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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-05

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 314

Återgång t ill ordinarie betalningsrutiner för
företag och organisationer

KSN-2021-02117

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att från och med 1 januari 2022 upphäva krisledningsnämndens beslut om
förlängd kredittid på kommunens kundfakturor till 90 dagar och återgå till 30
dagars kredittid, samt

2. att från och med 1 januari 2022 upphäva krisledningsnämndens beslut om
tidigarelagd betalning av kommunens leverantörsfakturor till omedelbart efter
attest och återgå till betalning på fakturans ordinarie förfallodag.

Sammanfattning

Den 20 mars fattade 2020 (§ 4) fattade krisledningsnämnden beslut om ett antal
åtgärder i syfte att mildra de negativa effekterna för närings-och föreningslivet i
Uppsala kommun till följd av spridningen av Coronaviruset. Bland annat fattades
krisledningsnämnden beslut om att förlänga kredittid på kommunens kundfakturor
samt tidigarelagd betalning av kommunens leverantörsfakturor.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2021 (§ 254) att krisledningsnämndens
verksamhet som är föranledd av Coronapandemin ska upphöra. Beslutet innebär att
pågående ärenden där krisledningsnämnd övertagit annan nämnds ansvar återförstill
ordinarie nämnd. Då samma behov av betalningsrutiner för företag och organisationer
inte längre bedöms föreligga föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om dess
upphörande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Återgång till ordinarie betalningsrutiner för 
företag och organisationer  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att från och med 1 januari 2022 upphäva krisledningsnämndens beslut om 

förlängd kredittid på kommunens kundfakturor till 90 dagar och återgå till 30 
dagars kredittid, samt 

2. att från och med 1 januari 2022 upphäva krisledningsnämndens beslut om 
tidigarelagd betalning av kommunens leverantörsfakturor till omedelbart efter 

attest och återgå till betalning på fakturans ordinarie förfallodag. 

Ärendet 

Den 20 mars fattade 2020 (§ 4) fattade krisledningsnämnden beslut om ett antal 
åtgärder i syfte att mildra de negativa effekterna för närings- och föreningslivet i 

Uppsala kommun till följd av spridningen av Coronaviruset. Bland annat fattades 

krisledningsnämnden beslut om att förlänga kredittid på kommunens kundfakturor 
samt tidigarelagd betalning av kommunens leverantörsfakturor.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2021 (§ 254) att krisledningsnämndens 

verksamhet som är föranledd av Coronapandemin ska upphöra. Beslutet innebär att 
pågående ärenden där krisledningsnämnd övertagit annan nämnds ansvar återförs till 
ordinarie nämnd. Då samma behov av betalningsrutiner för företag och organisationer 

inte längre bedöms föreligga föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om dess 
upphörande. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 

i beredningen av ärendet. Barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte som 

relevanta i ärendet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2021-09-29 KSN-2021-02117 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann, Thomas Backlund 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Som en av flera åtgärder för att mildra effekterna av Covid-19 på det lokala näringslivet 

förlängdes kredittiden för kommunens utställda fakturor från 30 dagar till 90 dagar. I 
samma syfte beslutades att kommunens leverantörsfakturor betalas omedelbart efter 
attest istället för att som brukligt betala på förfallodag. Dessa två åtgärder har, allt 

annat lika, ökat likviditeten bland drabbade företag och föreningar.  

I ljuset av åtgärdernas relativt begränsade effekt och det förändrade 
smittspridningsläget föreslås en återgång till normala betalrutiner för såväl utgående 
som inkommande fakturor. En återgång är naturlig utifrån den praxis som råder och 
förväntas av omvärlden liksom att den även bättre understöds av kommunens 

normala rutiner i IT-system och arbetsprocesser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Anstånd med betalningen av fakturor som kommunen ställt ut enligt 

krisledningsnämndens beslut den 20 mars 2020 fick effekten av en utökad kredit med 

cirka 60 miljoner kronor. Med föreliggande förslag till beslut återgår kredit för den 
genomsnittliga faktureringen till 20 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 


	Protokollsutdrag § 314
	§ 314
	Återgång till ordinarie betalningsrutiner för företag och organisationer
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång


	4. Återgång till ordinarie betalningsrutiner för företag och organisationer

