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Nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys
Överförmyndaren är en av kommunens obligatoriska verksamheter. Nämndens viktigaste uppgift är tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Detta innebär att granska hur ställföreträdarna sköter sina uppdrag att företräda
huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Överförmyndarnämndens utgångspunkt är att verksamheten
ska kännetecknas av rättssäkerhet och skapa trygghet för huvudmännen.
Det är tingsrätten som fattar beslut om de flesta godmanskap och förvaltarskap medan överförmyndarnämnden ansvarar
för rekrytering, utbildning och tillsyn av gode män och förvaltare. För att rekrytera rätt kompetens till dessa frivilliga
uppdrag har både nya och mer traditionella metoder prövats under året i samarbete med kommunens Frivilligcentrum.
Mot bakgrund av allt mer komplicerade uppdrag och ökat antal byten behövs insatser både för att behålla, utveckla och
rekrytera nya ställföreträdare.
I delårsrapporten redovisas resultatet för nämndens mål gällande andel granskade årsräkningar, som den sista augusti
uppfyllts med god marginal. Även nämndens övriga tre mål bedöms ha förutsättningarna för måluppfyllelse vid årets
slut.
Det dagliga tillsynsarbetet innebär att stora mängder information kommer in till och skickas från verksamheten.
Omställning från papper till digital hantering hör till en av de större utmaningarna som kräver både stora investeringar
och förändrade arbetssätt. Efterfrågan på ärendehantering och redovisning via e-tjänster ökar bland ställföreträdarna och
arbetet med att utveckla olika digitala lösningar har påbörjats och kommer fortsatt att behöva prioriteras.
Inom området ensamkommande barn har nyanlända barn varit fortsatt låg även om rörligheten mellan kommuner ger ett
visst inflöde. Kvarvarande gode män ställs fortsatt inför utmanande frågeställningar kopplat till lång väntan på beslut,
ny lagstiftning och praktiska oklarheter kring ungdomarna. För nämnden har en av utmaningarna varit att beräkna
kostnaderna för arvoden eftersom flera osäkerhetsfaktorer finns inom området. För 2018 har nämnden tillförts extra
medel via beslut i kommunstyrelsen och utöver detta redovisas intäkter från Migrationsverket, vilket sammantaget
innebär ett överskott på 2 727 tkr för aktuell period och beräknat överskott om 4 000 tkr för året.

Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer
Indikatorer
Kommunfullmäktige har inte beslutat om specifika indikatorer för överförmyndarnämndens verksamhet under aktuell
budgetperiod. Nedan redovisas i stället aktuella verksamhetsmått och jämförelsetal med andra kommuner.

Nämndens viktigaste utmaningar
Överförmyndarens främsta verktyg i tillsynsarbetet är granskning av ställföreträdarnas årsräkningar och redogörelser.
Utmaningen ligger i att effektivt och skyndsamt granska varje uppdrag utan avkall på kvalitet. Delårsrapporten visar på
en god måluppfyllelse gällande andel granskade ärenden men kontinuerlig uppföljning och verksamhetsutveckling
krävs för att utveckla metoder för ett ändamålsenligt och effektivt granskningsarbete. Fördjupning av olika verktyg i
tillsynsarbetet pågår och kommer att fortsätta genom kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte med andra
överförmyndare.
Överförmyndarverksamheten har anor långt bak i tiden. Trots detta finns en stor okunskap om vad godmanskap och
förvaltarskap innebär och behovet av information är tydligt, både till medborgare i allmänhet och yrkesverksamma som
i sitt arbete möter ställföreträdare och personer i behov av stöd. Ny lagstiftning gällande framtidsfullmakter och
anhörigbehörighet berör indirekt överförmyndarverksamheten och även om ansvaret för information ligger på andra
aktörer kanaliseras många frågor till överförmyndaren. Verksamheten har under året ökat antalet informationstillfällen
och ser ytterligare behov att sprida information för att personer med behov får rätt stöd och att uppdraget som
ställföreträdare bli tydligare. Det kan i sin tur också bidra till att fler intresserar sig för att ta uppdrag som god man eller
förvaltare.

Jämförelser och verksamhetsmått
Verksamhetsmått Linköping, verksamhetsåret 2018
Ärendetyp

Godmanskap 11:1-11:4 FB*
Förvaltarskap
Ensamkommande barn (ekb)**
Förmynderskap ***

31/8
2018
895
110
101
484

31/8
2017
947
109
240
467

* FB = Föräldrabalken
** Antal godmanskap samt särskilt förordnad vårdnadshavare ekb

Antal aktiva ärenden
Avvikelse
Budget Prognos
2018
2018
2017-2018
-52
940
900
1
110
110
-139
180
75
17
500
500

Avvikelse
-40
0
-105
0
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*** Förmynderskap = Legalt förmynderskap, särskilt förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare ej ekb

Under 2017 och 2018 har det skett en kontinuerlig minskning av ärenden som avser godmanskap för såväl vuxna som
barn. Däremot ligger antalet förvaltarskap stabilt för fjärde året i rad. Prognosen för godmanskap enligt FB 11:1-11:4
sänks följaktligen (40 ärenden) och även för ställföreträdarskap för ensamkommande (105 ärenden). Prognosen för
förvaltarskap behålls oförändrad. När det gäller förmynderskapsärenden har dessa successivt ökat under de senaste
månaderna men eftersom antalet fortfarande är lägre än budget görs ingen förändring av prognosen.
Den 31 augusti hade 579 förordnade ställföreträdare uppdrag i Linköpings kommun. Av dessa var 323 kvinnor
(56 %) och 256 män (44 %). Antalet ställföreträdare fortsätter att minska och kan till stor del förklaras av att antalet
ensamkommande barn minskar. När en ställföreträdare begär sig entledigad startar en process att hitta en ny lämplig
person som är villig att överta uppdraget. Fram till den 31 augusti har byten skett i 55 ärenden.
Den största minskningen av ärenden märks bland ställföreträdarskap för ensamkommande barn och förklaras främst av
att barnen blir myndiga och därmed inte längre har rätt till god man/särskilt förordnad vårdnadshavare, samtidigt som
inflödet av nya barn under året varit lägre än förväntat. Det kan konstateras att Migrationsverket fortfarande har
genomsnittligt långa handläggningstider för asylprövning vilket innebär att ärendena är aktiva under lång tid. Den 31
augusti fanns 101 ensamkommande barn aktuella vid Överförmyndarenheten vilket är att jämföra med 240 vid samma
tidpunkt föregående år (391 i augusti 2016). Av de nu aktuella barnen har 80 en god man och övriga 21 en särskilt
förordnad vårdnadshavare. I hälften av godmanskapen har barnen fått uppehållstillstånd och i resterande finns ännu inga
lagakraftvunna beslut om asyl. I 22 av godmanskapen har barnen placerats i Linköpings kommun av andra kommuners
socialtjänst.
Sammantaget innebär ovanstående att ärendemängden inte kommer att uppgå till budgeterade värden och den största
skillnaden återfinns i godmanskap för ensamkommande barn. Under föregående år trädde ny lagstiftning i kraft
gällande så kallade framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Den senare skulle kunna vara del av förklaringen till att
godmanskap enligt FB 11:4 minskar. Dock kan framtidsfullmakterna i ett längre perspektiv leda till att ett nytt
ärendeslag uppkommer för Överförmyndaren då det är denna myndighet som ansvar för granskning av fullmakterna om
anmälan skulle inkomma som indikerar misskötsel. I vilken omfattning verksamheten kommer att påverkas är i
dagsläget svårt att förutse.
Jämförelser nationellt, verksamhetsåret 2017
Ärendetyp
Antal invånare
Godmanskap 11:1-11:4 FB
Förvaltarskap § 11:7
Godmanskap ekb
Förmyndarskap
Redovisningshandlingar
Anmärkningar

Jönköping
137 481
1 194
183
207
325
1 479
6

Norrköping
140 927
1 305
240
137
515
3 165
11

Helsingborg
143 304
969
170
153
496
1 636
4

Västerås
150 134
1 095
212
223
550
1 455
59

Örebro
150 291
1 108
178
82
494
4 231
73

Linköping
158 520
927
112
163
499
1 322
50

Länsstyrelsen i Dalarna har uppdraget att sammanställa nationell statistik inom överförmyndarområdet. I tabellen ovan
redovisas den senast presenterade statistiken för kommuner av jämförbar storlek och med snarlik organisation för
överförmyndarverksamhet.
Utmärkande för Linköping är det förhållandevis låga antalet godmanskap enligt FB 11:1-11:4 i relation till
befolkningsmängden. Noteras kan också att ställföreträdare har fått anmärkning i 50 ärenden, vilket motsvarar cirka 3,8
% av de granskade redovisningshandlingarna. Endast Västerås har procentuellt fler anmärkningar än Linköping.
Analysen är att det ökade antalet anmärkningar i Linköping är en följd av ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån
överförmyndarnämndens mål om effektivare granskning.
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Uppföljning av den politiska viljeinriktningen
Nämndens mål
Överförmyndarnämndens arbete med att bidra till att Linköpings kommun är en plats där alla kan leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv uttrycks i fyra mål. Av dessa är det endast ett som följs upp i samband med delårsrapporten i augusti.

Fullmäktiges
övergripande mål

En kommun där alla
kan leva ett hälsosamt
och meningsfullt liv

Nämndmål

Indikator för måluppfyllelse

1: Huvudmännen ska kunna
känna sig trygga genom en
effektivare granskning av
ställföreträdarens redovisning
av uppdragen.

Redovisas vid årets slut

2: Rättssäkerheten för
huvudmännen ska öka genom
att rätt stödinsatser ges.

Redovisas vid årets slut

3: För att huvudmännens rätt
ska tas tillvara och för att de
inte ska lida rättsförlust, ska
årsräkningar som inlämnas i
rätt tid granskas skyndsamt.

Senast den 31 augusti ska
75% av årsräkningarna vara
granskade

4: För att tillförsäkra trygghet
och säkerhet för
huvudmännen, ska
ställföreträdarnas möjlighet att
kunna utföra sitt uppdrag på
bästa sätt öka.
En sammanhållen
kommun med
framtidstro och
delaktighet

Bedömn
ing av
måluppf
yllelse

Utfall
per 31
augusti
2017

2018
Utfall
per 31
aug.

Målv
ärde

89 %

87 %

75 %

Redovisas vid årets slut

Se ovan mål 1 och 3

Nämndens analys och bedömning
Verksamheten har under årets första åtta månaderna fokus på granskning av ställföreträdarnas årsräkningar. Totalt sett
uppgår antalet årsräkningar som ska granskas till 952. Vid augusti månads utgång hade 87 % av årsräkningarna
granskats och nämndens delmål på 75 % därmed uppnåtts. En skyndsam granskning innebär att huvudmännens rätt tas
tillvara och att man så långt som möjligt undviker att eventuella rättsförluster uppstår. Granskningen ska visserligen ske
skyndsamt, men utan avkall på kvalitet. Många årsräkningar är ofullständiga eller felaktiga och måste därför
kompletteras för att granskning ska vara möjlig. Överförmyndarverksamheten arbetar kontinuerligt med information till
ställföreträdarna i syfte att kvalitén på deras redovisningar ska förbättras.

Strategiska utvecklingsuppdrag
Kommunövergripande
Personal- och kompetensförsörjning
Överförmyndarenhetens personal tillhör kommunledningsförvaltningen. När det gäller gode män och förvaltare är detta
ett frivilligt uppdrag där arvode utgår och som enligt huvudregeln ersätts av huvudmannen själv. Ställföreträdarna är
således inte anställda av kommunen. Den 31 augusti hade 579 ställföreträdare uppdrag, vilket är en minskning med 58
personer från årsskiftet. Delvis beror minskningen på minskat antal ärenden, men nämnden ser också en ökad
omsättning utifrån utmaningen att kunna kombinera ett i många gånger krävande uppdrag med arbetsliv eller andra
åtaganden. Rekryteringsinsatser har under året skett på bred front gentemot kommuninvånarna i samarbete med
Frivilligcentrum. Annonser, radioreklam, informationsträffar och deltagande vid olika arrangemang har gett ett inflöde
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på 65 intresseanmälningar fram till och med augusti. Långt ifrån alla leder dock till uppdrag efter genomgången
lämplighetsbedömning och matchning.
Digitalisering
Under året har arbete genomförts för att rusta verksamheten att möta den nya dataskyddslagstiftningen. Utöver det har
utvecklingsarbete påbörjats för att se på vilket sätt ställföreträdarnas efterfrågan på e-tjänster kan mötas samt hur
hemsidan kan utvecklas på ett sätt som gör att både gode män, förvaltare och förmyndare och allmänhet enkelt kan få
svar på frågor.

Uppföljning av intern kontroll
Överförmyndarnämndens egna kontrollmoment 2018 fokuserar på tre områden
1) Granskning av beslut om samtycke upp till 200 000 kr
Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad och styrs bland annat av bestämmelser i Föräldrabalken
(FB). Överförmyndarnämnden i Linköping har delegerat till jurist, gruppchef och utredningssekreterare att
fatta beslut om samtycke till uttag och placering av omyndigas medel (FB 13 kap 6 och 8 §§) och av vuxna
huvudmäns medel (FB 14 kap 6 och 8 §§) upp till 200 000 kr per uttag. Kontrollmomentet syftar till att
granska att beslut fattas enligt aktuell lagstiftning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av 20 beslut om samtycke till uttag och
10 beslut om samtycke till placering under 2017.
2) Granskning av uppgifter i verksamhetssystemet Wärna
Verksamhetssystemet Wärna är ett centralt verktyg i den dagliga handläggningen. En rad uppgifter registreras
gällande ärendeslag och personrelaterade uppgifter samt inkomstuppgifter och bedömning av arvodesnivåer
och betalningsfördelning. Inmatade uppgifter har bäring på t ex utbetalning av arvode, hur arvodet fördelas
samt vilken statistik som samlas in och redovisas till nämnden. Kontrollmomentet syftar till att granska
inmatade uppgifter med risk för väsentlig påverkan på handläggning eller statistikredovisning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av de vid granskningstillfället senast registrerade uppgifterna i fem
ärenden av respektive kategori:
God man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 §
Förvaltarskap Föräldrabalken 11 kap 7 §
Legala förmynderskap
Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare
God man enligt Lagen om ensamkommande barn
3) Granskning av tillsyn av ställföreträdare för barn
Den som är under 18 år kan inte företa rättshandlingar utan företräds av en förmyndare. I de allra flesta fall är
detta föräldrarna, men är föräldrarna förhindrade utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare som
också är förmyndare.
Överförmyndarnämndens utövar tillsyn över både legala förmyndare och särskilt förordnade vårdnadshavare.
Granskningen sker genom stickprovskontroll av fem ärenden med legala förmyndarskap och fem särskilt
förordnade vårdnadshavare.
Internkontroll har gjorts enligt planering för moment 1 och 3 under våren 2018 med genomgång av akter.
Kontrollmoment 2 planeras under september och oktober tillsammans med det kommunövergripande kontrollmomentet
gällande jämställdhetsaspekten i nämndens verksamhet.
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Ekonomi
Driftsammandrag
Resultat 31 augusti 2018
Driftsammandrag, netto tkr

Redovisning

Redovisning

Verksamhet

31/8 2018

31/8 2017

Överförmyndarnämnden
Gode män och förvaltare, ej ekb*
Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader

Gode män, ekb*
Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader

Summa

Förändring

312

258

54

3 450

3 379

71

3 104

3 117

-13

346

262

84

-2 078

-1 055

-1 023

-2 099

-1 072

-1 027

21

17

4

1 684

2 582

-898

* ensamkommande barn

Prognos resultat 2018
Driftsammandrag, netto tkr
Verksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget
Prognos helår 2018

Avvikelse

Bokslut
2017

450

530

80

417

5 066

6 023

957

4 743

4 512

5 200

688

4 642

754
-200

823
0

69
200

428
-327

-2 934

63

2 997

-1 817

-2 964

0

2 964

-1 845

30

63

33

28

Summa nettokostnader, tkr

2 582

6 616

4 034

3 343

varav kostnader

15 749

18 722

2 973

22 214

-13 167

-12 106

1 061

-18 871

Gode män och förvaltare, ej ekb*
Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader
Varav resultatpåverkan från föregående år

Gode män, ekb*
Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader

varav intäkter
* ensamkommande barn

Analys och kommentar
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott för perioden januari-augusti 2018 som uppgår till 2 727 tkr. Vid
jämförelse med samma period föregående år kan noteras att även då redovisades överskott, men att årets resultat är
cirka
950 tkr högre. Såväl intäkter som kostnader är betydligt lägre innevarande år och den huvudsakliga anledningen är att
godmanskap för ensamkommande barn fortsätter att minska under 2018. Även övriga godmanskap har minskat men det
har inte haft någon inverkan på intäkter och kostnader för arvoden och övriga ersättningar.
Prognosen för 2018 är att överskottet vid årets slut kommer att uppgå till drygt 4 000 tkr. Den största bidragande
orsaken är att nämnden för 2018 fått beslut om 6 000 tkr i form av extra intäkter att finansiera kostnader för arvoden
och ersättningar i godmanskap för ensamkommande barn. Då färre barn kommer till Sverige än vad som tidigare
antagits, kommer inte hela beloppet att behöva tas i anspråk.
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Överförmyndarnämnden
Inom verksamhetsområdet inryms huvudsakligen kostnader hänförbara till den politiska nämnden. Här redovisas
ledamöternas arvoden, ersättningar, utbildning, konferenser etc. Kostnaderna för perioden uppgår till 312 tkr vilket är
54 tkr högre än i fjol. Under året har alla ledamöter deltagit i den nationella överförmyndarföreningens årliga tredagars
konferens. Dessutom anordnades en seminariedag där Sveriges Kommuners och Landstings expert på
överförmyndarfrågor utbildade utredningssekreterare vid Överförmyndarenheten samt ställföreträdare med uppdrag i
Linköpings kommun. I prognosen för 2018 bedöms verksamheten generera en positiv avvikelse mot budget
motsvarande 80 tkr.
Gode män och förvaltare, ej ekb
I verksamhetsområdet återfinns majoriteten av Överförmyndarnämndens bruttokostnader, vilka utgörs av arvoden och
övriga kostnadsersättningar till ställföreträdare som har uppdrag för vuxna huvudmän eller för omyndiga som ej är
ensamkommande. Ersättningen grundar sig på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Intäkterna som redovisas
uppkommer med anledning av att kommunen fakturerar de huvudmän som själva ska bekosta ställföreträdarens arvode.
I augusti återstod cirka 100 årsräkningar att granska där god man/förvaltare begärt ersättning. Kostnaderna för dessa
uppdrag har bedömts och ingår i de redovisade kostnaderna ovan. Intäkterna för 2018 beräknas bli 54 %, det vill säga
huvudmännen antas i genomsnitt kunna svara för så stor del av bruttokostnaden för arvoden och ersättningar, och
kommunen för resterande 46 %. För perioden redovisas nettokostnader om totalt 3 450 tkr, varav 3 104 tkr avser
arvoden inklusive kostnadsersättningar och 346 tkr är övriga kostnader. Arvodeskostnaderna är i nivå med föregående
år och övriga kostnader något högre. Övriga kostnader är sådana som uppstår bland annat i samband med nämndens
uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdarna. Under året har fler rekryteringsinsatser företagits tillsammans
med Frivilligcentrum jämfört med föregående år. Även administrativa kostnader för verksamhetens inkluderas i det som
benämns ”övriga kostnader” i tabellen ovan.
Prognosen för verksamhetsområdet innefattar ytterligare en kostnads- eller intäktspost som kallas ”resultatpåverkan från
föregående år”. Denna post uppstår då beloppet som huvudmannen ska betala inte kan fastställas under innevarande år
utan först i samband med att årsräkningen granskas efterföljande år. Vid granskningen klarläggs huvudmannens
ekonomiska situation och det kan enligt Föräldrabalkens regler fastställas om hen ska betala ställföreträdarens kostnader
helt, delvis eller inte alls. Av detta följer att årets intäkter utgörs av en bedömning baserad på erfarenhet från tidigare år.
Således kommer det årligen att uppstå en justeringspost mot den fordran som bokförts föregående år, vilken kan vara
positiv eller negativ.
I prognosen antas att verksamhetsområdet kommer att ge ett överskott som uppgår till 957 tkr, varav 200 tkr är
resultatpåverkan från föregående år. I stort sett hela överskottet avser lägre nettokostnader för arvoden och övriga
kostnadsersättningar än vad som budgeterats. Endast en mindre del beror på lägre övriga kostnader (69 tkr).
Gode män, ekb
Många ungdomar har blivit eller kommer att bli myndiga under året och för närvarande har barnen i cirka hälften av
ärendena fått uppehållstillstånd, vilket medför lägre arvoden för ställföreträdarna. Det har hittills anordnats 25
godmanskap för ensamkommande barn. Flera av dessa barn är inte i nya i Sverige utan har av olika skäl placerats i
Linköping av annan kommuns socialtjänst.
Utbetalningar av arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn har minskat under 2018 så att
bruttokostnaderna är mer än hälften så låga jämfört med motsvarande period föregående år. Hittills uppgår de till cirka
3 600 tkr medan motsvarande siffra var 8 200 tkr under 2017. I driftsammandraget framgår endast nettobelopp och i och
med att överförmyndarnämnden beviljats 6 000 tkr i extra intäkter totalt för 2018, redovisas en nettointäkt för perioden
(2 078 tkr). Också föregående år beviljades nämnden extra intäkter till verksamhetsområdet (3 000 tkr) och även då
redovisades en nettointäkt per 31 augusti.
I samband med införandet av nytt regelverk för ersättning till landets kommuner kunde överförmyndarnämnden utnyttja
Migrationsverkets övergångsregler. Konsekvensen blev att kostnader motsvarande cirka 1 670 tkr kunde återsökas
enligt gamla regler och återfinns som intäkter i årets redovisning. I och med den nya förordningen utbetalar
Migrationsverket schablonbidrag som bland annat ska täcka arvodeskostnader för gode män för asylsökande
ensamkommande barn. Via beslut i kommunstyrelsen får överförmyndarnämnden från och med 2018 del av bidraget,
som fördelas mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden (53 % respektive 47 % av 52 tkr per barn). För
överförmyndardelens vidkommande ska bidraget räcka under hela den tid som barnet befinner sig i asylprocess, vilket
för närvarande är i genomsnitt ungefär 19 månader.
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Prognosen för verksamhetsområdet visar på en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 2 997 tkr, huvudsakligen
på grund av de faktorer som redogjorts för ovan.

Bilaga
Resultaträkning per den 31 augusti 2018
Resultaträkning, tkr
Verksamhet

Intäkter
Kostnader
Planenliga avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat före kommunbidrag
Kommunbidrag
Periodens resultat

Redovisning Redovisning
31/8 2018
31/8 2017

Förändring

9 315
-10 999
0
-1 684
0
-1 684
4 411
2 727

12 867
-15 449
0
-2 582
0
-2 582
4 356
1 774

-3 552
4 450
0
898
0
898
55
953

Prognos
helår
13 167
-15 749
0
-2 582
0
- 2 582
6 616
4 034

Budget
2018
12 106
-18 722
0
-6 616
0
-6 616
6 616
0

Avvikelse

Resultaträkning, prognos
Resultaträkning, tkr
Intäkter
Kostnader
Planenliga avskrivningar
Summa nettokostnad
Finansnetto
Resultat före kommunbidrag
Kommunbidrag
Årets resultat

Externa intäkter
Den 31 augusti
9 315 tkr
Prognos
13 167 tkr (inklusive 200 tkr, positiv resultatpåverkan från år 2017)

1 061
2 973
0
4 034
0
4 034
0
4 034

Bokslut
2017
18 871
-22 214
0
-3 343
0
-3 343
6 534
3 191

