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Månadsrapportering juli 2017 inklusive styrkort
Förslag till beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med juli 2017 samt resultat för styrkort
godkänns och överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden juli redovisar
överförmyndarnämnden ett totalt överskott på 1 164 tkr.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett underskott om 28 tkr
kronor för perioden. Detta utgörs i huvudsak av ett minus för semesterlöneskuld om
238 tkr, plus på intäkter om 17 tkr, plus på personal 61 tkr, minus på material 10 tkr,
lokalkostnader minus 58 tkr, kapitalkostnader minus 30 tkr, plus på tjänster 230 tkr.
Det minus som förelåg på intäktssidan vid föregående månadsrapport har justerats då
fakturan för januari månad avseende Strängnäs del av kostnaden för det gemensamma
kontoret har fakturerats. Nämnden fick behålla överskottet från 2016 och därför
behövde inte januarifakturan justeras med vinst gällande Strängnäs del av det
gemensamma kontoret. De stora plus som aggregerar till 226 tkr avseende kategorin
tjänster avser porto, telefoni, administrativa tjänster, kurser och konferenser.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott om 262 tkr
och Eskilstuna redovisar plus 1 149 tkr. Detta är 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 redovisar ett positivt
resultat om 38 tkr för perioden.

Kostnaden för nämnden visar ett överskott 4 tkr.
Prognos för överförmyndarnämnden 2017 är en ekonomi i balans.
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Juni
Andel ansökningar och anmälningar 88%
avslutade inom 4 månader
(baserat på 25
akter)

Juli
86%
(baserat på 21
akter)

Ackumulerat jan-juli
75%

Medeltid avslutade ansökningar och 60 dagar
anmälningar

88 dagar

104 dagar

Andel ansökningar om god man för Inga ärenden
ensamkommande med förordnande
inom 7 dagar

100%

29% (baserat på 7 akter)

Medeltid för att förordna god man
för ensamkommande

Inga ärenden

2 dagar

13 dagar (baserat på 7
akter)

Andel sluträkningar som granskats
inom 1 månad

53% (baserat på 15 83% (baserat på 12 64% (baserat på 91
sluträkningar)
sluträkningar)
sluträkningar)

Medeltid för granskning av
sluträkning

65 dagar

30 dagar

(baserat på 189 akter)

39 dagar

