
 

REGEL FÖR ATTESTERING OCH FIRMATECKNING 

Regel för attestering och firmateckning är tillsammans med delegationsordningen viktiga dokument 
som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner. Därmed ges förutsättningar för en 
tillfredsställande intern kontroll samt ökad trygghet för anställda och förtroendevalda i 
organisationen. 

Denna regel är fastställd av kårstyrelsen den 4 juni 2015 samt reviderad 31 mars 2017. I och med 
fastställandet upphör Skriftliga regler för attestering (kårstyrelsen den 13 juni 2014) och Attest- och 
utanordningsinstruktion för Umeå studentkår (kårstyrelsen den 13 juni 2014) att gälla. 
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Handläggning 

Varje utgift/kostnad och intäkt ska 

1. Förattesteras 

2. Attesteras 

3. Utanordnas 

i enlighet med vad som skrivs i denna regel. 

Attestant, utanordnare och betalningsmottagare får aldrig vara samma person. Detta gäller inte för 
förattestant, som samtidigt får vara betalningsmottagare. 

Varje attestant, utanordnare eller annan som kontrollerat fakturan är skyldig att till överordnad chef 
framföra varje tveksamhet eller felaktighet som upptäcks vid granskningen av betalningsunderlag. 

1. Förattestering 

Förattest ska tecknas av den person som genomfört den aktivitet kopplad till utgiften/kostnaden 
– det vill säga den person som utfört till exempel beställningen, resan eller utlägget.  

Förattest tecknas genom att datum och namnteckning skrivs med bläck på betalningsunderlaget. 
Digitala betalningsunderlag ska skrivas ut. Kvitton och dylikt fästs på ett A4, på vilket förattest 
tecknas.  

Förattestant intygar 

att kostnaden/utgiften är motiverad och rimlig 

att kostnaden ligger inom ramen för attestområdets verksamhet och därför tilldelad 
budget 

att beslut om anskaffning/ersättning/reseorder fattats av behörig tjänsteman eller 
förtroendevald 

att rimlig kontroll av kvalitet, kvantitet, pris och övriga villkor skett 

att mottagande skett och godkänts. 

2. Attestering 

Attest ska tecknas av person med attesträtt direkt på atteststämplat/-markerat betalningsunderlag. 

Attest tecknas genom att underlaget atteststämplas samt dagens datum och signatur skrivs med 
bläck på avsedd plats. Attest får inte tecknas av den som själv ska motta betalningen eller av den 
som står i ett jävsförhållande till den som ska motta betalningen. 

Attestant intygar och ansvarar för 

att kostnaden/utgiften är motiverad och rimlig 

att kostnaden ligger inom ramen för attestområdets verksamhet och därför tilldelad 
budget 



 

att beslut om anskaffning/ersättning/reseorder fattats av behörig tjänsteman eller 
förtroendevald 

att rimlig kontroll av kvalitet, kvantitet, pris och övriga villkor skett 

att mottagande skett och godkänts 

att kontering är rimlig enligt kårens kontoplan 

att handlingarna är kompletta och formellt riktiga 

att handlingen kan överlämnas för beslut om utbetalning. 

3. Utanordning 

Utanordning ska göras av person med utanordningsrätt. 

Utanordning får göras av den som själv ska motta betalningen eller av den som står i ett 
jävsförhållande till den som ska motta betalningen. 

Den som utanordnar intygar och ansvarar för 

att utbetalningen framstår som rimlig och motiverad och ligger inom Umeå studentkårs 
verksamhetsområde 

att beloppet ryms inom tillgänglig budgetram 

att attestkontroll föregått utbetalningen. 

Om den utbetalning som ska godkännas innehåller en rekvisition med angivet maxbelopp och 
kontering som hanterats enligt denna regel och undertecknats av utbetalningsansvarig, kan denna 
handling ersätta själva utbetalningsordern. Ytterligare attestkontroll och utanordning behövs inte 
för sådana underlag. 

När kreditnota skickas till kund måste utbetalningsorder tecknas då detta kan jämställas med 
utbetalning. 

Bokföringsorder 

Bokföringsorder får tecknas av person med rätt att teckna bokföringsorder. 

Den som tecknar bokföringsorder för ett belopp ska tillse 

att bokföringen framstår som rimlig och motiverad och ligger inom Umeå studentkårs 
verksamhetsområde 

att beloppet ryms inom tillgänglig budgetram 

att attestkontroll föregått bokföringen.



 

Firmatecknare och kontotecknare 

Firmatecknare Kårordförande Kårfullmäktige 

Firmatecknare vid 
kårordförandes 
förhinder 

Första vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor 

Kårfullmäktige 

 Andre vice kårordförande med ansvar för lika 
villkors- och arbetsmiljöfrågor 

Kårfullmäktige 

Kontotecknare Kårordförande Kårfullmäktige 

 Kanslichef Stefan Brattlöf Kårstyrelsen 

 Kamrer Veikko Karjalainen Kårstyrelsen 

Attesträtt 

Generell attesträtt Kårordförande Kårfullmäktige 

Generell attesträtt 
vid kårordförandes 
förhinder 

Första vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor 

Kårfullmäktige 

 Andre vice kårordförande med ansvar för lika 
villkors- och arbetsmiljöfrågor 

Kårfullmäktige 

Begränsad attesträtt 
avseende 
valnämndens 
budgetområde 

Valnämndens ordförande Kårfullmäktige 

Begränsad attesträtt 
avseende anställdas 
frånvarorapporter 

Kanslichef Stefan Brattlöf Kårstyrelsen 



 

Utanordningsrätt och rätt att utfärda bokföringsorder 

Utanordningsrätt Kårordförande Kårfullmäktige 

 Första vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor 

Kårfullmäktige 

 Andre vice kårordförande med ansvar för lika 
villkors- och arbetsmiljöfrågor 

Kårfullmäktige 

 Kanslichef Stefan Brattlöf Kårstyrelsen 

 Kamrer Veikko Karjalainen Kårstyrelsen 

Rätt att utfärda 
bokföringsorder 

Kårordförande Kårfullmäktige 

 Första vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor 

Kårfullmäktige 

 Andre vice kårordförande med ansvar för lika 
villkors- och arbetsmiljöfrågor 

Kårfullmäktige 

 Kanslichef Stefan Brattlöf Kårstyrelsen 

 Kamrer Veikko Karjalainen Kårstyrelsen 



 

Definitioner 

Attest, attestera 

Attest: skriftligt intyg, godkännande påskrift 
Attestera: intyga skriftligt att något är riktigt 

Att attestera innebär att kontrollera och därefter bekräfta att rätt/behöriga personer har utfört 
handlingar på ett korrekt sätt och utifrån rätt förutsättningar. Att attestera är därför inte detsamma 
som att besluta – beslutsrätt regleras i delegationsordningen. 

Attesten har som syfte att dokumentera att kostnaden/utgiften får belasta den verksamhet, 
budgetpost eller organisatoriska del som attestanten har attesträtt för. Attesten upplyser också den 
som ska utanordna medel att sakunderlaget har godkänts av attestberättigad person. 

Utanordning 

Utanordna: godkänna till betalning 

Utanordning innebär ett slutgiltigt godkännande av att betalningsunderlaget (fakturor etc.) är 
behandlat i föreskriven ordning så att utbetalning kan ske. Rätten att utanordna medför således ett 
slutligt ansvar för att alla utbetalningar är korrekta. 

Bokföringsorder 

Utfärda bokföringsorder: godkänna bokföringen av kostnad/intäkt inom organisationen 

Bokföringsorder innebär ett slutligt godkännande av bokföringsunderlaget (interndebiteringar, 
omföringar, inbetalningar) är behandlar i föreskriven ordning så att bokföringen kan ske. Rätten 
att teckna bokföringsorder medför således ett slutligt ansvar för att alla bokföringarna är korrekta. 


