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Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att

godkänna rapporteringen

Ekonomisk rapport
Per den 30 september uppvisar överförmyndarnämnden ett
överskott på 236 tkr jämfört med den ackumulerade budgeten.
Intäkterna avviker med -29 tkr vilket beror på att återsökningar
avseende kostnader för godmanskap för ensamkommande barn är
lägre än budgeterat. Detta påverkar inte resultatet då även
kostnaderna för godmanskapen varit lägre än budgeterat.
Kostnader för personal avviker med +281 tkr, för nämnden med +81
tkr och utbildning av ställföreträdare med +153 tkr. Avvikelsen
beror till stor del på att planerade utbildningar inte kunnat
genomföras samt att en rekryteringskampanj för gode män har fått
skjutas upp.
Kostnader för arvoden till ställföreträdare avviker med -129 tkr
vilket beror på att en större andel av åretsarvoden har betalats ut i
förhållande till vad som förutsätts i ackumulerad budget. IT
kostnader avviker med -16 tkr beroende på behov av stöd från
leverantören i samband med uppgraderingar och övriga kostnader
avviker med -46 tkr beroende på att överförmyndarnämnden
belastats med kostnad på 60 tkr för en arbetsmiljöutredning på
överförmyndarenheten.
Prognos för helåret 2020 kvarstår på +715 tkr.
Kontrollstation för årsräkningar
Per den 12 september har 1002 årsräkningar kommit in. Inga
årsräkningar återstår att lämna in för 2019.
914 årsräkningar är granskade. Granskning av 25 årsräkningar är
påbörjad. Samtliga årsräkningar inkomna före 25 februari är
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granskade. 88 årsräkningar är kvar att granska. Av dessa kom 6 in i
februari, 44 i mars, 21 i april, 12 i maj, 2 i juni, 2 i juli och 1 i augusti.
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