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 Kommunstyrelsen 

Ändring av betaltider under pandemi Covid-19 

Ärende 

Danderyds kommun följer noga utvecklingen av coronaviruset och vilka 

konsekvenser det får för det lokala näringslivet i Danderyd. Kommunen har 

som ett första steg tagit fram åtgärder som ska underlätta för företagare och 

leverantörer, åtgärderna ska fungera som ett tillägg till de nationella 

insatserna. Insatsen syftar samtidigt till att underlätta för kommuninvånare i 

berörda verksamheter. Åtgärderna gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala 

näringslivet i samband med pandemi covid-19.   

Att ge anstånd/senarelägga betalningstidpunkten kan bidra till att förbättra 

företagens likviditet. Det finns inga juridiska hinder för ett sådant lokalt 

beslut.  En grundförutsättning är dock att ändring av betaltider sker efter 

kontakt med kommunen. Kommunen kommer inte generellt att ändra 

betalningstider. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Att förlänga betaltiden för fakturor och korta ner betalningstider till 

leverantörer påverkar kommunens likviditet negativt. Kommunen hade 

under 2019 närmare 240 miljoner kronor i intäkter från lokalhyror och strax 

över 190 miljoner kronor i intäkter från taxor och avgifter. Per månad blir 

det cirka 36 miljoner kronor. Alla intäkter är dock inte jämnt fördelade per 

månad. 

Om alla skulle få förlängd betaltid med exempelvis en månad extra kommer 

det påverka kommunens likviditet med motsvarande. I mars månad 2020 har 

kommunen en checkräkningskredit på 300 miljoner kronor och den är i 

princip outnyttjad vilket innebär att kommunen skulle klara sig närmare åtta 

månader utan att behöva låna pengar för att finansiera fördröjningen av 

intäkter från lokalhyror, taxor och avgifter. 
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Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga betaltider för fakturor inom 

förskola, fritidshem, VA, sophantering, livsmedelskontroll, miljö- 

och hälsotillsyn och hyror i kommunägda lokaler. Den som behöver 

förlängd betaltid ska anmäla det till kommunen. Åtgärden gäller från 

och med den 1 april 2020 under pågående pandemi av Covid-19 till 

dess kommunstyrelsen fattar annat beslut. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att korta ner betalningstider till de 

leverantörer som anmäler att de har behov av det. Åtgärden gäller 

från och med den 1 april 2020 under pågående pandemi av Covid-19 

till dess kommunstyrelsen fattar annat beslut. 

 

 

 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.1. 

 

För kommunstyrelsen 

 

Hanna Bocander 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 


