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Nedskrivning och avskrivning av osäkra
kundfordringar avseende 2019
Anmälningsärende
Förvaltningens förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd lägger ärendet om nedskrivning av
fordringar som är äldre än ett år samt avskrivning av fordringar för
dödsbon utan medel till handlingarna.

Stadsdelsdirektör

Ekonomichef

Sammanfattning
I enlighet med nämndens delegationsordning och stadens riktlinjer
har stadsdelsdirektören för år 2019 nedskrivit 1 535 719 kr för
osäkra fordringar och avskrivit 108 498 kr för dödsbon utan medel.
Föregående års belopp uppgick till 964 228 kr respektive 32 146 kr.
Ökningen av nedskrivet belopp återfinns främst inom
omsorgsavgifter inom äldre och funktionshinder (443 531 kr
jämfört med 178 917 kr föregående år och hyresfordringar 468 554
kr jämfört med 315 749 kr).
Både nedskrivning och avskrivning av fordran utförs enligt stadens
regler för ekonomisk förvaltning 3 kap. 2 §, fakturering krav och
inkasso.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2005 att alla osäkra fordringar ska
nedskrivas senast efter ett år. En nedskrivning innebär att beloppet
tas bort i den ekonomiska bokföringen men att personen ifråga
fortfarande har en skuld till staden och att den långtidsbevakas hos

Anmälningsärende
Dnr SKHLM 2020/842
Sida 2 (2)
2020-11-24

stadens anlitade inkassobolag. Avskrivning görs för fordringar där
dödsbo saknar medel.
Enligt stadsdelsnämndens delegationsordning kan beslut om
nedskrivning av fordran överstigande 15 000 kronor per kund och
tillfälle beslutas av stadsdelsdirektör.
Ärendet
Den nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar som gjorts
fördelas enligt följande:
Nedskrivning
Fakturor utan inkassoåtgärd
Diverse övriga fordringar
Hyresfordringar
Omsorgsavgifter äldre och
funktionshinder
Avgifter förskola
Avgifter kollo
Personalfordringar
Totalt nedskrivet
Avskrivning
Omsorgsavgifter Äldre och
Funktionshinder samt dödsbo
Totalt avskrivet

Belopp
190 524 kr
36 920 kr
468 554 kr
443 531 kr
344 359 kr
1 820 kr
50 011 kr
1 535 719 kr
Belopp
108 498 kr
108 498 kr

Ärendets beredning
Ärendet har beretts hos Redovisningsenheten inom avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger förvaltningens
anmälan om redovisning av nedskrivning och avskrivning av osäkra
fordringar avseende 2019 till handlingarna.
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