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Paragraf 6 Ärendenummer KS2022/194 

Svar på motion - avskaffade av internfakturering (SD)  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen föranleder 
ingen åtgärd.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (-) har den 25 februari 2022 inkommit med en motion angående  
avskaffande av internfakturering. 
 
I motionen anges att internfakturering är en mycket omfattande och kostsam  
process med i många fall tvivelaktig nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok  
som skall betala och det handlar mest om intern kostnadsuppföljning som i många  
fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive nyttjarnas synvinkel.  
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även  
gälla övriga lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal  
men där en annan förvaltning har drift/ tillsynsansvar. 
 
Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står  
outnyttjade dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen  
och kostnaden för den outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som  
har ansvar för drift och skötsel. I detta exempel har sålunda ingen sparat några  
faktiska belopp utan ungdomar har på grund av missriktad sparsamhet i stället 
gått miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå  
internfakturering och i stället justerar budget så att den förvaltning som  
sköter/ driver en anläggning/ lokal disponerar tillräckliga medel för detta  
(dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar). 
 

• Att internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel. 
 

• Att skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas  
fasta tider som de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov  
uppstår. 
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Yrkanden 
Kristjan Valdimarsson (SD) och Anders Lindén (-) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
föranleder ingen åtgärd.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kristjan Valdimarssons (SD) med 
fleras yrkande och finner så.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-13 §165 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-16  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, §27  
Motion, avskaffande av internfakturering, 2022-02-25 
__________  
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Paragraf 165 Ärendenummer KS2022/194 

Svar på motion - avskaffade av internfakturering (SD)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad. 

Sammanfattning 
Anders Lindén (-) har den 25 februari 2022 inkommit med en motion angående  
avskaffande av internfakturering. 
 
I motionen anges att internfakturering är en mycket omfattande och kostsam  
process med i många fall tvivelaktig nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok  
som skall betala och det handlar mest om intern kostnadsuppföljning som i många  
fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive nyttjarnas synvinkel.  
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även  
gälla övriga lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal  
men där en annan förvaltning har drift/ tillsynsansvar. 
 
Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står  
outnyttjade dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen  
och kostnaden för den outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som  
har ansvar för drift och skötsel. I detta exempel har sålunda ingen sparat några  
faktiska belopp utan ungdomar har på grund av missriktad sparsamhet i stället 
gått miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

· Att kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå  
internfakturering och i stället justerar budget så att den förvaltning som  
sköter/ driver en anläggning/ lokal disponerar tillräckliga medel för detta  
(dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar). 
 

·  Att internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel 
 

· Att skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas  
fasta tider som de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov  
uppstår. 
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Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar på att motionen avslås.  

Beslutsgång 
Efter diskussion kommer kommunstyrelsens arbetsutskott överens om att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-16  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 27  
Motion, avskaffande av internfakturering, 2022-02-25 
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Ann-Sofie Magnusson 
0171-62 51 64 
ann-sofie.magnusson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Motion - avskaffade av internfakturering (SD) 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen föranleder ingen 
åtgärd. 

Ärendet 

Bakgrund 
Anders Lindén (-) har den 25 februari 2022 inkommit med en motion angående 
avskaffande av internfakturering. 

I motionen anges att internfakturering är en mycket omfattande och kostsam 
process med i många fall tvivelaktig nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok 
som skall betala och det handlar mest om intern kostnadsuppföljning som i många 
fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive nyttjarnas synvinkel. 
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även 
gälla övriga lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal 
men där en annan förvaltning har drift/ tillsynsansvar. 

Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står 
outnyttjade dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen 
och kostnaden för den outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som 
har ansvar för drift och skötsel. I detta exempel har sålunda ingen sparat några 
faktiska belopp utan ungdomar har på grund av missriktad sparsamhet i stället gått 
miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå 
internfakturering och i stället justerar budget så att den förvaltning som 
sköter/ driver en anläggning/ lokal disponerar tillräckliga medel för detta 
(dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar) 

• Att internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel 
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• Att skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas 
fasta tider som de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov 
uppstår 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett på kommunledningsförvaltningen.   

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen arbetar för att minska antalet interna transaktioner. 
Sedan kommunfullmäktige beslutade om ramjusteringar i budgeten för 2020 i 
samband med att serviceförvaltningen och beställar-utförarmodellen upphörde har 
kommunens interna transaktioner minskat kraftigt, från 3 860 stycken januari - 
september 2019 till 1 975 stycken januari - september 2022. Även rutinen för 
internfakturor har skärpts så att antalet internfakturor under 1 000 kronor endast 
utförs i undantagsfall.  

Enligt god redovisningssed ska varje verksamhet bära sina egna kostnader, det vill 
säga om en skola nyttjar till exempel en idrottshall ska den kostnaden bäras av den 
skolan. Ytterligare en aspekt att beakta är att skolors kostnad för nyttjande av 
idrottshallar påverkar den så kallade skolpengen. I det fall skolor inte nyttjar en fast 
tid uppstår en kostnad som ska ingå i skolpengen.  

Kommunledningsförvaltningen har under se senaste åren fokuserat på att minska 
antalet interna transaktioner och att de interna transaktioner som fortfarande sker 
hanteras så tidseffektivt som möjligt. Kommunledingsförvaltningens bedömning är 
att det arbetet bör fortsätta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser av föreslaget är identifierade. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser av föreslaget är identifierade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-16 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 27 
Motion, avskaffande av internfakturering, 2022-02-25 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson  
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
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Beslutet skickas till: 
Anders Lindén (-), för kännedom 
 



 
 

 

 Motion avskaffande av internfakturering
Internfakturering är en mycket omfattande och kostsam process med i många fall tvivelaktig 
nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok som skall betala och det handlar mest om intern 
kostnadsuppföljning som i många fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive 
nyttjarnas synvinkel.
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även gälla övriga 
lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal men där en annan 
förvaltning har drift/ tillsynsansvar.

Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står outnyttjade 
dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen och kostnaden för den 
outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som har ansvar för drift och skötsel. I 
detta exempel har sålunda ingen sparat några faktiska belopp utan ungdomar har på grund av 
missriktad sparsamhet i stället gått miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

• Att kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå internfakturering och 
i stället justerar budget så att den förvaltning som sköter/ driver en anläggning/ lokal 
disponerar tillräckliga medel för detta (dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar)

• Att internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel
• Att skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas fasta tider som de 

sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov uppstår

Enköping 2022-02-25

Anders Lindén                      
Gruppledare/Ledamot
Sverigedemokraterna i Enköping               
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2022/194 

Motion - avskaffande av internfakturering (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå internfakturering 
och istället justerar budget så att den förvaltningen som sköter/driver en 
anläggning/lokal disponerar tillräckliga medel för detta (dvs ombudgetering mellan 
berörda förvaltningar).  

- Internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel.  

- Skolor med flera kommunala verksamhetsområden istället tilldelas fasta tider som 
de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov uppstår.  

Beslutsunderlag 
Motion, avskaffade av internfakturering, Anders Lindén (SD), 2022-02-25 

__________ 
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