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§ 49 Dnr 2019-00164  

Riktlinjer för kravverksamheten i Kinda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta Regler för kravverksamhet  
(KF 2009-01-26 § 5) med Policy för kravverksamhet.  

Sammanfattning 

Kommunen har implementerat nya arbetsprocesser gällande uppföljning av 
obetalda fordringar. Detta innebär att det finns behov att upprätta en ny policy 
gällande kravverksamheten. 

Kommunens kravverksamhet är av stor betydelse. Intäkter i form av avgifter, 
hyror, arrenden och andra ersättningar uppgår till stora belopp varje år och 
finansierar delar av den kommunala verksamheten. Kravverksamhet ska bedrivas 
skyndsamt och förebygga att förfallna fakturafodringar ackumuleras till större 
belopp.  

De större förändringarna från tidigare beslutad policy gäller hanteringen av 
betalningspåminnelser och inkassoåtgärder. Tidigare har administratör på 
ekonomiavdelningen samt administratör på avdelningen för Vatten och 
avlopp/Renhållning hanterat påminnelseprocessen. Detta är en tidskrävande 
process och man ser effektivitetsvinster genom att överlämna hanteringen till 
externt inkassobolag som sedan tidigare hanterar inkassoärenden för kommunen. 
Avdelningen för Vatten och avlopp/renhållning har som målsättning att överlämna 
hanteringen till inkassobolag när vissa interna åtgärder har genomförts.  

Beslutsunderlag 

Reviderad policy för kravverksamhet  
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Policy för kravverksamhet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Regler för kravverksamhet (KF 2009-01-26 § 
5) med Policy för kravverksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har implementerat nya arbetsprocesser gällande uppföljning av 
obetalda fordringar. Detta innebär att det finns behov att upprätta en ny policy 
gällande kravverksamheten. 

Kommunens kravverksamhet är av stor betydelse. Intäkter i form av avgifter, 
hyror, arrenden och andra ersättningar uppgår till stora belopp varje år och 
finansierar delar av den kommunala verksamheten. Kravverksamhet ska bedrivas 
skyndsamt och förebygga att förfallna fakturafodringar ackumuleras till större 
belopp.  

De större förändringarna från tidigare beslutad policy gäller hanteringen av 
betalningspåminnelser och inkassoåtgärder. Tidigare har administratör på 
ekonomiavdelningen samt administratör på avdelningen för Vatten och 
avlopp/Renhållning hanterat påminnelseprocessen. Detta är en tidskrävande 
process och man ser effektivitetsvinster genom att överlämna hanteringen till 
externt inkassobolag som sedan tidigare hanterar inkassoärenden för kommunen. 
Avdelningen för Vatten och avlopp/renhållning har som målsättning att överlämna 
hanteringen till inkassobolag när vissa interna åtgärder har genomförts.  

Beslutsunderlag 

Reviderad policy för kravverksamhet  

Tjänsteskrivelsen 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Emma Grantun 
Ekonom 
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Policy för kravverksamhet 

Inledning 
Denna policy beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravhantering samt omfattar 
agerandet vid indrivning av fordringar. Centrala begrepp inom området är en fordran (en rätt att 
kräva pengar av någon annan), borgenär (fordringsägaren) och gäldenär (den betalningsskyldige). 

Kommunens kravverksamhet är av stor betydelse. Intäkter i form av avgifter, hyror, arrenden och 
andra ersättningar uppgår till stora belopp varje år och finansierar delar av den kommunala 
verksamheten. Kraven på en effektiv och rationell hantering skall balanseras mot kravet att 
indrivningen av kommunens fordringar sker med tillbörlig respekt för gäldenären så att denne inte 
utsätts för onödig skada eller olägenhet. Kommunens kravverksamhet ska bedrivas skyndsamt och 
förebygga att förfallna fakturafodringar ackumuleras till större belopp.  

Kommunens kravverksamhete ska bedrivas enligt god inkassosed i enlighet med inkassolagen. 

Kravverksamhetens organisation 
Ekonomi- och kvalitetsavdelning har en övergripande roll och ansvarar för kravverksamheten. 

Kommunens fordringar faktureras i två olika ekonomisystem. Kravarbetet hanteras av 
kundreskontraansvarig på respektive avdelning i samarbete med aktuellt inkassobolag. 

 Avdelning för Teknik och Drift hanterar kravarbetet gällande fordringar för vatten och avlopp 
samt renhållning. 

 Ekonomi- och kvalitetsavdelningen hanterar kravarbetet gällande kommunens övriga 
fordringar. 

Fordringars uppkomst 
Fordringar grundas ofta på avtal om köp och försäljning av varor, tjänster eller hyresavtal. I en 
kommun grundar sig de flesta fordringar på offentligrättsliga avtal med varierande utrymme för 
frivillighet och avtalsmoment, t ex barnomsorgsplats. Vissa avtal grundas helt på offentligrättsliga 
regler, d.v.s. utan något avtalsmoment. 

Där mottagaren av tjänst eller vara är minderårig skall vårdnadshavarens personuppgifter registreras 
som kunduppgift. 

Fakturering och val av förfallodag 
Det finns som regel inget skäl att vänta med faktureringen när förutsättningar för fakturering väl 
föreligger. Fakturering bör ske och förfallodag bör väljas i anslutning till att en tjänst eller nyttighet 
tillhandahållits eller när betalningsskyldighet annars inträder.  

Förfallodag är den tidpunkt när gäldenären måste betala för att inte riskera att drabbas av påföljder. 
Kinda kommun tillämpar 30 dagar som betalningsvillkor med undantag för barn- och 
äldreomsorgsfakturor samt VA och renhållningsfakturor som har förfallodag den siste i samma 
månad som debitering sker. Om förfallodagen infaller på en helg gäller nästkommande vardag. 

Fakturadag och förfallodag skall alltid anges på fakturan. Fakturering sker när debiteringsunderlaget 
är minst 50 kronor. Faktureringsavgift skall inte tas ut om inte avtalat. 



   Sida 3(5) 

    

  

 

 

 

Anstånd och amorteringsplan 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen, innan ärendet har gått till inkassobolag för 
påminnelsehantering, och ber om att få anstånd eller att dela upp fakturan bör prövning ske. 
Prövningen skall ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för 
anstånd m.m. 

 Anstånd beviljas i första hand med högst två månader. Ingen avgift tas ut. 

 Amorteringsplan beviljas till maximalt tolv månader. För upprättande av amorteringsplan tas 
ersättning ut enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.  
 

Om ärendet redan är överlämnat för hantering till inkassobolaget, beslutar inkassobolaget om 
amorteringsplan. 
 
Gäldenären skall skriftligen underrättas om amorteringsplan och kommande räntefaktura. Om 
gäldenären inte fullföljer anståndet eller amorteringsplanen skickats fordringen till inkasso och 
inkassobolag kommer att vidta eventuella rättsliga åtgärder.  

Dröjsmålsränta 
På obetald och förfallen faktura utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635), d.v.s. 
referensränta (diskonto) + 8 procentenheter. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår 
genom särskilt beslut av Riksbanken. Dröjsmålsränta gäller även för speciallagstiftning såsom 
bygglovavgifter m.m., lantmäteriavgifter, hyresfordringar och arrenden. 

Dröjsmålsränta beräknas på kapitalbeloppet och tas ut från förfallodagen. Ingen beloppsgräns gäller. 

Betalningspåminnelser 
Skälet till att betalning inte sker kan ibland vara ett förbiseende. Därför skall en 
betalningspåminnelse skickas. Antalet betalningspåminnelse begränsas till en för att undvika att 
gäldenären avsiktligt dröjer med sin betalning ytterligare innan ärendet går vidare för 
inkassoåtgärder. Påminnelseprocessen hanteras av externt inkassobolag. 

Betalningspåminnelse skall skickas ut 10 dagar efter förfallodagen (om denna dag infaller på en helg 
gäller istället nästkommande vardag). Ingen avgift tas ut för betalningspåminnelsen. 

Betalningspåminnelse skall innehålla uppgift om namn och adress på borgenär och gäldenär, 
fordringens fakturanummer, fakturadag, förfallodag, fakturabelopp, sista betalningsdag och 
betalningssätt samt uppgift om att fordringen kommer att överlämnas för inkasso om den inte 
betalas.  

Inkassokrav och påföljder 
14 dagar efter förfallodagen på en påminnelse skickas den obetalda fakturan till inkasso. För 
inkassokrav gäller ingen beloppsgräns.  

Ersättning för inkassokravet tas ut av inkassobolaget enligt Lag (1981:739) om ersättning för 
inkassokostnader m.m. och Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Inkassokravet skall innehålla uppgifter enligt § 5 - 6 inkassolagen.  

Om betalning inte skett inom 10 dagar från inkassokravet tar inkassobolaget nödvändiga åtgärder för 
att driva kravet vidare.   
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Inkassobolaget beslutar om ärendet ska läggas på långtidsbevakning eller överlämnas till 
kronofogden för ansökan om föreläggande eller stämning. Det senare kan leda till utmätning. 

Sanktioner 
Eventuella sanktioner som ska gälla för utebliven betalning behandlas av respektive nämnd.  

Ekonomi- och kvalitetsavdelningen samt inkassobolaget ska informeras om eventuella påföljder för 
korrekt formulering av inkassobrev och åtgärder. 

Kvittning 
Kvittning innebär att fordringar avräknas mot varandra. Har gäldenären en fordran mot borgenären 
så kan denne fullgöra sin förpliktelse att betala borgenären genom att avstå från sin fordran. Om 
parterna överens kan frivillig kvittning ske beträffande vilka ömsesidiga fordringar som helst. Är vissa 
förutsättningar uppfyllda har gäldenären också möjlighet att tvinga fram en kvittning som 
borgenären måste acceptera.  

När kommunen skall göra en utbetalning, som enligt lag inte är undantaget från kvittning, skall det 
kontrolleras om det finns några krav av betydelse mot betalningsmottagaren som kan kvittas. 
Exempel på utbetalningar är t ex skadestånd, föreningsbidrag, återbetalning på grund av för mycket 
inbetalt. 

För att kvittning skall få ske skall följande förutsättningar vara uppfyllda: motfordran skall vara 
gällande, mätbar, förfallen samt skall fordringarna vara ömsesidiga. Ingen kvittningsavgift tas ut. 

Ibland kan kvittning inte ske därför att huvudfordran är skyddad av sociala skäl. För lönefordringar 
finns en särskild reglering i Lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt. Kvittning mot 
lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande medan tvångsvis kvittning är mycket begränsad. 
Ekonomiskt bistånd som utbetalats från stat och kommun är ibland skyddade mot kvittning enligt 
bestämmelserna i den författning som reglerar bidraget men kan normalt sett ändå inte kvittas bort. 
I kommunal kravverksamhet finns inte så många tillfällen att erhålla betalning genom kvittning då 
det inte är så vanligt att kommunerna och dess medborgare har ömsesidiga fordringar mot varandra. 

Preskription 
Allmänna regler om preskription finns i Preskriptionslag (1981:130). Preskription innebär att 
borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av huvudfordran omfattar även 
fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran pga. borgen. En fordran preskriberas 
enligt huvudregeln tio år räknat från tillkomsten av fordringen om inte preskriptionen avbryts 
dessförinnan. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år från fordringens tillkomst.  

För kommunala fordringar mot privatpersoner gäller den kortare treåriga preskriptionstiden, t ex för 
barnomsorgsavgifter. 

För hyresfordringar är preskriptionstiden tre eller tio år beroende på om det är fråga om en 
konsumentfordran eller inte och att hyresförhållandet alltjämt består. För vissa typer av fordringar 
finns särskilda preskriptionsregler i annan lagstiftning, t ex vid framställan av fordringsanspråk mot 
en tidigare hyresgäst, väcka talan om att få ut kontrollavgift vid olovlig parkering. 

En preskription avbryts genom preskriptionsavbrott och det innebär att en ny preskriptionstid börjar 
löpa från dagen för avbrottet. 








