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Överförmyndarnämnden
Nämndansvarig tjänstemans kommentar
Överförmyndarnämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare, vilket innebär att granska hur dessa ställföreträdare sköter sina uppdrag att på olika sätt
företräda sina huvudmän. Nämndens mål syftar till att öka rättssäkerheten och därmed tryggheten för
huvudmännen, säkerställa att rätt insats ges samt stärka ställföreträdarna i sin roll.
Överförmyndarenheten består av tjänstemän som arbetar på nämndens uppdrag och utgör en del av
kommunledningsförvaltningen.
Verksamheten arbetar med att utveckla metoder för lämpliga och likartade bedömningar i tillsynen,
information och utbildning till ställföreträdarna i syfte att kvaliteten på deras redovisningar ska
förbättras samt med att tydliggöra innehåll och omfattning i uppdragen. Det finns också ett stort behov
av att i större utsträckning nå ut och informera om överförmyndarverksamheten och
ställföreträdarrollen till andra verksamheter, myndigheter med flera. Det arbete som verksamheten
bedriver bidrar till kommunfullmäktiges mål, som bland annat uttrycker att stödinsatser ska utmärkas
av hög kvalitet och att den enskilde ska känna social och ekonomisk trygghet.
Överförmyndarnämndens resultat för perioden januari-augusti 2017 visar på ett överskott om 1 774 tkr
i förhållande till budget. Det ekonomiska resultatet för hela 2017 tyder på ett överskott motsvarande
2 448 tkr. En stor del av överskottet härrör sig från extra medel som tillförts nämnden inom ramen för
ensamkommande barn på grund av nya statsbidragsregler. Dock har Migrationsverket ersatt en större
del av kostnaderna än beräknat varför medlen inte kommer att nyttjas fullt ut.
Antalet godmanskap för ensamkommande barn minskar successivt i och med lågt inflöde och att
många ungdomar fyller 18 år. Många väntar fortfarande på beslut i asylprocessen och
Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid beräknades i juli till 17 månader.
Vid halvårsskiftet 2017 trädde ny lagstiftning i kraft gällande framtidsfullmakter och behörighetsregler
för anhöriga. På vilket sätt dessa förändringar kommer att påverka verksamheten är i dagsläget svårt
att bedöma. Ett antagande är att antalet godmanskap minskar med hänsyn till att anhöriga får agera
inom ramen för anhörigbehörigheten. På sikt kommer enheten att beröras av utökade arbetsuppgifter i
form av granskning av framtidsfullmakter. Verksamheten måste fortsatt bevaka, analysera och
förbereda för dessa förändringar.
En av de återkommande utmaningarna är att hitta personer med lämpliga kvalifikationer som är
beredda att åta sig de allt mer komplexa uppdragen. Överförmyndarenhetens roll är tillsyn, vilket
begränsar möjligheten att ge råd. Istället har nämnden under året utökat möjligheten till råd och stöd
genom att utse mentorer som ett komplement till det professionella samtalsstöd som funnits sedan
tidigare. På så sätt kan ställföreträdarna känna en ökad trygghet i sina uppdrag.
Ytterligare en utmaning som nämnden kommer att ta sig an under den närmaste tiden är kartläggning
och planering för ökad digitalisering i linje med de av kommunfullmäktige uppsatta målen.
För att utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalité deltar både överförmyndarnämnden och
enheten i olika former av erfarenhetsutbyte mellan överförmyndare i andra kommuner. Bland annat
kan nämnas deltagande i Föreningen Sveriges Överförmyndares nationella studiedagar, studiebesök
inom ramen för chefsnätverk samt kollegialt utbyte.
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Uppföljning av nämndens viktigaste mål i budget 2016-2017
Nämndens viktigaste mål för 2017
1. Huvudmännen ska kunna känna sig trygga genom en effektivare granskning av
ställföreträdarnas redovisning av uppdragen
Indikatorer för måluppfyllelse
Målsättningen är att av de ställföreträdare som får sin årsräkning granskad med anmärkning ska minst 50 % få en
personlig kontakt från överförmyndarenheten för uppföljning och eventuell åtgärd. Uppföljning av indikatorn
görs i verksamhetssystemet Wärna och i personakter.
Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
Kommunikation mellan ställföreträdarna och överförmyndarenheten genom t ex personligt möte och fördjupad
utbildning samt erfarenhetsutbyte mellan kommuner för att lära av varandras granskningsarbete.
Nämndens analys samt bedömning
Målet följs upp när samtliga årsräkningar granskats.

2. Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt stödinsatser ges
Indikatorer för måluppfyllelse
Fördjupning/frågan ska väckas i totalt 10 ärenden där förändringar har skett som kan tyda på att behovet av god
man eventuellt inte längre kvarstår. Uppföljning i verksamhetssystemet Wärna och i personakter.
Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
Vid behov utarbeta informationsmaterial och anordna utbildning för ställföreträdarna/andra intressenter.
Nämndens analys samt bedömning
Detta mål följs upp i samband med årsbokslut.

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
Indikatorer för måluppfyllelse
Senast den 30 april ska 60 % av årsräkningarna vara granskade, senast den 31 augusti ska 75 % vara granskade
och senast den 31 oktober ska 100 % vara granskade. Uppföljning sker genom statistikuttag ur verksamhetssystemet Wärna i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
Kontinuerligt och systematiskt granskningsarbete med erfarenhetsutbyte och lärande inom överförmyndarenheten och genom studiebesök hos andra kommuner.
Nämndens analys samt bedömning
Vid augusti månads utgång hade 88,7 % av årsräkningarna granskats och nämndens delmål därmed uppnåtts.
Totalt sett uppgår antalet årsräkningar som ska granskas under 2017 till 998, vilket är något fler än 2016. En
skyndsam granskning innebär att huvudmännens rätt tas tillvara och att man så långt som möjligt undviker att
eventuella rättsförluster uppstår/pågår. Granskningen ska visserligen ske skyndsamt, men utan avkall på kvalitet.
Många årsräkningar är ofullständiga eller felaktiga och måste därför kompletteras med uppgifter från
ställföreträdarna för att granskning ska kunna var möjlig. Överförmyndarverksamheten arbetar kontinuerligt med
information till ställföreträdarna i syfte att kvalitén på deras redovisningar ska förbättras. Om inte så sker vidtas
åtgärder.
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4. För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmännen, ska ställföreträdarnas
möjligheter att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt öka
Indikatorer för måluppfyllelse
Majoriteten av de ställföreträdare som har nyttjat stödinsatserna ska uppleva att de ökat möjligheten att kunna
utföra uppdraget på bästa sätt.
Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
Marknadsföring och information av stödinsatser.
Uppföljning av stödinsatser för ställföreträdare.
Nämndens analys samt bedömning
Stödet till gode män och förvaltare är tvådelat. Sedan september 2014 finns ett professionellt samtalsstöd i
utmanande ärenden och sedan april 2017 har sex mentorer ställt sig till förfogande för praktiska frågor från andra
ställföreträdare. Vid uppföljning under perioden har det framkommit att stödfunktionerna används sparsamt men
uppfattats som mycket positivt i de fall de har nyttjats. Ytterligare marknadsföringsinsatser planeras under året
för att öka kännedom om och användning av stödet.

Nämndens viktigaste utmaningar samt nämndens bidrag till att
majoritetens övergripande mål uppnås
Det arbete som verksamheten bedriver bidrar till kommunfullmäktiges mål som dels gäller stödinsatser som ska
utmärkas av hög kvalitet och dels att den enskilde känner social och ekonomisk trygghet.
Uppdraget att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt, personlig lekmannauppdrag. Det är en allt större
utmaning för överförmyndarverksamheten att hitta personer med kvalifikationer för att hantera de allt svårare
uppdragen. Utvecklingen visar på att det är fler personer som har behov av stöd utifrån en sammansatt
livssituation, svår ekonomi och psykisk ohälsa. Samhället har blivit allt mer komplext och därmed också
uppdraget som god man och förvaltare. Detta kräver i sin tur mer av överförmyndarverksamheten ur
informations- rekryterings- och tillsynsperspektiv. I samarbete med kommunens Frivilligcentrum prövas nu nya
sätt att samordna insatser för att rekrytera till frivilliguppdrag i kommunen.
En annan utmaning för nämnden är att tillhandahålla stöd som ger hållbara ställföreträdarskap över tid, även i de
mest komplexa uppdragen. För detta ändamål finns professionellt samtalsstöd och utsedda mentorer, men
nämnden behöver arbeta ytterligare med att marknadsföra dessa stödinsatser.
När det gäller tillsynen av ställföreträdarna är detta en sammansatt och svår uppgift för
överförmyndarverksamheten, som kräver att åtgärder vidtas när det finns skäl för det. Verksamheten måste även
fortsatt arbeta med att utveckla metoder för lämpliga och likartade bedömningar i tillsynen.
Det finns ett stort behov av att i större utsträckning nå ut och informera om överförmyndarverksamheten och
ställföreträdarrollen i relation till andra aktörer och myndigheter. Vissa insatser sker men behoven är större än
verksamheten i dagsläget kan svara upp mot.
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Jämförelser och verksamhetsmått
I december 2016 presenterades för första gången nationell statistik för överförmyndarverksamheten, ett uppdrag
som Länsstyrelsen i Dalarna fått att sammanställa. Då olika tolkningar gjorts av underlaget som efterfrågades bör
materialet läsas med försiktighet och analyser tillsvidare avvaktas. Nedan presenteras ett mindre urval från den
statistik som finns för hela riket avseende verksamhetsåret 2015. Det finns ännu inte någon statistik att tillgå för
verksamhetsåret 2016. Alla kommuner i urvalet är organiserade med överförmyndarnämnd men då Uppsala har
valt överförmyndare i samverkan, innefattar deras statistik även vissa kringkommuner.
Jämförelser nationellt, verksamhetsåret 2015
Ärendetyp
Godmanskap §§
11:1-4
Förvaltarskap §
11:7
Godmanskap
ekb**
Förmyndarskap
Redovisningshandlingar
Anmärkningar

Gävle
665

Jönköping
981

Linköping
979

Norrköping
1 244

Uppsala*
1 931

Västerås
1 017

Örebro
1 024

156

207

109

196

297

171

160

246

296

405

168

1 261

454

359

300
921

392
1 763

559
2 349

351
2 289

829
5 280

446
1 709

460
2 963

2

6

17

5

128

31

33

* Här ingår samverkanskommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
** ekb = ensamkommande barn

Verksamhetsmått, Linköping
Verksamhetsmått
Ärendetyp
Godmanskap 11:1-11:4 FB*
Förvaltarskap
Ensamkommande barn
(ekb)**
Förmynderskap ***
Under avslutande****
Totalt

Antal aktiva ärenden
31 aug
2017
947
109
240

31 aug
2016
967
115
391

Förändr
ing
-20
-6
-151

467
39
1 802

532
40
2 045

-65
-1
-243

Antal aktiva ärenden,
genomsnitt
Jan-aug
Jan-aug
Förändr
2017
2016
ing
957
974
-17
109
113
-4
299
424
-125
472
42
1 879

537
32
2 080

-65
10
-201

* FB = Föräldrabalken
** Antal godmanskap samt särskilt förordnad vårdnadshavare, ekb
*** Förmyndarskap = Legalt förmyndarskap, särskilt förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare, ej ekb
**** Ärenden som är på väg att avslutas men som ska slutredovisas och eventuellt arvoderas

Under 2017 har det skett en minskning av godmanskap, ensamkommande barn och förmyndarskap medan
förvaltarskap har legat relativt stabilt över tid. Även om antalet ärenden minskar kvarstår faktum att uppdragen
för god man och förvaltare blir alltmer komplexa. Detta har under senare år lett till fler byten av god man och att
flera personer behöver tillfrågas innan överförmyndarenheten hittar en lämplig person som är villig att åta sig
uppdraget.
Den största förändringen märks bland godmanskap för ensamkommande barn och förklaras främst av att barnen
blir myndiga och därmed inte längre har rätt till god man. En annan anledning är att barn flyttar mellan
kommuner, avviker eller blir uppskrivna i ålder av Migrationsverket och flyttar från kommunen. Under året har
inflödet av nya barn varit mycket lågt.
När det gäller förmynderskapsärenden har dessa också minskat under 2017. Den främsta orsaken är att
verksamheten under året hunnit komma i kapp med att avsluta ärenden där barnen blivit myndiga.
Den 31 augusti hade 669 förordnade ställföreträdare uppdrag i Linköpings kommun. Av dessa var 355 kvinnor
(53 %) och 314 män (47 %). Antalet ställföreträdare fortsätter att minska och kan till stor del förklaras av att
antalet ensamkommande barn minskar.
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Verksamhetsmått Linköping, prognos
Verksamhetsmått

Prognos
2017

Budget
2017

Avvikelse

Bokslut
2016

Godmanskap 11:1-11:4 FB*

960

1 000

-40

965

Förvaltarskap

110

125

-15

109

Ensamkommande barn (ekb)**

200

285

-85

369

Förmynderskap***

470

520

-50

492

Under avslutande****

40

--

40

35

1 780

1 930

-150

1 970

Totalt
*-**** Se tabell ovan

Ovan redovisas prognos för de olika ärendeslagen. Den tidigare prognosen för godmanskap och förvaltarskap var
högt satt utifrån en tidigare uppåtgående trend. Ärendemängden har stabiliserats och prognosen bedöms därmed
ligga i nivå med föregående år.
Ställföreträdarskap för ensamkommande barn minskar kontinuerligt eftersom inflödet av barn är betydligt lägre
än de som blir myndiga under året. Det kan konstateras att Migrationsverkets långa handläggningstider troligt
innebär att ett stort antal barn fortfarande inte kommer att få beslut i asylärendet under 2017.
Sammantaget innebär detta att ärendemängden inte kommer att uppgå till budgeterade värden och den största
skillnaden ligger i godmanskap för ensamkommande barn.
Förutom aktiva ärenden består överförmyndarenhetens arbete också i att svara på förfrågningar kring
ställföreträdarskap och ofta hänvisa till andra insatser som finns tillgängliga. Det är inte alltid som
godmanskap/förvaltarskap är tillämpligt, utan andra mindre ingripande åtgärder kan vara aktuellt. Under året har
ny lagstiftning trätt i kraft gällande framtidsfullmakter och anhörigbehörighet vilket på sikt kan komma att
påverka antalet ärenden och ge ett nytt ärendeslag för granskning. I vilken omfattning är i dagsläget svårt att
förutse.
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Ekonomi
Resultat 31 augusti 2017
Driftsammandrag, netto tkr
Verksamhet

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

Gode män, ensamkommande barn
Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader

Summa

Redovisning Redovisning
31/8 2017
31/8 2016

Förändring

258

237

21

3 379

3 559

-180

3 117

3 197

-80

262

362

-100

-1 055

137

-1 192

-1 072

104

-1 176

17

33

-16

2 582

3 933

-1 351

Prognos
helår
435

Budget
2017
530

Avvikelse

5 223

* ekb = ensamkommande barn

Prognos resultat 2017
Driftsammandrag, netto tkr
Verksamhet
Överförmyndarnämnden
Gode män och förvaltare, ej ekb*
Varav arvoden och ersättningar, netto

95

Bokslut
2016
408

5 941

718

5 063

4 812

5 200

388

4 704

Varav övriga kostnader
Varav resultatpåverkan från föregående år

661
-250

741
0

80
250

590
-231

Gode män, ensamkommande barn

-1 572

63

1 635

-94

-1 600

0

1 600

191

28

63

35

391

Summa nettokostnader, tkr

4 086

6 534

2 448

6 053

varav kostnader

22 589

20 950

-1 639

22 679

-18 503

-14 416

4 087

-16 626

Varav arvoden och ersättningar, netto
Varav övriga kostnader

varav intäkter
* ekb = ensamkommande barn

Kommentarer
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott för perioden januari-augusti 2017. Resultatet är 1 774 tkr (se
bilaga) och såväl kostnader som intäkter är högre än under 2016. Det är främst inom området Gode män
ensamkommande barn, som kostnaderna är högre. I början av 2016 var visserligen antalet barn högre, men
många hade ännu inte fått en god man, vilket innebar att det inte fanns några arvodeskostnader förrän senare
under året.
I augusti 2017 uppgick arvodeskostnaderna totalt till 8 167 tkr, vilket är mer än hälften av nämndens totala
kostnader för arvoden och ersättningar. Nämnden har för 2017 fått extra medel beviljade av kommunstyrelsen på
grund av förändrade statsbidragsregler för ensamkommande barn, vilket gör att intäkterna också är högre än
föregående år. Övriga verksamhetsområden visar på mindre avvikelser i jämförelse med föregående år.
Prognosen för överförmyndarnämndens totala verksamhet 2017 tyder på ett överskott motsvarande 2 448 tkr.
Överförmyndarnämnden
Nämnden redovisar kostnader om 258 tkr för perioden. Kostnaderna består till största del av arvoden och övriga
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ersättningar till de förtroendevalda, avgifter för konferenser, logi, resor etc. De prognostiserade kostnaderna för
2017 uppgår till 435 tkr vilket är 95 tkr lägre än budgeterat.
Gode män och förvaltare, ej ensamkommande barn
Verksamhetsområdets nettokostnader består huvudsakligen av arvoden och ersättningar till ställföreträdare som
har uppdrag för vuxna personer (huvudmän). En mindre del åtgår för bland annat administration av in- och
utbetalningar, olika typer av stöd till ställföreträdare samt kostnader för att underhålla och utveckla nämndens
verksamhetssystem. Kostnaderna som redovisas för perioden uppgår till totalt 3 379 tkr, varav 3 117 tkr är
nettokostnader för arvoden och övriga ersättningar till ställföreträdare. Vid jämförelse med motsvarande period
2016 är årets kostnader något lägre (180 tkr). Prognosen för helår 2017 uppgår till 5 223 tkr, vilket är något
högre än utfallet 2016 och drygt 700 tkr lägre än budgeterat.
När det gäller arvoden och ersättningar till ställföreträdare regleras i lag vem som ska stå för kostnaderna,
huvudmannen och/eller kommunen. Arvodering av ställföreträdare kan göras först efter det att årsräkning
granskats. I samband med granskning görs en bedömning av uppdragets omfattning och svårighetsgrad och
därefter utbetalas arvode. Arvodet avser ersättning för innevarande år och utbetalas i normalfallet vid tre
tillfällen under året. Vid granskningen faktureras huvudmannen om det visar sig att hen ska bekosta hela eller
delar av arvodet för föregående år. Granskningsarbetet pågår under en stor del av året, vilket innebär att
bruttokostnaderna inte blir kända förrän alla årsräkningar är färdiggranskade. Delar av de redovisade
kostnaderna inkluderar därför bedömt arvode för de räkningar som ännu inte granskats. De faktiska intäkterna
kan inte beräknas förrän vid granskningen, det vill säga året efter verksamhetsåret. Alla intäkter som redovisas
utgör därför en bedömning, vilken följs upp och redovisas som en positiv eller negativ avvikelse nästkommande
år. På motsvarande sätt kommer det under innevarande år att redovisas en resultatavvikelse i förhållande till
föregående års bedömning av intäkter. Huvudmännens andel av intäkterna 2017 bedöms till 54 % och
kommunens till 46 %.
Det kan konstateras att det är svårt att både budgetera och prognostisera nämndens nettokostnader avseende
arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare då det är många faktorer som påverkar den slutliga
kostnaden. Arvodena som betalas ut i respektive ärende varierar, bland annat utifrån uppdragets
omfattning/karaktär. Majoriteten av ställföreträdarna väljer att ta ut arvode, dock inte alla. Dessutom förändras
ärendestocken kontinuerligt, med en omsättning av cirka 200 ärenden per år. Vidare påverkar huvudmännens
ekonomiska situation såtillvida att inkomster och tillgångar avgör om huvudmannen och/eller kommunen ska
bekosta arvodet. Förändringar i huvudmännens inkomster och förmögenhet kan följaktligen få konsekvenser på
nämndens ekonomi eftersom betalningsförmågan prövas årligen. Verksamhetsområdets nettokostnader för
arvoden och ersättningar för 2017 beräknas i prognosen bli 388 tkr lägre än budgeterat. Därutöver tillkommer en
positiv resultatpåverkan från 2016 om 250 tkr. Övriga kostnader antas generera ett överskott om 80 tkr och de
kostnadsposter som bedöms bli lägre än budgeterat är stöd till ställföreträdare, utbildning/information samt
administration. Rekryteringskostnaderna beräknas bli 50 tkr högre och även kundförlusterna bedöms bli något
högre än budgeterat. Sammantagen budgetavvikelse för verksamhetsområdet summerar till 718 tkr.
Gode män, ensamkommande barn
Överförmyndarnämnden har för 2017 beviljats extra medel, totalt 3 000 kr, för att täcka beräknade
nettokostnader för arvoden och ersättningar med anledning av nytt statligt ersättningssystem som infördes 1 juli
2017. Medlen redovisas i form av intäkter. För perioden har 2 000 tkr tillförts nämnden vilket fått till följd att
verksamhetsområdet redovisar en nettointäkt om totalt 1 055 tkr för perioden januari till augusti. Den främsta
anledningen är att handläggningstiden hos Migrationsverket är unikt lång. Statens ansvar för kostnaderna under
asyltiden har inneburit att kommunen fått högre täckning än vad som tidigare förväntas. Under perioden har
totalt 8 167 tkr utbetalats i arvoden och ersättningar och av dessa avser cirka 7 300 tkr tid före beslut om
uppehållstillstånd. Intäkterna från Migrationsverket uppgår till 7 239 tkr.
För ensamkommande barn som anvisas från och med 1 juli 2017 gäller nya regler för statsbidrag, vilket innebär
att Migrationsverket inte ersätter faktiska kostnader som tidigare utan istället utbetalas ett schablonbelopp för
kostnader inom socialtjänsten samt för godmanskap. Tillströmningen av barn som omfattas av det nya
regelverket är dock marginell; endast ett barn finns registrerat hos överförmyndarenheten hittills.
När det gäller kostnader för god man som kvarstår efter det att en ungdom skrivits upp till myndig ålder avslår
Migrationsverket nämndens återsökningar. Hittills i år har nämnden fått avslag på ansökningar om cirka 50 tkr
av denna anledning. Överförmyndarnämndens policy är att låta ställföreträdaren kvarstå under
överklagandetiden, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Ytterligare kostnader är att förvänta av denna anledning.
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När det gäller kostnaderna efter beslut om uppehållstillstånd (847 tkr), härrör sig största delen till barn som
socialtjänsten i Linköping ansvarar för och som kommunen får ett mindre bidrag för. Bidraget tillfaller
socialnämnden och ska fördelas mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden, enligt tidigare fattat beslut
(KS 2014-541). I och med att överförmyndarnämnden under 2017 fått del av retroaktiva medel, finns inget
behov av ytterligare tillskott, varför ingen fördelning av dessa bidrag hittills gjorts. När det gäller barn som
placerats i Linköping av andra kommuners socialtjänst, har inte nämnden möjlighet att ta del av motsvarande
bidrag. Anledningen är att bidraget utbetalas till kommunen som har socialtjänstansvaret samt att det inte finns
något lagstöd. Kostnaderna för dessa ärenden uppgår till cirka 168 tkr till och med augusti.
Prognosen för bruttokostnader för arvoden och ersättningar för verksamhetsområdet Gode män ensamkommande
barn uppgår till drygt 11 000 tkr, vilket är högre än budgeterat. Dock kommer största delen av kostnaderna att
ersättas av Migrationsverket och i kombination med extra tillförda medel kommer området att redovisa ett
överskott. I denna prognos bedöms överskottet uppgå till 1 635 tkr.
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Bilaga

Resultaträkning per den 31 augusti
Resultaträkning, tkr
Verksamhet

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat före kommunbidrag
Kommunbidrag
Periodens resultat

Redovisning Redovisning
31/8 2017
31/8 2016

Förändring

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

10 033
-13 966
0
-3 933
0
-3 933
4 293
360

2 834
-1 483
0
1 351
0
1 351
63
1 414

Prognos
helår
18 503
-22 589
0
-4 086
0
-4 086
6 534
2 448

Budget
2017
14 416
-20 950
0
-6 534
0
-6 534
6 534
0

Avvikelse

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

Externa intäkter
Den 31 augusti
12 867 tkr

Prognos
18 503 tkr (inklusive positiv resultatpåverkan från 2016, 250 tkr)
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4 087
-1 639
0
2 448
0
2 448
0
2 448

Bokslut
2016
16 626
-22 679
0
-6 053
0
-6 053
6 991
938

