1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-11 kl. 15:00-15:15

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt
Roko Kursar §80

Justeringen

2019-02-21

Protokollet omfattar

§82

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

…………………………………

Håkan Fäldt

Roko Kursar §80
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Avskrivningar av färdtjänstavgifter per 2019-01-16

STK-2019-119
Sammanfattning

Serviceförvaltningens debiteringsenhet har inkommit med ett förslag avseende avskrivning av
osäkra fordringar gentemot enskilda personer för obetalda färdtjänstavgifter. Totalt belopp är
278 134 kronor.
Avskrivning beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och inte av stadskontoret på grund
av beloppets storlek. Underlaget på individnivå är sekretessbelagt och följer inte med ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Serviceförvaltningens förslag på
avskrivning av färdtjänstavgifter per 2019-01-16 på 278 134 kronor.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen, debiteringen
Stadskontoret, förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Avskrivningar av färdtjänstavgifter per 2019-0116
Förslag till avskrivningar avseende debiterade avgifter från debiteringssystemet Bill

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-312019-01-22
Vår referens

Ingela Kressander
Utredningssekreterare
Ingela.Kressander@malmo.se

Avskrivningar av färdtjänstavgifter per 2019-01-16

STK-2019-119
Sammanfattning

Serviceförvaltningens debiteringsenhet har inkommit med ett förslag avseende avskrivning av
osäkra fordringar gentemot enskilda personer för obetalda färdtjänstavgifter. Totalt belopp är
278 134 kronor.
Avskrivning beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och inte av stadskontoret på grund av
beloppets storlek. Underlaget på individnivå är sekretessbelagt och följer inte med ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner serviceförvaltningens förslag på avskrivning av

färdtjänstavgifter per 2019-01-16 på 278 134 kronor.

Beslutsunderlag

•
•

Förslag till avskrivningar avseende debiterade avgifter från debiteringssystemet Bill
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Avskrivningar av färdtjänstavgifter per 2019-01-16

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen, debiteringen
Stadskontoret, förvaltningsavdelningen
Ärendet

SIGNERAD

2019-02-04

Kommunstyrelsen är beställare av färdtjänst och servicenämnden är utförare. Kommunstyrelsen
är den nämnd som bokföringsmässigt får intäkterna från färdtjänstavgifterna. Det är därför kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om avskrivning vid belopp över ett basbelopp i varje
enskilt ärende. Vid lägre belopp (upp till ett basbelopp) är det tjänsteperson på stadskontoret
som tar beslut om avskrivningar. I detta ärende är beloppet 278 134 kronor.
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Avskrivningen kommer att påverka årets resultat negativt med 278 134 kronor då det sedan tidigare är bokfört som intäkter. Avskrivning innebär inte i något individfall, att fordran helt skrivs
av med undantag för dödsbo. De personer som enligt debiteringsenheten och inkassoföretaget
utredning bedöms kunna betala, har kvarstående fordran hos inkassoföretaget.
Underlaget är individinformation och är sekretessbelagt och följer därför inte med ärendet.
Stadskontorets bedömning och förslag till beslut

Serviceförvaltningens debiteringsenhet har upprättat förslag på avskrivning avseende debiterade
färdtjänstavgifter på totalt 278 134 kronor. Med stöd av de utredningar och bedömningar som
debiteringsenheten har genomfört tillsammans med inkassoföretaget, föreslår stadskontoret att
upprättat förslag på avskrivning godkänns.

Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

