Signing authority och spending authority
I den här krönika reder Helena Brynolfsson ut begreppsförvirringen mellan inköpsrätt
och attesträtt samt många andra juridiska termer.
I denna krönika kommer jag ta upp ett fenomen jag stött på mer än en gång (läs massor). Och det är
att många blandar ihop attesträtt med rätt att köpa in. Det florera en uppfattning, bland många, att
bara man har något budgeterat och/eller attesträtt så har man därmed också rätt att köpa in
produkter/tjänster från leverantörer. Känns det igen?
Jag är inte jurist, men ska ändå försöka bena ut följande begrepp innan jag resonerar vidare.
Snubblar jag till juridiskt eller språkligen får ni har överseende då detta är skrivit ur en inköpares
perspektiv. Begreppen är: firmateckningsrätt, fullmakt, ställningsfullmakt, behörighet, befogenhet
och attesträtt.
Firmateckningsrätt innebär rätt att företräda bolaget gentemot tredje man (läs leverantör). Behöriga
firmatecknare finns registrerade hor Patent- och registreringsverket.
Fullmakt innebär att bolaget, genom behöriga firmatecknare, skriftligen uppdrar åt annan att
företräda och binda bolaget gentemot tredje man i den utsträckning fullmakten anger.
Ställningsfullmakt innebär att en tjänsteman kan anses ha en sådan befattning att personen är
behörig att binda bolaget gentemot tredje man. Men pass upp, i de fall då ställningsfullmakt

föreligger kan det vara så att den inte får utnyttjas på grund av bolaget interna regler (kolla
befogenhet nedan).
Behörighet avser rätt för en tjänsteman att företräda och binda bolaget gentemot tredje man, det
vill säga behörighet avser det externa förhållandet mellan bolaget och tredje man.
Befogenhet avser vad den enskilde tjänstemannen får göra enligt befattningsbeskrivningen i sitt
anställningsavtal eller enligt gällande interna beslut, instruktioner eller policys. Det vill säga
befogenhet avser det interna förhållandet mellan bolaget och tjänstemannen, oavsett vilken
behörighet denne har. Med andra ord så du kan ha rätt att enligt fullmakt teckna ett konsultavtal
med en leverantör (behörighet), dock kan det vara inskränkt till visst belopp (befogenhet).
Attesträtt innebär rätt för en tjänsteman att enligt bolagets instruktioner godkänna en kostnad för
bolagets räkning inom vissa angivna beloppsgränser. Alltså inte rätt att teckna avtal, utan att
godkänna en kostnad i anledning av redan ingånget avtal eller åtagande.
Med anledning av begreppen ovan skulle jag vilja anknyta till krönikan ”Inköpsorden jag saknar” och
jag skulle vilja ha svenska motsvarigheter till engelskans ”signing authority” och ”spending authority”.
Skulle ”rätt att skriva under” (underskriftsrätt) respektive ”rätt att spendera” (spendrätt) fungera?
Vad tycker du?
Jag är nyfiken att höra vad du tycker och vilka ord du behöver och saknar för ditt inköpsarbete.

