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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 
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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Jan Öström Elisabeth Persson Stål 

Avskrivning av kundfordringar  
Dnr 1104-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att följande fordringar avskrivs: 

1. NN, totalt 285 830 kr 

Sammanfattning 
Enligt regelverket görs löpande bedömningar av vilka fordringar som inte 

kommer att kunna erhållas betalning för och därför bör avskrivas i räken-

skaperna. Regionstyrelsen beslutar om avskrivning av fordringar över 

200 000 kr. För perioden juni 2021 har avskrivningsbehov över 200 000 kr 

identifierats för en kund. 

Ärendet 
Region Norrbotten har i regelverk beslutat hur förfallna fakturor ska hante-

ras: 

Förfallna fordringar överlämnas till inkasso om inte betalning erhållits. Om 

betalning inte erhålls ska solvenskontroll göras. Om kunden har tillgångar 

skickas fordran till kronofogden för betalningsföreläggande. Om kunden är i 

konkurs, saknar tillgångar eller är ett dödsbo ska fordran skickas för lång-

tidsbevakning.  För dödsbo avvaktas bouppteckning. Om inkassobolaget 

bedömer att en fordran inte kan betalas ska den tas upp till avskrivning. Av-

skrivning innebär att Region Norrbotten inte ställer några ytterligare anspråk 

på kunden.  

Regionstyrelsen beslutar om avskrivning av fordringar över 200 000 kr. 

Lägre belopp beslutas av regiondirektören och ekonomidirektören enligt 

delegationsordningen. 

Det av Region Norrbotten anlitade inkassobolaget Visma har enligt region-

ens regelverk bedömt att följande fordringar över 200 000 kr inte kan betalas 

och därför bör avskrivas i räkenskaperna: 

Kund Orsak Totalt avskrivnings-

belopp 

NN  Akut transport med ambulansheli-

kopter och sjukvård av utländsk 

patient som inte visat upp EU-

kort. 

285 830 kr 

Specifikation av underliggande fakturor finns i bilaga. 
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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Jan Öström Elisabeth Persson Stål 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Fakturaförteckning 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och uppföljningsavdelningen, Ekonomidirektör 
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