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Delegations- och attestreglemente för verksamhetsåren 2017-2018 
 
 
Firmateckning – två personer i förening 
 
Beslutas att ordföranden Inga-Britt Kronnäs och vice ordförande Irén Lejegren och 
verksamhetschef Anders Edström, två i förening, i normalfallet tecknar föreningens firma. 
 
Firmateckning – en person för sig 
 
Firma avseende tilldelningsbeslut till upphandlad leverantör och avtal med leverantör, enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU), tecknas av ordföranden Inga-Britt Kronnäs, vice 
ordförande Irén Lejegren eller verksamhetschef Anders Edström, var och en för sig, upp till 
ett belopp om 500 000 kronor. Tilldelningsbeslut och avtal upp till 1 miljon kronor tecknas av 
firmatecknare, två i förening. Därutöver fattas beslut av styrelsen. 
 
För fortlöpande redovisningar som görs till exempelvis externa finansiärer avseende projekt 
där föreningen är projektägare tecknas firma av ordföranden Inga-Britt Kronnäs eller vice 
ordförande Irén Lejegren eller verksamhetschef Anders Edström, var och en för sig. 
 
Beslutsrätt 
 
Beslut om inköp av varor eller tjänster upp till två basbelopp fattas av projektansvarig 
tjänsteman, därutöver och upp till ett belopp om 500 000 kronor fattas beslut av 
verksamhetschef Anders Edström. Beslut om inköp upp till 1 miljon kronor fattas av 
firmatecknare, två i förening. Därutöver fattas beslut av styrelsen. 
 
Inköp och löner 
 
Fakturor och andra inköpsunderlag godkänns genom mottagarsignatur av beställande 
tjänsteman. Verksamhetschef Anders Edström attesterar samtliga betalningsunderlag.  
 
I samband med kontering och bokföring av betalningsunderlag verifierar ekonom Håkan 
Gibson med signatur att mottagarsignatur och attestsignatur verkställts. 
 
Personalkostnadsunderlag godkänns genom signatur av verksamhetschef Anders Edström. 
Motsvarande kostnader och underlag för verksamhetschef Anders Edström godkänns av 
ordföranden Inga-Britt Kronnäs. 
 
Betalningar Bankgiro   
 
Löpande betalningar av föreningens kostnader upp till 500 000 kr godkänns efter 
ovanstående attestförfarande av ekonom Håkan Gibson. Vid betalningar över 500 000 kr 
krävs godkännande av verksamhetschef Anders Edström. Utbetalningsunderlag för löner 
godkänns av verksamhetschef Anders Edström. 
 
Intresseföreningens bankgirokonto tecknas av föreningens ekonom Håkan Gibson och av 
verksamhetschef Anders Edström var och en för sig.  


