef /
uppdragschef /
uppdragschef /
uppdragschef /
uppdragschef /

chefscontroUer /
chefscontroUer /
chefscontroUer /
chefscontroUer /
chefscontroUer /
chefscontroUer

chefsekonom
chefsekonom
chefsekonom
chefsekonom
chefsekonom

Kostnaden delas mellan Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Styrelsen för vård och bildning
7109

6.83

7110

6.1 + 6.83

Systemägare Pm3 (Extens)

ChefscontroUer

uppdragschef / chefsekonom

Gemensamt BUN

Uppdragschef, barn- och ungdomsenhet

uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom

(6.1-Politisk verksamhet

6.83-Administration)

7111

6.3

Kultur och fritid

Strateg, kultur och fritid

uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom

7112
71121
71122

6.41
6.41
6.41

Förskola, gemensamt
Förskola
Barnomsorgsadministration (BOA)

Uppdragschef, barn- och ungdomsenhet
Uppdragschef, barn- och ungdomsenhet
Chef barnomsorgsadministration

uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom
uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom
uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom

7113
71131
71135
71137
71138

6.42 - 6.432
6.42 - 6.432
6.42 - 6.432
6.433

Grundskola gemensamt
Grundskola, vård och bildning
Grundskola, övriga producenter
Grundsärskola
Fristående grundskola i Uppsala

Uppdragschef,
Uppdragschef,
Uppdragschef,
Uppdragschef,
Uppdragschef,

uppdragschef
uppdragschef
uppdragschef
uppdragschef
uppdragschef

Funktionshinder 0-20 år

Strateg, vård och omsorg om funktionshindrade

uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom

Myndighetshandläggare, barn - och
ungdomsnämnden

Chef myndighet för barn och ungdom

uppdragschef / chefscontroUer / chefsekonom

6.42 - 6.432
71141
6.54-6.55
71143
6.501

barnbarnbarnbarnbarn-

och
och
och
och
och

ungdomsenhet
ungdomsenhet
ungdomsenhet
ungdomsenhet
ungdomsenhet
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