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Överförmyndarnämnden

Månadsrapportering december 2017
Förslag till beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med december 2017 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden jan-dec redovisar
överförmyndarnämnden ett totalt överskott på 1 349 tkr.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett underskott om 196,8 tkr
kronor för perioden. Detta utgörs i huvudsak av ett minus för semesterlöneskuld om
8,7 tkr, plus på intäkter om 78,6 tkr, minus på personal 170,9 tkr, plus på material 11,4
tkr, lokalkostnader minus 100,0 tkr, kapitalkostnader minus 37,5 tkr, plus på tjänster
20,4 tkr.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott om 165 tkr
och Eskilstuna redovisar plus 884 tkr. Detta är i huvudsak ett resultat av hur nämnden
ligger till avseende granskning av den redovisning som lämnas av gode män och
förvaltare vilket betyder att nämnden inte är i fas med granskningen.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn Eskilstuna utan uppehållstillstånd
redovisar ett positivt resultat om 633,5 tkr för perioden. Tidigare månadsrapporter för
2017 har liksom utfall tidigare år visat på ett positivt resultat med några tiotusentals
kronor. Eftersom det är kostnader för faktiskt utbetalda arvoden som återsöks från
Migrationsverket bör det sett över tid emellertid bli ett nollresultat. Förvaltningen
kommer därför att utreda vad överskottet beror på.
Kostnaden för nämnden visar ett överskott om 20,1 tkr.
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