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Riktlinjer för debitering, krav och värdering av 
kundfordringar 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen hanterar och fakturerar för försäljning av varor och tjänster. 
Riktlinjer behöver därmed finnas för hur och när debitering ska ske samt vad 

som händer om kunden inte betalar sin faktura.    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för debitering, krav och värdering av kundfordringar, daterad den 
1 augusti 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad 1 augusti 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande 

rutiner för debitering, krav och värdering av kundfordringar. De omfattar 
agerandet vid indrivning av fordringar genom påminnelser, inkassokrav, 
sanktioner, rättsliga åtgärder med mera. 

Kraven på en effektiv och rationell hantering ska balanseras mot kravet på 
att indrivningen av kommunen fordringar sker med tillbörlig respekt för 

gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativa förslag till beslut finns inte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för debitering, krav och värdering av kundfordringar godkänns.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 
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Inledning  

Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande 
rutiner för debitering, krav och värdering av kundfordringar. De omfattar 
agerandet vid indrivning av fordringar genom påminnelser, inkassokrav, 

sanktioner, rättsliga åtgärder med mera. Centrala begrepp i detta 
sammanhang är en fordran som avses en rätt att kräva pengar av någon 

annan, borgenär är den som har en fordran på någon annan och gäldenär är 
den som är den betalningsskyldige.   

Kraven på en effektiv och rationell hantering ska balanseras mot kravet på 

att indrivningen av kommunens fordringar sker med tillbörlig respekt för 
gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.  

Kravverksamhetens organisation  

Ekonomienheten har ansvaret för krav och debitering och ansvarar för en 
kommunövergripande samordning och effektivitet av de riktlinjer som ska 

gälla. Arbetet med debiteringsunderlagen förläggs till respektive verksamhet. 
Utsändandet av fakturor och krav sköts av ekonomienheten förutom för VA-

verksamheten.   

  

  

Fordringars uppkomst och fakturans innehåll  

Fordringars uppkomst  

Fordringar grundas ofta på avtal, t ex avtal om köp av varor eller tjänster 

eller hyresavtal. I en kommun grundar sig vissa fordringar på frivilliga avtal 
som t.ex. barnomsorg. Andra fordringar grundas inte på något avtal utan 
uppkommer under vissa i lag angivna förutsättningar som t.ex. vatten och 

avlopp.   

  

Fakturering ska ske så snart som möjligt efter att tjänsten/varan levererats. 
Belopp som understiger 50 kronor ska inte faktureras. Detta gäller dock inte 
om det föreligger särskilda skäl, t.ex. om beloppet automatiskt kan tas med 

vid nästa fakturering av kunden.  
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Fakturans innehåll  

En faktura ska innehålla vissa uppgifter som regleras i lagstiftning. Av 
fakturan ska framgå:  

 Fakturadatum  

 Unikt löpnummer/fakturanummer  

 Kommunens organisationsnummer, momsregistreringsnummer och säte  

 Uppgift om F-skattebevis  

 Kommunens och köparens namn och adress  

 Varornas eller tjänsternas art, mängd respektive omfattning  

 Datum då varorna omsatts eller då tjänsten utförts  

 Tillämpad momssats 

Av fakturan ska också framgå vem som är bäst lämpad att svara på frågor 
om fakturans innehåll. Autogiro och e-faktura erbjuds alla kunder.  

Påminnelse- och kravåtgärder  

Dröjsmålsränta  

På obetald och förfallen faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635), d.v.s. referensränta + 8 % enheter. Dröjsmålsräntan beräknas på 
kapitalbeloppet och utgår från förfallodagen. Referensräntan fastställs för 

varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken. Dröjsmålsräntan 
gäller även för speciallagstiftning såsom allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, gatukostnader (PBL), bygglovsavgifter med mera 

lantmäteriavgifter, hyresfordringar och arrenden.  

Dröjsmålsränta påförs nästa faktura för alla fordringar.  

Betalningspåminnelse  

Betalningspåminnelse sänds 7-10 dagar efter förfallodagen. På påminnelsen 
påförs 60 kronor som påminnelseavgift samt kapital och räntan som 

uppkommit på ärendet sedan det förföll. Om inte påminnelseärendet blir 
betalt kommer kapital, ränta och påminnelseavgifter att debiteras på nästa 

åtgärd (Inkassokrav). Om ärendet enbart delbetalas kommer ett restkrav att 
ställas ut tills ärendet är fullbetalt.   

Gäldenären har 12 arbetsdagar att reglera skulden för att undvika nästa 

åtgärd.   

Inkassokrav  

Inkassokrav med kravavgift enligt förordningen 1981:1057 om ersättning för 
inkassokostnader med mera sänds till kunden cirka 13 dagar efter 
betalningspåminnelsen. På kravet anges att kommunens omkostnader för 

betalningsföreläggande eller annan vidare åtgärd kommer att debiteras 
kunden.   

Om inte inkassoärendet blir betalt kommer kapital, ränta,  
påminnelseavgifter samt inkassoavgift att debiteras på nästa åtgärd 
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(Betalningsföreläggande). Om ärendet enbart delbetalas kommer ett restkrav 

att ställas ut tills ärendet är fullbetalt.   

Gäldenären har 12 arbetsdagar att reglera skulden för att undvika nästa 
åtgärd.   

Beslut om vidare hantering   

Inkassobolaget hanterar det obetalda inkassoärendet för vidare åtgärd. 

Interna och externa slagningar i form av solvenskontroll görs för att bedöma 
hur ärendet lämpligast hanteras vidare. Finns goda möjligheter att ansöka om 
ärendet till kronofogden görs detta. Ansökan om betalningsföreläggande 

lämnas till kronofogdemyndigheten cirka två veckor efter det att 
inkassokravet gått ut.  

Om slutsatsen är att beloppet är för lågt, ärendekostnaderna är för höga eller 
att gäldenärens möjlighet att betala är mycket begränsad läggs ärendet över 
på efterbevakning för vidare hantering. Under efterbevakning bevakas 

ärendet och var tredje månad görs en solvenskontroll samt att gäldenären får 
en påminnelse om att det finns en oreglerad skuld att reglera. Detta är en 

preskriptionsavbrytande process.   

Rättsliga åtgärder och bestridande  

Om betalning inte sker enligt inkassokravet ska rättsliga åtgärder vidtas. 

Synpunkter ska inhämtas från den verksamhet som svarat för 
debiteringsunderlaget. Detta ger verksamheten även möjlighet att vidta 

åtgärder för att fordringsbeloppet inte ska öka ytterligare. Före en ansökan 
ska göras om avhysning från bostad ska individ- och familjeomsorgen 
underrättas.  

Om ärendet blir bestridit av gäldenären stoppas ärendet i väntan på rättslig 
hantering. När det gäller tvistiga VA-fordringar ska talan istället väckas vid 

Mark och miljödomstolen.  

Frågor om att hänskjuta ärenden till rättegång etc. handläggs av 
inkassobolaget i samråd med ekonomienheten och debiterande verksamhet.   

Ersättning för kommunens kostnader i samband med betalningsföreläggande 
och handräckningsmål ska debiteras gäldenären med belopp som fastställs av 

kronofogdemyndigheten. Ersättning för kronofogdemyndighetens 
ansöknings- och expeditionsavgifter, delgivningskostnader samt kostnad för 
registreringsbevis i samband med mål som avser betalningsföreläggande 

eller handräckning ska också debiteras gäldenären.  

Kriterier för anstånd, amorteringsplaner  

Anstånd  

Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd med 
betalningen bör kommunen acceptera detta om skuldbeloppet är av 

betydande storlek och det är fråga om en enstaka händelse. Prövningen ska 
ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det rör sig om, 

skälen för anstånd med mera. Det är viktigt att klargöra att anståndet innebär 
att kommunen avstår från att driva in fordringen under viss tid men att 
dröjsmålsränta ändå kommer att debiteras.   
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Ekonomienheten eller debiterande verksamheten har rätt att bevilja högst en 

månads anstånd med betalning av fakturan från förfallodagen. Debiterande 
verksamhet ska meddela ekonomienheten om överenskommelse om anstånd 
träffats med kunden. Anstånd över en månad beviljas av ekonomichefen.  

Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd på en 
förfallen faktura skall Mörbylånga kommun hänvisa gäldenären till att ta 

kontakt med inkassobolaget för att sätta upp anstånd. Innan anstånd beviljas 
på högre belopp (över 5 000 kronor) kontrollerar inkassobolaget alltid med 
Mörbylånga kommun för att få anståndet beviljat.   

Amorteringsplan  

Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få dela upp 

betalningen bör kommunen acceptera detta om skuldbeloppet är av 
betydande storlek och det är fråga om en enstaka händelse. Prövningen ska 
ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det rör sig om, 

skälen för amorteringsplan med mera. Amorteringsplanens längd bör 
anpassas efter fordrans storlek.  

Amorteringsplan beviljas i första hand till maximalt sex månader. För 
upprättande av amorteringsplan tas ut en ersättning på för närvarande 170 
kronor enligt lagen (1981:739) och förordningen (1981;1057) om ersättning 

för inkassokostnader med mera. Gäldenären ska skriftligen underrättas om 
amorteringsplanen. Om gäldenären inte fullföljer uppskovet eller 

amorteringsplanen skall ärendet överlämnas till inkassobolaget för vidare 
hantering.   

Dröjsmålsränta kommer att debiteras mot gäldenären beräknat på antal 

månader som amorteringsplanen är giltig.   

Kvittning  

När en utbetalning ska göras av kommunen till någon som avser en 
återbetalning ska det kontrolleras om det finns några krav av betydelse mot 
betalningsmottagaren som kan kvittas. Detta innebär att även återbetalningar 

från VA-verksamheten ska prövas av ekonomienheten före en återbetalning 
verkställs.  

Sanktioner  

I kravrutinerna finns även sanktioner som avstängning och uppsägning. 
Prövning av dessa åtgärder ska ske från fall till fall.   

Vatten   

För avstängning av vatten krävs att följande tre förutsättningar är uppfyllda: 

1) fastighetsägaren ska ha gjort sig skyldig till en försummelse (t.ex. 
betalningsförsummelse) som är väsentlig, 2) avstängning ska kunna ske utan 
att olägenhet för människors hälsa uppkommer, 3) fastighetsägare ska ha 

anmanats att vidta rättelse.    

För att minska risken för sanitära problem till följd av avstängningen kan 

kommunen t.ex. ställa ut vattendunkar eller hänvisa till tappställe. Avgift för 
avstängnings- och återanslutningsåtgärder ska påföras fastighetsägaren. 
Avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige och intas i 

taxebestämmelserna.  
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Nedskrivning, avskrivning, preskription  

Fordringar som efter eller under kravprocessen inte bedöms möjliga att få 
betalt för lämnas till ekonomienheten för bokföringsmässig avskrivning. 
Fordran bör föreslås till avskrivning så snart det konstateras att det finns 

förutsättningar för en bokföringsmässig avskrivning. Fordringar som är äldre 
än ett år ska inte finnas kvar i kundreskontran om inte kravåtgärder eller 

avbetalning pågår.   

En bokföringsmässig avskrivning innebär att kundfordran skrivs av från 
balansräkningen och tas upp som en kundförlust. Fordran skrivs dock inte av 

mot kunden. Kundfordringar som skrivits av bokföringsmässigt läggs till 
långtidbevakning och när kunden sedermera får betalningsförmåga tas dessa 

in i redovisningen som återvunna kundförluster.  

Förutsättningar för bokföringsmässig avskrivning föreligger  

 då rättsliga åtgärder för indrivning varit resultatlösa och det kan antas att 

gäldenären har ringa möjlighet att betala fordran framledes,  

 då det på annat sätt än rättsliga åtgärder framkommit att den 

betalningsskyldige saknar utmätningsbara tillgångar och att utmätning i 
lön eller överskjutande skatt inte kan ske samt att det kan antas att 

gäldenären har ringa möjlighet att betala fordran framledes,  

 då rättsliga åtgärder för indrivning skulle vålla kommunen arbete 

och/eller kostnad som inte står i proportion till storleken på fordran och 
indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt eller av principiella 
skäl.  

Avskrivning  

Bokföringsmässig avskrivning prövas av ekonomienheten om betalning inte 

influtit trots åtgärder enligt tillämpad kravrutin. Detta innebär att kommunen 
avstår från sin fordran. Endast vid ytterst särskilda förhållanden kan 
kommunen avskriva sin fordran. För detta krävs kommunstyrelsens beslut.  

Värdering/nedskrivning av kundfordringar  

Kundfordringar som är osäkra tas upp till högst det belopp varmed de 

beräknas inflyta. Varje kundfordran värderas var för sig. En värdelös fordran 
får inte tas upp som tillgång.  

Nämnden eller den som fått delegerad beslutanderätt ska ta ställning till sina 

kundfordringar och värdera dem fortlöpande och åtminstone till varje 
bokslut och delårsbokslut, d.v.s. beslut ska tas om eventuella nedskrivningar. 

Observera att det inte är fråga om avskrivningar av kundfordringarna. Vid 
bedömningen av nedskrivningsbehovet ska varje enskild post värderas om 
det gäller väsentliga poster samt avbrutna avbetalningsplaner. Värderingen 

av kundfordringarna ska ske med iakttagande av försiktighet. 
Kundfordringarna får inte övervärderas.  


