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Initiativärende avseende möjlighet att begära anstånd gällande 
fakturor utställda av Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Under den senare tiden har ett flertal kommunens privatpersoner och företagare drabbats av 

stora elkostnader. Detta har för många ställt till svårigheter att klara sin ekonomi, för en del 

företag tar det hårt på rörelsekapitalet. Regeringen har utlovat någon form av stöd till de 

som drabbats, då det råder osäkerhet när stödet kommer att betalas ut önskar vi att 

kommunen undersöker möjligheten att hjälpa de som drabbats hårdast. Vi önskar att 

kommunen undersöker om det är möjligt att ge anstånd på fakturor som utställts av 

kommunen, så som barnomsorgsavgifter, tillsynsavgifter och liknande. Lämplig tid skulle 

kunna vara 3 till 6 månader, eller till stödet betalas ut.   

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende 2023-01-17 
 

Förslag till beslut 
Ekonomichefen ges i uppdrag skyndsamt undersöka om anstånd kan lämna på fakturor som 

Herrljunga kommun ställt ut till privatpersoner och företag. 

 

Ekonomichefen skall yttra sig om lämplig längd samt hur kommunen skulle påverkas av ett 

sådant beslut   
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FÖRVALTNING 

Namn namn 
 

 

Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 

DNR  

Sid 2 av 2 

 

Bakgrund 
De höga och skenande elpriserna i landet och svårigheten att klar sin ekonomi för många 

kommuninnevånare  
 

Ekonomisk bedömning 
Avvaktan på svar från Ekonomichef. 

 
Juridisk bedömning 
Kan inte se att det finns några juridiska hinder 

 
Miljökonsekvensbeskrivning                  

                                 Ingen påverkan  

                        
 

FN:s barnkonvention  
                                 Kan hjälpa familjer där barn i annat fall påverkas  

 

Jämställdhetsbeskrivning  
Kan hjälpa den som lever i ett ensamförhållande med barn   

 
  

Samverkan 
Behöver inte samverkas  
 

Motivering av förslag till beslut 
Hjälpa de som har det svårast med ekonomin. 

 

 


