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Vad innebär det att attestera?
När ett inköp gjorts manuellt, inte genom en beställning i Lupin, kommer en faktura till beställaren för
granskning och skickas därefter till attestanten.
Som attestant för ett projekt har du till uppgift att attestera fakturan. Du meddelas via e-post att en
faktura granskats och att du ska attestera den. Attesten kan ske antingen direkt via epostmeddelandet eller genom att logga in i Lupin.
Att attestera en faktura innebär att du intygar att:
- varan är korrekt levererad och/eller tjänsten utförd
- lagen om offentlig upphandling följts
- utgiften är ändamålsenlig för verksamheten
- tillräckliga medel finns tillgängliga
- bokföringen av utgiften och övriga ekonomiska händelser är korrekt gjord
Avser fakturan ett eget köp din resa, ditt mobilabonnemang eller din bärbardator etc. får du inte
attestera denna faktura själv.
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1 Attestera fakturan direkt via e-post
När en faktura avvaktar hos dig för attest får du ett e-postmeddelande som innehåller förutom
information om fakturan, fält för att ange ditt lösenord och fält för att skriva kommentar.
Om fakturan skannats finns den bifogad till e-posten.

När du kontrollerat fakturan och konteringen anger du ditt lösenord och verifierar genom att trycka OK.

2 Attestera faktura i Lupin
Logga in i Lupin och välj fliken Faktura. Där ser du dina avvaktande fakturor hos dig.

Markera den faktura du vill hantera och välj Hantera alternativt dubbelklicka.
När fakturan öppnas syns fakturabilden till höger och konteringen i mitten av fönstret.

Om allt stämmer väljer du att Acceptera fakturan och därefter bekräfta genom att trycka OK.
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3 Stäng utan ändringar
Om du behöver ta reda på något om fakturan och vill återvända till den senare kan du välja ”Stäng
utan ändringar” och bekräfta med OK. Fakturan ligger kvar och avvaktar hantering av dig.

4 Neka fakturan
Om du vill neka attest kan du välja mellan att: Returnera fakturan till granskaren igen eller Ange annan
granskare som skall hantera fakturan.

Ange en kommentar om varför du inte attesterat fakturan.

5 Ändra en kontering
Om konteringen behöver ändras: ta fram väljlistan för aktuell kodsträngsdel genom att klicka på de
streckade raderna och välj rätt värde.
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6 Eget köp
Avser fakturan ett eget köp din resa, ditt mobilabonnemang eller din bärbardator etc. får du inte
attestera denna faktura själv. Kontrollera fakturan och bocka i rutan eget köp och välj acceptera.
Fakturan skickas vidare till överordnad nivå för slutattest.

7 Skicka fakturan på extrakontroll
För att skicka fakturan vidare för extra kontroll och kommentar till annan användare innan den
attesteras Välj Extra kontroll.

Sök användare och välj den användare som du vill skall se, kontrollera och/eller kommentera fakturan.

Glöm inte att själv skriva en kommentar om varför fakturan skickas för Extra kontroll.
När fakturan är kontrollerad återkommer den till dig för attest.
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