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Befogenheter för ekonomichefen Sven Carlsson 

Beslut 
(1) Ekonomichefen Sven Carlsson har med verkan från den 16 december 2022 
följande befogenheter: 

att attestera enligt bilaga  

att fatta beslut om ekonomiadministrativa regler och om upphandling, drift och 
underhåll av ekonomiadministrativa system, 

att teckna avtal om betalningsförmedling, 

att för SLU:s räkning öppna, ändra och avsluta bankkonton,  

att genomföra betalningar som är attesterade av behörig person, 

att delegera rätten att genomföra betalningar, 

att genomföra retur av felaktiga inbetalningar, 

att delegera rätten att genomföra retur av felaktiga inbetalningar, 

att avge skattedeklarationer till Skatteverket för SLU, 

att utse deklarationsombud för SLU, 

att företräda SLU vid upplåning och placering av medel hos Riksgäldskontoret, vid 
ansökan om företagskort för myndigheter samt vid delgivning från 
Kronofogdemyndigheten, 

att företräda SLU vid domstolsförhandlingar beträffande indrivningsärenden samt 
att ge fullmakt till annan avseende detta, 

att underteckna inkomna handlingar från kronofogdemyndigheten 
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att avbryta indrivningsförsök, att anta förslag om ackord och efterge fordran i 
enlighet med förordningen om hantering av statliga fordringar (SFS 1993:1138), 

att delegera rätten att efterge fordran rörande djursjukvård i enlighet med 
förordningen om hantering av statliga fordringar (SFS 1993:1138), 
 
att avbryta eller teckna tilldelningsbeslut för upphandlingsärenden som genomförs 
av inköpsenheten under förutsättning att beloppet inte överstiger godkänt beslut om 
investering eller godkänt anskaffningsbeslut, 
 
att ingå samarbetsavtal med andra myndigheter rörande upphandling, 
 
att teckna avtal för upphandlingar som har genomförts av inköpsenheten samt 
 
att, efter samråd med universitetsdirektören, utse en ställföreträdande ekonomichef 
som i Svens Carlssons frånvaro har de ovan angivna befogenheterna.  

Befogenheterna beträffande tilldelningsbeslut för upphandlingsärenden och 
tecknande av avtal efter genomförda upphandlingar får delegeras till en särskild 
inköpschef som inte behöver vara den ställföreträdande ekonomichefen.  

(2) Universitetsdirektörens beslut från den 1 oktober 2019, ID SLU ua.2019.1.1.1-
435, med befogenheter för ekonomichefen Sven Carlsson upphävs från och med 
den 16 december 2022.  

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter 
föredragning av universitetsjurist Anna Jarmar. 

 

Martin Melkersson 
 

Anna Jarmar 
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Vidimering: 

Jag bestyrker att universitetsdirektören har rätt att delegera dessa befogenheter till 
Sven Carlsson. 

 

Maria Knutson Wedel  
Rektor 

 

 

 

 

Bilaga: 

Förteckning över attesträtt för ekonomichefen 
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Förteckning över attesträtt för ekonomichefen 
 

Ekonomichefen vid SLU har rätt att attestera enligt nedan: 

 

Kst Benämning Budget-
ansvar 

Inköp/ 
Beställn. 

Fakturor, 
utbet. 

Löner Belopps-
gräns 

984* Ekonomiavdelningen Ja Ja Ja Ja 5 000 000 
1012200 Riksrevisionen Ja Nej Ja Nej 1 500 000 
1003001 Finansnetto Ja Nej Ja Nej 100 000 
10030122) Löneväxling Nej Nej Ja Ja 5000 000 
10030132) Lönerelaterat Nej Nej Ja Ja 500 000 
10400* Donationskapital, 

gemensamt 
Ja Ja Ja Nej 500 000 

99900*1) SLU, Totalt Nej Nej Ja  Nej 20 000 000 
99910*2) Löneavdelningen Nej Nej Ja Ja 120 000 000 

 

 

1) Attesträtten avser enbart returer av dubbelinbetalningar och felaktiga 
inbetalningar som görs via ekonomiavdelningens utredningskonton samt 
moms- och skatteutbetalningar. 

2) Ställföreträdande, rätt att attestera i de fall ingen ordinarie attestant vid 
personalavdelningen är i tjänst.  
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