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Förvaltningens förslag till beslut
1. Besluta om nedskrivning av kundfordringar, specificerade i
bilaga 1, från år 2016.

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Emily Tjäder
Tf Avdelningschef

Bakgrund
Osäkra äldre utestående fordringar ska nedskrivas enligt god
revisionssed (med äldre avses här fordringar med förfallodatum
under år 2016). Detta innebär att osäkra fordringar från 2016 går
från att vara befarade kundförluster till konstaterade kundförluster
under 2017. De i bilaga 1 specificerade osäkra fordringarna avser
verksamheter/ verksamhetsutövare som inte betalat och där fordran
är äldre än ett år. Ca 392 000 kr avser verksamheter som gått i
konkurs och drygt 244 000 kr avser fordringar som är under
indrivning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att fortsätta
indrivningen av nedskrivna osäkra utestående fordringar som är från
år 2016.
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För osäkra utestående fordringar ska det beslutas om
bokföringsmässig nedskrivning. Totalt belopp att skriva ner
gällande år 2016 uppgår till 679 016 kronor, dvs. 0,76 procent av
totalt fakturerade tillsynsrelaterade intäkter för helåret 2016, vilket
är högre än föregående års nedskrivning. Detta beror i huvudsak på
en ökning av antal konkurser. Nämnden kan inte avstå från att utöva
kontroll av betalningssvaga verksamhetsutövare.
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I år nedskrivs även utländska kundfordringar på totalt ca 42 000 kr.
Stadsledningskontoret har påtalat att nämnden behöver göra
nedskrivning på de utländska kundfordringarna som förföll till
betalning år 2009-2011 på ca 35 000 kr. Det bedrivs ingen
inkassoverksamhet på utländska kundfordringar
Utländska gäldenärerna är i regel inte insolventa. Det har t ex
uppdagats att ex IBM utestår med en skuld sedan 2009 på knappt
30 000 kr. Nämndens fordran avser ersättning för kostnader för
förvaltningschefens medverkan vid ett evenemang. Eftersom det har
gått så lång tid sedan fakturan skickades till IBM kan det vara svårt
för bolaget att hänföra kostnaden till rätt projekt eller liknande. Det
kan dessutom av andra skäl vara lämpligt att staden svarar för
sådana kostnader. Därför föreslår förvaltning att nämnden beslutar
avskriva beloppet.
Tabellen nedan visar utvecklingen av nedskrivningarna sedan 2009.
Nedskrivning av kundfordran 2009 – 2016 (tkr)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

644,7

398,4

373,3

410,6

664,0

484,3

543,8

679,0

0,95
(%)

0,60
(%)

0,57
(%)

0,57
(%)

0,88
(%)

0,59
(%)

0,62
(%)

0,76
(%)

(%) Avskrivning i procent av tillsynsintäkterna.

De höga nedskrivningsbeloppen år 2009 samt 2013 berodde på
ökning av antal konkurser.
Aktiebolagen är helt dominerande bland de företag som har
obetalda skulder till nämnden; 71 procent vad avser belopp och 60
procent vad avser antal. Livsmedelskontrollen står för 84 procent
vad avser antalet och för 83 procent av totala beloppet
nedskrivningar. En förklaring kan vara att restaurangbranschen är
en tämligen rörlig bransch.
Antalet konkurser har ökat 2016, från 55 procent till drygt 58
procent av nedskrivningarna. Resterande belopp avser verksamhetsutövare där indrivning pågår och de utländska kundfordringarna.
Det aktuella beloppet för bokföringsmässig nedskrivning
specificeras närmare i bilaga 1. Nämnden föreslås besluta om
bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar enligt bilaga 1.
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Konstaterade kundförluster år 2016

