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Överförmyndarnämnden

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden januari redovisar nämnden
underskott på totalt 50 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 49 000 kronor
för januari.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett underskott 49 000
kronor och Eskilstuna redovisar underskott 194 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett nollresultat för perioden.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 17 000 kronor.
Prognos för överförmyndarnämnden 2017 presenteras längre fram.
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Styrkort januari 2017
Nyckeltal för den
utåtriktade
verksamheten

Handläggningstid för
anmälningar, utredningar
och yttranden
föräldrabalken

Andel granskade
årsräkningar och
redovisningar

Budget 2017

Utfall

Kommentar
92 %

3 av 37 ärenden inkomna i oktober 2016
har inte handlagts inom 4 månader. Av de 3
är 2 utlämnade till föreslagen god
man/förvaltare och i 1 ärende avvaktas
läkarintyg. Utöver dessa finns 15 ärenden
som inkomna före 2016-08-31 som ännu
inte är handlagda.

24 %

64 av 262 inlämnade årsräkningar för 2016
var granskade 2017-01-31.
Ställföreträdare till 1 214 huvudmän har
anmodats lämna årsräkning för 2016

4 månader

100 % den 31
augusti
(årsräkningar och
redogörelser som
lämnats in senast
1 mars och som
var kompletta)

Styrkort januari 2017
Nyckeltal för den
utåtriktade
verksamheten

Tid för granskning av
sluträkningar

Tid för att förordna god
man för
ensamkommande barn

Budget 2017

Utfall

Kommentar

80 %

2 av 10 sluträkningar som lämnades in i
december 2016 var inte granskade inom 1
månad.

50 %

2 ansökningar om god man för
ensamkommande barn inkom under
januari 2017.

1 månad

7 dagar

