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Överförmyndarnämnden

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden januari - februari redovisar
nämnden underskott på totalt 204 000 kronor.
Förklaring: se nedanstående poster.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett underskott på -38 000
kronor för perioden.
Förklaring: Detta beror på semesterlöneskulden. Vi väntar in pengar från Strängnäs för deras
kostnad för drift av det gemensamma kontoret avseende januari. Vi har väntat med att fakturera
denna kostnad i väntan på hur överskottet från 2016 ska hanteras. Om vi får behålla överskottet
faktureras Strängnäs en tolftedel av den beräknade kostnaden för drift av kontoret, minus Strängnäs
del av överskottet. Då hamnar fakturan på ca 40 tkr, annars ca 162 tkr. Med hänsyn taget till
ovansåtende resonemang är underskottet alltså temporärt.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett underskott 63 000
kronor och Eskilstuna redovisar underskott 152 000 kronor.
Förklaring: Större utbetalningar i januari-februari till gode män och förvaltare jämfört med hur
budgeten är fördelad. En fördelningsnyckel har använts för att budgetera dessa kostnader med hänsyn
tagen till hur utbetalningarna sett ut tidigare år och då har de större kostnaderna kommit senare.
Prognos är att detta underskott kommer planas ut under året.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn Eskilstuna visar ett överskott av
208 000 kronor för perioden.
Förklaring: Vi har en fordran på Migrationsverket som består av de medel vi återsöker för
asylsökande ensamkommande barn, eftersom Migrationsverket ska betala dessa pengar. Dock vet vi
inte exakt hur mycket pengar av de återsökta medlen de kommer betala ut eftersom risk finns för
avslag. Därför har vi bokfört fordran till 98,5 % av de medel vi återsökt tills vi vet hur mycket vi får
tillbaks.
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Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 21 000 kronor.
Förklaring: Plus på personal 9 tkr, tjänster 2 tkr, lämnade bidrag 10 tkr. Avvikelsen för bidrag
kommer vara 0 vid årets slut.
Prognos för överförmyndarnämnden 2017 presenteras från och med mars månads
rapportering.
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