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 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
 sammanträde den 13 februari 2019 
 
 
Attesträtt vid miljö- och hälsoskyddsnämnden  

 

Förslag till beslut:  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att anta nedanstående förslag till attesträtt att gälla från och med 1 januari 2019,  
 
att delegera till miljödirektör att utse övriga attestanter.  
 

Ärendet 

Attesten är en del i den interna kontrollen. Att attestera är inget beslut i sig, utan innebär en 
bekräftelse av  

 att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut eller planer,  	
 att behöriga personer har agerat, 	
 att villkoren är riktiga. 	

Enligt Uppsala Kommuns attestreglemente ska varje nämnd utse befattningar med rätt att 
attestera. Attestmomentet får inte utföras av den som själv ska ta emot en betalning från 
kommunen. Attestmomentet får inte heller utföras av den som själv ska betala till kommunen 
och där ta emot transaktionen. Varje attest som gäller betalning av till exempel varor eller 
tjänster ska attesteras av två personer. Belopp över 200 000 kr och särskilda konton, till 
exempel representation, går via tre atteststeg.  

När det gäller kostnader som hör samman med den egna tjänsteutövningen, exempelvis 
resekostnader, representation etcetera ska transaktionerna attesteras av närmast högre chef.  

Miljödirektörens utgifter attesteras av miljödirektör och underlaget signeras av ordförande. 
Utgifter som omfattar såväl miljödirektör som ordförande attesteras av förste vice ordförande. 
Ordförande och förste vice ordförande attesterar varandras utgifter.  

Varje nämnd ska svara för att upprätta och att hålla en aktuell förteckning över utsedda 
attestanter.  
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Ansvar  Attestant Ersättare 
801 Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 
 

Miljödirektör Avdelningschef på 
delegation av miljödirektör 

703 Miljöförvaltningen 
gemensamt 
 

Miljödirektör Avdelningschef på 
delegation av miljödirektör 

704 Livsmedelskontroll Chef för livsmedelskontroll 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

705 Miljöskydd Chef för miljöskydd 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

871 Lantmäterimyndigheten Chef för lantmäterimyndigheten 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

872 Hälsoskydd Chef för hälsoskydd, 
områdesskydd, enskilt vatten & 
avlopp 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

874 Tillståndsenheten Chef för tillståndsenheten 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

875 
 

Administrativa enheten Chef för administrativa enheten 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

878 VA och områdesskydd Chef för hälsoskydd, 
områdesskydd, enskilt vatten & 
avlopp 
 
Miljödirektör 
 

Avdelningschef 

 Höga belopp under 
samtliga ansvar 
 

Nämndcontroller Avdelningschef på 
delegation av miljödirektör 

Ersättare inom samtliga ansvarsområden är miljödirektör och ordförande 
 
Miljöförvaltningen 
 
 
 
Anna Nilsson 
miljödirektör  


