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1. Attestanter och attestbehörigheter i Nekksus 

1.1 Övergripande 

Attesträtt och eskalering i Winst kopplas till begreppet Ansvar och den ansvarshierarki som 

gäller enligt nivåbegreppen i Horisonten. De ansvar som skall finnas tillgängliga och de 

attesträtter som skall gälla i Winst styrs från en inmatning i Nekksus. 

 

Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av de viktigaste punkterna vid hantering av 

attestanter och attestbehörigheter i Nekksus. 

 

 Syftet med överföringen från Nekksus är att föra över både giltiga ansvar och 

attestanter. Det är endast ansvar/nivåer som är giltiga och som har en attestant kopplad 

till sig som överförs till Winst. Om ett ansvar ej överförs till Winst kommer inte 

ansvaret kunna användas för kontering av faktura och beställning. 

 I Nekksus registreras endast permanenta attestanter och attestbehörigheter. En tillfällig 

attesträtt som ges till någon under sommarmånaderna skall inte läggas in som en ny 
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attest i Nekksus utan istället som en delegering. Delegeringar läggs in direkt i Winst 

av den lokala systemadministratören. Om en delegering läggs in i Winst kommer både 

den ursprungliga attestanten och den som man delegerat till att se fakturorna i sin 

”Avvaktar hantering”. 

 Upplägg av nya ansvar eller förändringar i nivåbegreppen i Horisonten finns synliga i 

Nekksus först nästa dag. Först dagen därpå är de synliga i Winst om en attestant har 

lagts till i Nekksus. Det betyder att det minst tar två dagar innan ansvaret eller 

förändringen är synlig i Winst. 

 De personer som skall vara beslutsattestanter måste ligga upplagd i båda systemen 

(Nekksus och Winst). Registreringen av användaren måste göras korrekt med rätt 

användaruppgifter.  

o Om en person som skall vara beslutsattestant inte finns upplagd i Nekksus (och 

inte heller skall vara det) måste användaren ändå läggas upp i Nekksus, dock 

utan att koppla några Nekksus-rapporter till personen.  

o Om man i Nekksus väljer en användare som beslutsattestant som inte finns 

upplagd i Winst kommer filen att stanna vid inläsning i Winst. Centralt 

verksamhetsstöd för Winst kommer att meddela förvaltningen, som måste 

lägga upp personen i Winst enligt ordinarie rutiner eller byta attestant i 

Nekksus. 

o Om man avslutar en användare i Winst, men inte avslutar attestbehörigheten i 

Nekksus kommer filen att stanna vid inläsning i Winst. Centralt 

verksamhetsstöd för Winst kommer att meddela förvaltningen, som måste 

avsluta attestbehörigheten i Nekksus. 

 För utbetalningar som görs via PCLev gäller att de utbetalningar som attestmarkeras i 

PCLev kontrolleras mot Gasells attestregister. I dessa fall ska Winst och Gasells 

attestregister överensstämma. För utbetalningar som endast klarmarkeras i Gasell så 

går dessa ut till respektive attestant (utifrån ansvar) i Winst attestflöde; för dessa 

utbetalningar sker alltså ingen kontroll mot attestregister Gasell. 

 Under perioden 1/10 till 31/12 kommer två atteststrukturer vara tillgängliga i Nekksus. 

Atteststrukturen som heter Göteborgs kommun 20XX är den som går till Winst. 

Atteststrukturen som endast heter Göteborgs kommun används av förvaltningen för att 

förbereda kommande års struktur. Under denna period behöver ändringar göras i båda 

strukturerna om de även ska gälla nästa år. 

1.2 Registreringen i Nekksus – inmatningsmall Winst-attestanter 

De användare som ska ha rätt att registrera attester måste läggas till i en särskild grupp i 

Nekksus – ”Winst administratör”. Respektive förvaltning meddelar till Central 

systemförvaltning för Nekksus, via support.intraservice@intraservice.goteborg.se, vilka 

personer som skall ha denna behörighet (tillgång till attestinmatning). Central system-

förvaltning för Nekksus kan löpande ta ut en lista (Rapporter Användaregenskaper) som visar 

vilka personer som har denna behörighet. Observera att endast ett fåtal personer per 

förvaltning bör tilldelas denna rättighet. 

 

Inregistreringsmallen heter ”Winst-attestanter” och finns under fliken Administration.  

Rapporten innehåller flikarna Lista, Inmatning, Utan attestanter och Logg. 
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1.2.1 Parallella ansvarsstrukturer 

Ett val av ansvarsstruktur kan göras överst i bilden. Denna skall normalt inte ändras utan 

default kommer den gällande strukturen att ligga som förvald. Från 1/10 – 31/12 kommer 

”Göteborgs kommun 20xx” att ligga som förvald och vara den struktur som skickas till 

Winst. Denna struktur visar också endast de ansvar som är giltiga from dagens datum – inte 

framtida. I samband med att denna struktur skapas 1/10 så kommer central 

systemadministratör för Nekksus att kopiera attesträtterna för organisationsnivåerna från 

”Göteborgs kommun” till ”Göteborgs kommun 20xx”. 

 

Under denna period är det också möjligt att istället välja in Ansvarsstrukturen ”Göteborgs 

Kommun”. Denna struktur används för att registrera framtida ansvar och ändringar i nivåer. 

Det innebär att, på samma sätt som man har möjlighet att budgetera på nytt Ansvar som ska 

gälla från kommande år, så kan man också förbereda attesträtter på Ansvar som ska gälla för 

kommande år. Observera att under denna period behöver ändringar på nivåer göras i båda 

strukturer om ändringen gäller även kommande år. 

 

Den 1/1 kommer strukturen ”Göteborgs Kommun” återigen att bli den struktur som gäller 

som default. 

 

1.2.2 Utsökning med Ansvar tom >= 

För att endast visa nu giltiga ansvar finns en möjlighet att selektera på ansvarets Tom-datum. 

Om 2013-01-01 anges i denna ruta kommer endast ansvar som är öppna under 2013 att visas 

och inte ansvar som stängts tidigare än 2012-12-31.  

1.2.3 Utsökning med Ansvarsnivå 

Man har möjlighet att utifrån en väljare som heter ”Ansvarsnivå” se valfri nivå i 

organisationsträdet (eller se alla nivåer).  Begreppet ansvarsnivå refererar till motsvarande 

underkoder i Horisonten. Genom att t ex välja ansvar i denna väljare så visas endast ansvar 

för vald organisationsnivå. 
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1.3 Fliken Lista 

Denna flik används för att visa hur förvaltningens attestregler ser ut. Fliken visar alltså 

resultatet av den inmatning av attesträtter som gjorts. Här visas alla Ansvar och alla nivåer 

beroende på var i organisationsträdet man går in. I listan visas ansvar/nivå kod, benämning 

och giltighetstid (Ansvar from och Ansvar tom).   

 

Ansvarets ”Från och med” och ”Till och med” datum hämtas från Horisonten och kan inte 

ändras i Nekksus.  

 

 
 

Listan är exporterbar till Excel och kan användas för att ta ut en bild över förvaltningens 

attestträd. 

 

1.4 Fliken Inmatning 

I fliken sker registrering av attestanter. Alla fält som kan ändras måste fyllas i. Det gäller 

följande fält; Användare, Belopp, From och Tom.  
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1.4.1 Användare (Anv) = beslutsattestant 

Välj den användare som har attesträtt på aktuellt Ansvar/Nivå. De användare som finns att 

välja på är de som är kopplade till aktuell förvaltning i rapporten Användarhantering. Det går 

inte att manuellt skriva in attestanten utan användaren väljs från lista. 

 

 
 

Om användaren som ska vara attestant inte finnas att välja i listan måste personen först läggas 

upp innan han/hon kan väljas som attestant. Upplägget av en attestant görs av förvaltningen. 

Observera att om attestanten inte ska vara användare av Nekksus registreras användaren som 

vanligt, men användaren ska inte tilldelas några rapporter etc. Se instruktion i kapitel 2.  

 

1.4.2 Ansvar som ej skall användas i Winst 

Användaren ”Ej till Winst” finns i alla förvaltningar och ska användas för sådana Ansvar 

som man inte vill bokföra leverantörsfakturor på. Det kan t ex gälla Ansvar som används för 

prognosjustering. Väljer man denna ”användare” så innebär det att ansvaret inte förs över till 

Winst och det blir inte möjligt att kontera på detta Ansvar i Winst. I de fall ett ansvar 

markeras med Ej till Winst skall belopp anges till 0 och from och tom-datum måste fyllas i. 

 



      
 

 

 

 

Version B Sida 7 (10) 2014-10-27 

 

 

 

 

Observera att anger man ingen attestant på ett ansvar blir effekten samma som att använda 

”Ej till Winst”. Skillnaden är dock att ansvaret kommer då att visas under fliken ”Utan 

attestanter”. Rekommendationen är att använda ”Ej till Winst” när begreppet ej ska föras över 

till Winst.  

 

Observera att lägg alltid prefixansvaret som ”Ej till Winst” eftersom inga leverantörsfakturor 

skall konteras på detta ansvar. Dock skall förvaltningskoden = Nivå0 alltid ha en attestant och 

föras till Winst. 

 

Exempel Förvaltning 131 

Ansvar 131 SDN Angered skall ha användare ”Ej till Winst” 

Nivå 0 SDN Angered 131 skall ha en attestant angiven.  

 

1.4.3 Fältet belopp = Maximalt attestbelopp för personen på ansvaret 

Här registreras det maxbelopp som attestanten som denne har rätt att godkänna enligt beslutad 

delegationsordning. Obegränsad attesträtt sätts till 999 999 999. (Det finns en kontroll i 

Nekksus att det inte går att registrera mer än 9 siffror.)  

 

Observera att det inte gåt att lämna fältet blankt, utan önskar man obegränsat belopp anges 

detta som 999 999 999. Tänk också på att nivå 0 måste attesträtten anges och på denna nivå 

bör nämndens ordförande vara attestant. 

 

1.4.4 Attesträttens giltighetstid (fälten From och Tom) 

Här registreras giltighetstiden för attesträtten enligt beslutad delegation. Datum anges enligt 

formatet åååå-mm-dd. Möjlighet finns att lägga upp två eller flera attestanter på ett Ansvar 

med olika giltighetstid på attesträtten. Giltighetstiderna får inte överlappa varandra. Denna 

möjlighet beskrivs mera utförligt nedan under rubriken Inmatning av ny rad - ”Kopiera rad”. 

 

När man öppnar inmatningen kommer dagens datum att föreslås som fromdatum och 2014-

12-31 att föreslås som tom-datum. Dessa datum kan ändras av den som registrerar till 

korrekta datum. 

1.4.5 Inmatning av ny rad - Knappen Kopiera rad 

Det är inte möjligt att lägga till rader utan istället används knappen Kopiera rad. Användaren 

ställer sig på den rad som skall dubbleras och trycker på Kopiera rad. 

Vad som då händer är att en ny rad läggs till ovanför den ursprungliga. Detta gör att man som 

användare måste tänka till lite extra när ett befintligt datum skall ändras och en ny rad läggas 

till. 

 

Arbetsgången är följande när man vill lägga till en ny attestrad för ett ansvar: 

 

1. Ändra Tomdatum på den befintliga raden 

2. Spara raden 

3. Ställ dig på raden och tryck ”Kopiera rad” 
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4. Hoppa upp till den översta av de två raderna och ändra där till ny attestant och 

korrekta from och tom datum 

5. Tryck Spara. 

 

Om du gör på annat sätt kan du få problem att spara och måste då ta bort raden igen och börja 

om. Den logg som finns visar inte heller lika tydligt vad som ändrats. 

 

Det går också att byta attestant på den befintliga raden. Det måste dock göras samma dag som 

bytet skall ske. Om man gör på det viset kommer det inte att synas i listan att byte har skett – 

dock kommer loggen att visa förändringen. 

1.4.6 Knappen Ta bort rad 

Denna knapp används som en ”ångra-knapp” om man skapat en rad som man senare inte vill 

ha. Markerar man en rad och väljer ”Ta bort rad” så innebär det att den angivna attestanten tas 

bort. Efter att man har tryckt spara finns ansvaret kvar utan attestant. Ett ansvar kan aldrig tas 

bort – detta styrs av giltighet i Horisonten. 

1.5 Fliken Utan attestanter 

Eftersom överföringen varje natt av ansvar till Winst endast görs för ansvar som är giltiga och 

ansvar som har en gällande attestant angiven måste förvaltningen varje dag se till att 

eventuella nyupplagda ansvar har fått en attestant tilldelad. För att underlätta detta arbete 

finns fliken ”Utan attestanter” tillgänglig.  

 

Denna flik är mycket viktig att gå in och kontrollera. Under denna flik visas de Ansvar och 

Nivåer där attestant ej angivits. De ansvar som tidigare undantagits genom att märkas med 

”Ej till Winst” visas inte under denna flik.  

 

OBS! Om ett Nivåbegrepp saknar attestant kommer inte denna eller några underliggande 

Nivåer eller Ansvar att gå med i exporten över till Winst. Det blir då inte möjligt att beställa 

på dessa Ansvar eller kontera några fakturor på Ansvaren.   

 

Man bör ha som daglig rutin att gå in och kontrollera att det inte ligger några Ansvar eller 

Nivåer under denna flik.  

 

Observera – Om det är samma person som läggs in som attestant på flera nivåer så kommer 

Winst att känna av att det är samma person. Fakturan kommer inte att gå till denna person 

flera gånger utan vid eskalering söka uppåt i hierarkin tills ett nytt namn hittas. Man skall 

alltså inte lägga ”Inte till Winst” på någon av de mellanliggande nivåerna för att undvika 

denna situation – eftersom det kommer att innebära att ansvar under denna nivå iså fall inte 

kommer att överföras. 

1.6 Fliken Logg 

Ändringar, nyupplägg eller borttag av attesträtter kan tas ut som logg. I loggen framgår vem 

som gjort åtgärden, (Nyupplägg, Ändring, Borttag), när den gjordes och vad som gjorts.  
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Denna logg ska kunna redovisas i samband med revision t ex. 

 

Loggen kan tidsavgränsas så att man endast ser en begränsad period:  

 
I detta fall får man ändringar som är gjorda fr o m 2013-03-21 och framåt. Loggen kan 

exporteras till Excel. 

2. Registrering av användare i Nekksus 

2.1 Ny användare i Nekksus 

Om en användare skall vara beslutsattestant men inte finns som användare Nekksus måste den 

personen läggas upp i Nekksus för att kunna väljas in i attestträdet. Det är viktigt att 

registreringen av användaren i Nekksus och Winst överensstämmer. Det är uppgiften 

användarnamn som kopplas till användaren i Winst. I Nekksus ska användar-id vara 

windowslogin enligt Göteborgs stads AD-konto. 

 

En vanlig attestant som även ska ha tillgång till rapporter i Nekksus läggs upp enligt ordinarie 

rutin. Om en användare inte ska ha tillgång till Nekksus läggs denna användare upp utan 

rapporträttigheter enligt kapitel 2.2.  

 

Om en användare skall vara beslutsattestant på en förvaltning som inte är personens 

huvudsakliga förvaltning måste den personen läggas upp i Nekksus med en 2:a inloggning för 

att hanteringen skall bli korrekt i Winst. Se kapitel 2.3. 

2.2 Användare som inte ska ha tillgång till Nekksus 

En användare som inte ska ha tillgång till Nekksus läggs denna användare upp utan 

rapporträttigheter. Eftersom dessa användare inte skall ha tillgång till Nekksus skall Fliken 

Rapportgrupper lämnas blank. 

 

Nedan presenteras vad som ska skrivas i respektive fält vid upplägg av en användare som 

läggs upp men inte ska ha tillgång till Nekksus: 

 

Användarnamn: Användaren skall normalt läggas upp i Nekksus med ett användarnamn 

som är samma som ”ID” begreppet i Winst. Om användaren inte tidigare finns i Nekksus 

skall användar-id vara windowslogin enligt Göteborgs Stads AD-konton.  

Fullständigt namn: För och efternamn på användaren 

Email: Fältetbehöver inte fyllas i, skapas automatiskt vid spara 

Ansvar default: Lämnas blankt 
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Löneansvar: Lämnas blankt 

 

Eftersom dessa användare inte skall ha tillgång till Nekksus skall Fliken Rapportgrupper 

lämnas blank. 

2.3 Användare som skall vara attestant på flera förvaltningar 

I Winst kan en användare endast tillhöra en förvaltning (ID = ADkontot). Om användaren 

skall kunna arbeta på flera förvaltningar så kommer en 2:a inloggning att läggas upp i Winst 

för denna användare. I Nekksus kan en person ha behörighet till flera förvaltningar och därför 

finnas möjlig att välja in som attestant för båda dessa förvaltningar. Det innebär att den som 

lägger in attestanter i Nekksus måste tänka på att den användare som väljs är en användare 

som har sin huvudsakliga tillhörighet på förvaltningen, dvs. bara för att användaren visas i 

listan så är det inte alltid som den kan väljas.  

 

Om en användare som väljs in som attestant för en förvaltning i Nekksus finns kopplad till en 

annan förvaltning i Winst kommer ett problem att kunna uppstå vid attest i Winst. Den 

aktuella användaren kommer att få fakturor skickade till sig för attest men kommer inte att 

kunna attestera dessa eftersom de kommer att vara konterade på en förvaltning som inte 

stämmer överens med den förvaltning som användaren är upplagd på i Winst. 

 

Om detta inträffar måste användaren läggas upp med sin 2:a inloggning i Nekksus och det är 

denna 2:a inloggning som skall väljas som attestant. Vid registrering av den 2:a inloggning i 

Winst ska man i fältet efternamn även registrera Winst, som gör det enklare för 

administratören att identifiera vilken användare som ska kopplas till ansvaret.  

 

Nedan presenteras vad som ska skrivas i respektive fält vid upplägg av en användare med en 

2:a inloggning: 

 

Användarnamn: Användaren skall normalt läggas upp i Nekksus med ett användarnamn 

som är samma som ”ID” begreppet i Winst. Om personen som skall läggas till redan finns på 

en annan förvaltning och därför har två inloggningar skall användarnamnet vara det ”ID” som 

personen då har i Winst, t ex anneri0630w2 

 

Fullständigt namn: För och efternamn på användaren – Avsluta efternamnet med Winst 

Email: Fältet behöver inte fyllas i, skapas automatiskt vid spara 

Ansvar default: Lämnas blankt 

Löneansvar: Lämnas blankt 

 

Eftersom dessa användare inte skall ha tillgång till Nekksus skall Fliken Rapportgrupper 

lämnas blank. 


