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§ 54 Dnr 2020-00144 04 

Tillfällig revidering Riktlinjer för debitering och 
kravhantering (covid-19)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fram till och med den 31 december 2020 ändra 
tillfälligt i riktlinjen för Debitering och Kravhantering under rubriken Anstånd och 
avbetalningsplan enligt följande: 
 

1. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden 
respektive avbetalningstiden  

 
till:  

Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden 
respektive avbetalningstiden.  

 
2. Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om 

anstånd. 
 
till: 

Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och 
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och 
avbetalningsplan upp till ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till 
den 31 december 2020. Beslut om anstånd och avbetalningsplaner på belopp 
över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas delegationsordningar. 

 
Från och med den 1 januari 2021 gäller återigen den ursprungliga riktlinjen i sin 
helhet. I annat fall krävs beslut om en ny revidering av riktlinjen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Utvecklingen kring corona/covid-19 får konsekvenser i en stor andel av företagen 
i samhället, antalet varsel om uppsägning ökar. Regeringen har beslutat om 
åtgärder för att mildra konsekvenserna för företagen men även i kommunen kan 
det vidtas åtgärder. Vid den här tidpunkten är det viktigt med åtgärder som 
stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att 
hantera krisen. Ge anstånd och förlänga betalningstider på avgifter etc. samt att 
korta ner betalningstider till leverantörer är några sådana åtgärder.  
 
Även för privatpersoner kan det ha betydelse att få ett anstånd med betalning av 
deras fakturor vid uppsägning och sjukskrivningsperioder.  
 
Den 28 november 2016 § 213 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för 
Debitering och Kravhantering. Riktlinjerna fastställer bland annat hur anstånd och 
avbetalningsplaner ska hanteras i Kalix kommun i följande stycke: 
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Anstånd och avbetalningsplan 
Uppskov med betalning och upprättande av avbetalningsplan kan ske endast i 
undantagsfall och endast då kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms 
öka. Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får 
besluta om anstånd. Generellt bör ej anstånd lämnas för så lång tid att skulden 
ökar ytterligare. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under 
anståndsperioden respektive avbetalningstiden. Om fordran inte reglerats inom 
överenskommen anståndsperiod eller betalning ej följer avtalad avbetalningsplan 
skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Om fordran redan är skickad till 
inkassoföretaget ska eventuell avbetalningsplan göras upp med inkassobolaget 
direkt och inte med kommunen. 
 
I kommunens Riktlinjer för Debitering och Kravhantering finns möjligheten att 
besluta om anstånd efter individuell bedömning. 
 
Den som har en obetald faktura som kommunen ställt ut kontaktar angiven 
kontaktperson på fakturan alternativt ekonomienheten för att ansöka om ett 
anstånd som sedan handläggs utifrån riktlinjen. Det finns således redan en 
etablerad rutin för detta. Den åtgärd som föreslås i Förslag till beslut är dock att 
under återstoden av år 2020 ändra skrivningen:  
 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden 
respektive avbetalningstiden  
 
till:  
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden 
respektive avbetalningstiden.  
 
Ändringen innebär att gäldenären får en lättnad gällande räntekostnaden i 
samband med anstånd och avbetalningsplaner. Dröjsmålsräntan är för 
närvarande 8 %. 
 
För att underlätta handläggningen föreslås även att göra en tillfällig ändring 
gällande vem som får lämna anstånd: 
 
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om 
anstånd. 
 
till: 
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och 
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan 
upp till ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 31 december 
2020. Beslut om belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas 
delegationsordningar. 
 
Denna ändring innebär att gäldenären kan få en snabbare handläggning av sitt 
anstånd eller avbetalningsplan under denna tillfälliga period fram till den sista 
december 2020. 
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När det gäller möjligheten att korta ner betalningstiden till kommunens 
leverantörer är rådande arbetsrutin att fakturor betalas normalt per 30 dagar 
efter faktureringsdatum vid normal postgång. Om en annan betalningstid i 
undantagsfall  
 
och uttryckligen överenskommits gäller denna. Precis som vid anstånd för 
kommunens kundfordringar, handläggs en begäran om snabbare betalning 
skyndsamt av ekonomienheten. Bedömningen är att inget särskilt beslut därmed 
behöver fattas om detta. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020. 
Kommunstyrelsens protokoll § 80/20. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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