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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 189 Dnr KS 155/2015 

Kravpolicy 

Ärendebeskrivning 
Revisor Anna Gröndahl, PwC har inkommit med revisionsrapporten Intern kontroll 

- kundfakturering daterad den 23 april 2015. Den samlade revisionella 

bedömningen är att den interna kontrollen inte är tillräcklig avseende 
avstämningsrutinerna i kundfakturering. 

Revisionens ordförande Boris Gudmundsson har inkommit med skrivelse daterad 

den 20 maj 2015 i vilken anges att granskningen visar att det saknas dokumenterade 
riktlinjer/anvisningar kring regler och hantering av kundfakturor inklusive 

rollfördelning och ansvar samt att det saknas rutinbeskrivningar gällande hela 

kundfaktureringsprocessen. Det finns inga systematiska kontroller av 

kundfaktureringsprocessen och det gör inte tillräckliga avstämningar mellan 

försystem och ekonomisystem. Revisionens samlade bedömning är att den interna 
kontrollen inte är tillräcklig avseende avstämningsrutinerna i kundfakturering. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 3 juni 2015 § 108 uppdra åt 

ekonomichef Sara Jonsson upprätta ett förslag till svar till revisionen, vilket 

presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2015 § 181. 

Vid detta tillfälle beslutades uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson att upprätta ett 

förslag till kravpolicy. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till kravpolicy daterad den 

21oktober2015. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår anta föreliggande förslag till kravpolicy. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
kravpolicy. 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendebeskrivning 

Ljusnarsbergs Kommun 
Ank. 2015 -10- 2 1 

Kopparberg 2015-10-21 

Under mars och april 2015 genomfördes, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, en 
granskning av den interna kontrollen avseende avstämningsrutinerna i kommunens 
kundfaktureringsprocesser. Av granskningsrapporten framgår bland annat att det sker en 
tillräcklig betalningsbevakning av kundfakturor. Dock saknas en kravpolicy eller liknande 
som reglerar betalningsbevakningen. 

På anmodan av revisorerna, besvarades kritiken av kommunstyrelsen, som angav åtgärder för 
att skapa bättre rutiner kring internkontroll av kundfaktureringsprocesserna. Bland annat gavs 
undertecknad uppdraget att ta fram en kravpolicy. 

Undertecknad har bett ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen skriva ned de befintliga 
rutinerana för betalningsbevakningen i kommunen. Undertecknad anser att de nuvarande 
rutinerana säkerställer tillräcklig betalningsbevakning. Rutinerna har utvecklats under lång tid 
och precis som de förtroendevalda revisorerna påpekar, är det av vikt att dokumentera 
rutinerna och tillkännage dem för fler än den som i dagsläget hanterar kravprocessen. 

Förslag 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta anta aktuell kravpolicy. 

Ljusnarsbergs kommun 

Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 

fax 0580-718 30 



KRAVPOLICY FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN 

Kommunens kravverksamhet handläggs av ekonomiavdelningen. 

Beta lningspåminnelse skickas ut ca 5 dagar efter förfallodagen. 

Ljusnarsbergs Kommun 
Ank. 2015 -rn- 2 1 

Efter ca 30 dagar efter påminnelsen överlämnas fordran till det inkassoföretag som anlitats av 
kommunen. Inkassoföretaget skickar ett inkassokrav med lagstadgad inkassoavgift . Om betalning 

fortfarande uteblir tar inkassoföretaget kontakt med kommunen om de ska gå vidare med rättsliga 
åtgärder. 

Om beta lning uteblir trots rättsliga åtgärder läggs fordran på bevakning hos inkassoföretaget så att 

skulden inte preskriberas. 

Om kunden tar kontakt med kommunen för att träffa uppgörelse om avbetalning hänvisas hen till 

inkassoföretaget som upprättar en amorteringsplan. 

Om fordran inte har gått vidare ti ll inkassoföretaget kan kunden lägga anstånd på betalningen hos 

kommunen. 

Leder inte inkassokrav avseende barnomsorgsavgift till betalning har kommunen rätt att avstänga 

barn från barnomsorgsplats. 

Gä llande hyresfordran så tar inkassoföretaget hand om en avhysning av hyresgästen. 


