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Förord
2017 års arbete på Barnafrid har kännetecknats av högt arbetstempo och produktion
av både rapporter, föreläsningar och nätverksträffar för professionen samtidigt som
verksamheten fortfarande är i en uppbyggnadsfas.
Barnafrids organisation med forskare knutna till Linköpings universitet i
kombination med vårt nära samarbete med alla de professionella som arbetar med
barn genom våra nätverk och andra samarbeten har möjliggjort att aktuell kunskap
om barns utsatthet för våld tillgängliggjorts på ett effektivt sätt för de som arbetar
med och för barn. Barfrids arbete har också kännetecknats av intensiv dialog med de
andra myndigheter och organisationer som arbetar med angränsande frågor vilket
möjliggjort många kontaktytor och forum trots verksamhetens lilla form.
2017 kan summeras som ett spännande och utvecklande år som har lagt en grund för
en framgångsrik fortsättning på Sveriges arbete för att göra målen realistiska och
uppnåeliga i Agenda 2030 – att barn i Sveriges ska skyddas från våld!
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Uppdrag
Linköpings Universitet erhöll genom regeringsbeslut 2015 (S2012/275/FST)
”Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn”.
Målet för Barnafrid enligt regeringsuppdraget är:
Att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn på ett
strukturerat sätt. Våld och andra övergrepp mot barn ska i detta sammanhang ges en
bred tolkning och ta sin utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter,
barnkonventionen.
Kunskapsspridningen ska bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt metoder
för tidig upptäckt av våld och andra övergrepp mot barn, liksom att utveckla
effektiva insatser som bidrar till att skydda och stödja barn som utsatts för våld
och andra övergrepp.
Verksamheten ska rikta sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter
barn och unga, och som har behov av ökad kunskap om våld och andra
övergrepp.
Målgruppen ska även omfatta yrkesverksamma vid relevanta
myndigheter och organisationer inom olika politik- och verksamhetsområden.
Verksamheten ska även bidra till att främja nätverk
och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma praktiker, forskare och
idéburna organisationer inom det civila samhället.
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Organisation
Nationellt kunskapscentrum Barnafrid är placerat som ett självständigt
institutionscentrum vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
direkt underställd prefekten med ett anknytningsavtal beträffande administrativ
service (se figur).
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Styrelse
Barnafrids styrelse har utsetts av rektor. Den ordinarie styrelsen tillträdde januari
2017. Mandatperioden för ledamöterna är 2017-19. Styrelsen består av personer med
olika bakgrund från såväl myndigheter, frivilligorganisationer som universitet:
Carl Göran Svedin, professor emeritus Linköpings universitet (ordförande)
Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Gunilla Sydsjö, adjungerad professor Linköpings universitet
Inger Ashing, ordförande Ideell Arena
Kjerstin Bergman, projektledare Sveriges kommuner och landsting
Lena Banck, hälso- och sjukvårdstrateg Region Östergötland
Marianne Ny, överåklagare Åklagarmyndigheten
Per Dannetun, forskningsdirektör Linköpings universitet
Rikard Tordön, doktorand och studeranderepresentant Linköpings universitet

Personal
Barnafrid bemannades 2017 av 4,4 heltidstjänster samt två doktorander knutna till
verksamheten. Personalen fördelas enligt nedan:
biträdande professor 50%, professor emeritus, forskningsansvarig 20
%,docent/gästlektor 20 %, tre lektorer 50% vardera, samordnare 100% centrumchef
100%.
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1. Verksamhet 2017
Barnafrids verksamhet baseras på en rad olika aktiviteter. Våra publikationer och
vetenskapliga artiklar som baseras på forskningen inom ramen för Linköpings
Universitet. Utbildningar både inom universitets ramar och yrkesspecifika. De
regelbundna nätverken som vänder sig med kompetens och möjliggör
erfarenhetsutbyte mellan specifika professioner. En stor del av vår verksamhet sker i
samverkan med andra; kunskapsspridning på konferenser, föreläsningar för olika
verksamheter, utvecklingsprojekt och inte minst vårt arbete som experter eller
referenser i andra myndigheters uppdrag. Nedan presenteras ett urval av dessa
aktiviteter.

1.1.

Utbildningar och nätverk
1.1.1.

Specialistutbildningar för professionella

Barn och trauma (7,5hp). ges i samarbete med Karolinska Institutet, Karlstad
Universitet och Ericastiftelsen. Barnafrid deltar som examinator och föreläsare. Det
är en kurs på avancerad nivå som belyser barns påverkan av att leva i svåra
situationer och som ger en översikt över olika evidensbaserade behandlingsmetoder.
Kursen riktar sig tvärprofessionellt vad det gäller deltagarna.
KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsmetod
som rekommenderas när barn utsatts för fysisk misshandel i hemmet. Att ta KIBB till
Sverige startade 2006 som ett samarbete mellan Allmänna Barnhuset och Linköpings
Universitet (barn- och ungdomspsykiatri) samt Linneuniversitetet (socialt arbete).
Därefter har sedan 2012 Allmänna Barnhuset stått för utbildningar och universiteten
genomfört de vetenskapliga utvärderingarna och föreläsare.
Child and Family Traumatic Stress Intervention (CFTSI): CFTSI är en ny metod i
Sverige. Det är en evidensbaserad behandlingsinsats i krisstöd/sekundär prevention
till barn och föräldrar där barnet upplevt eller bevittnat olika typer av trauma.
Barnafrid erbjöd hösten 2017 en pilotutbildning för några verksamheter. Utfallet ska
följas upp och om insatsen fungerar att implementeras kommer fler utbildningar ges i
framtiden.
Metis - Barn och trauma Metis är en fördjupningskurs för ST-läkare arrangerades i
samarbete med Transkulturellt centrum. Barnafrids medarbetare deltog som
kursledare, föreläsare samt examinator.
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Nätverk

För yrkesverksamma som arbetar med utsatta barn har det funnits ett antal nationella
nätverk som mer eller mindre vuxit fram på ideell bas ur ett behov av att dela
kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen inom området.
Dessa nätverk har Barnafrid tagit över under 2017 och arrangerar regelbundna
seminarier och erfarenhetsutbyte.
Behandlarnätverk
Det äldsta av dessa nätverk vänder sig till psykologer, terapeuter och andra
behandlare, vanligtvis inom BUP men även institutioner eller primärvård kan delta
utifrån sitt arbete med traumatiserade barn och ungdomar utifrån ett behandlande
perspektiv. Syftet är dels kompetenshöjande insatser i form av nationella och
internationella seminarier samt erfarenhetsutbyte. Under 2017 arrangerades två
nätverksträffar á två dagar. Tillfälle ett fokuserade på ”Behandling av komplex
traumatisering hos barn och ungdomar”, tillfälle två handlade om ”Behandling av
barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem”.
Barnahusnätverket
Barnahusnätverket träffas 2 gånger årligen. Här varvas föreläsningar och
utvecklingsfrågor med diskussioner där olika erfarenheter, rutiner och praxis kan
delas mellan de olika Barnahusen. Med i nätverket är samtliga svenska Barnahus (ca
30 st.) och dess multiprofessionella personal (polis, åklagare, läkare,
socialsekreterare, behandlare m.fl.).
Barnahusnätverket har mötts två gånger 2017 dels i Linköping och dels i Lund i
samband med att Barnahus mellersta Skåne firade 10 år.
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Socialtjänstnätverk – utbildningssatsningar mot Socialtjänsten
Utifrån Barnafrids uppdrag och storlek är det inte realistiskt att bygga nätverk för
yrkesverksamma inom socialtjänsten som möter barn utsatta för våld då de är en stor
och heterogen yrkeskategori. I juni 2017 presenterade vi resultaten från vår
enkätundersökning bland socialsekreterare i landets kommuner i rapporten
”Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn”. Viktiga målgrupper är
socialsekreterare i mindre kommuner och som är nya i arbetet Under hösten 2017 har
planering pågått hur vi kan använda befintliga strukturer inom Länsstyrelsen och
SKL och erbjuda riktade föreläsningar till socialsekreterare. Innehåll baseras på
dialog med Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och SKL: och föreläsningarna startar
våren 2018.
Barnskyddsteamens nätverk
Nätverket för Barnskyddsteam på Svenska sjukhus har träffats en gång under 2017.
I samarbete med kliniker som arbetar med målgruppen har vi varit med och
arrangerat BUAS-nätverket (Nätverket för de som arbetar med barn och unga som
agerar sexuellt mot andra). Diskussion pågår hur Barnafrid ska kunna stötta
nätverket då det egentligen inte innefattar vår målgrupp enligt uppdraget.
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Utåtriktade aktiviteter
1.2.1.

Almedalen

Barnafrid arrangerade egna seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan
2017. Barnrättstorget anordnas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och
Barnombudsmannen. Barnafrid arrangerade fyra egna seminarier.
•

Hur mår barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet?
o Hur vanligt är det att barn utsätts för grooming eller sexuella
övergrepp över nätet? Hur mår de drabbade barnen och vilken
betydelse har det om ett sexuellt övergrepp dokumenterats i form av
bilder eller film?

•

Hur kan obligatorisk undervisning om våld mot barn implementeras i högre
utbildning?
o Regeringen har beslutat att ändra i examensbeskrivningen i
högskoleförordningen så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och
våld mot barn ingår i relevanta utbildningar. Hur ska barn synliggöras
och den obligatoriska undervisningen implementeras?

•

Barn som utsätts för sexuella övergrepp på förskolan – går det att vara
förberedd?
o Få förskolor har beredskap att hantera avslöjanden om att en anställd
misstänks ha begått sexuella övergrepp mot barn. Forskning och
erfarenheter från tidigare händelser redovisas och diskuteras. Vad
behöver personalen för att stötta barn och föräldrar bäst?

•

Är barn med funktionsutsättning mer utsatta för våld och kränkningar än
andra barn i Sverige?
o Hur vanligt är det att barn med olika typer av funktionsnedsättning
utsätts för våld och kränkningar? Hur bemöts de av rättsväsendet?
Vad finns det för tillgång till anpassad information, stöd och
rehabilitering?

Deltagande som föreläsare/paneldeltagare på andra seminarium (6 st.):
•
•
•

Sexualundervisning 2.0 – Om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet
och sexuella övergrepp (Ecpat)
Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot
sexuella övergrepp på nätet? (Ecpat)
Skam! Så bidrar skam till att sexuella övergrepp mot barn fortgår (Childhood
foundation)
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Våld mot barn i nära relationer (Stiftelsen Allmänna Barnhuset,
Barnombudsmannen)
Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld? (Uppsala universitet, NCK)
Barn med funktionsnedsättning och deras utsatthet för våld (Stiftelsen
Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen)
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Föreläsningar

Barnafrid har utöver sina egna utbildningar och nätverk anlitats som föreläsare vid
en rad olika tillfällen.
Återkommande uppdrag:
• Domstolsverkets fiskalsutbildning
• Domstolsverkets utbildning i LVU-mål
• Föreläsningar på barnahusens arrangemang exempelvis i Linköpings
Barnahusdag
Barnläkarutbildningen
KI
•
• Psykologprogrammet LiU
Vi har också hållit ett 20-tal föreläsningar under 2017 av i arrangemang av
exempelvis Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Universitetskanslersämbetet,
BUP, Regeringens barnrättsdelegation, Göteborg stads nationella
familjehemskonferens, Habiliteringspyskologernas förening, Barnombudsmannen,
Stiftelsen Allmänna barnhuset och Brottsofferjouren.
Yrkesgrupper som deltagit på dessa föreläsningar är bland annat socionomer,
psykologer, poliser, domare, åklagare, läkare, sjuksköterskor, lärare,
förskolepedagoger och personal inom ideell sektor.

1.3.

Barnafrids publikationer

Barnafrid har under året lanserat tre egna publikationer och två publikationer på
uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet (Linda Jonsson, Carl Göran
Svedin)
Rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och
internet- i en föränderlig värld. Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre
olika typer av sexuella övergrepp på nätet – Barn utsatta för nätgrooming –
Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn och går bland
annat igenom förekomst, påverkan på psykisk ohälsa och olika riskgrupper.
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Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn (Ingrid Åkerman,
Linda Jonsson)
Under maj-juni 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till de på socialtjänsten som
arbetar med utsatta barn, för att undersöka deras behov av kunskap och samt för
att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten
från enkätstudien presenteras i denna rapport och beskriver utmaningar för bland
annat socialsekreterare som är nya i yrket, arbetar i mindre kommuner och inte
minst behov av kunskapsförmedling i olika former där nätverk och utbildningar
inom specifika områden efterfrågas.
I samband med lanseringen av rapporten arrangerades ett frukostseminarium i
juni 2017 där myndigheter och representanter från socialtjänst och SKL var
inbjudna.

Modell för beredskap när sexuella övergrepp mot barn misstänks ha begåtts
av personal inom förskolan (Cecilia Kjellgren, Moa Mannheimer)
Rapporten är en modell för beredskap när sexuella övergrepp mot barn misstänks inom
förskolan. Inledningsvis ges en bakgrund till sexuella övergrepp mot små barn därefter
presenteras strategier utifrån en tänkt kronologi; aktualisering, att anmäla till
socialnämnd och polis, att sätta samman en krisledningsgrupp, att definiera berörda
grupper, att kommunicera, att möjliggöra stöd och bearbetning och att följa upp. Sist i
rapporten finns ett flödesschema med sammanfattning av de råd som ges i de olika
skedena. I en bilaga finns råd till föräldrar, som helt eller delvis, kan användas som
informationsmaterial till föräldrar vid misstanke om sexuella övergrepp.
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En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet (Åsa
Landberg, Linda Jonsson. Barnafrid och Allmänna Barnhuset)
I den här rapporten sammanfattas resultat från olika forskningsstudier i en
populärvetenskaplig form. Mycket av materialet är hämtat från Unga sex och
Internet – i en föränderlig värld och Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet.
Rapporten svarar på frågor som: Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur
mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika
allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet
Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella
övergrepp och fysisk misshandel (Doris Nilsson, Carl Göran Svedin,
Barnafrid på uppdrag av Allmänna barnhuset)
Det är angeläget att alla barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld
eller annat fysiskt våld har rätt till en bedömning, insatser och eftervård av god
kvalitet oavsett var i landet barnet bor. Samtidigt har många olika verksamheter
och myndigheter i uppdrag att hjälpa utsatta barn till återhämtning och
rehabilitering. Kunskapsöversikten är en del av Allmänna barnhusets projekt om
Stöd och behandling för barn utsatta för sexuella övergrepp och fysisk misshandel
och täcker tre som hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter
sexuella övergrepp eller våld:
•
•
•

Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet
behöver för hjälp?
Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när
ska de användas?
Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig
psykisk ohälsa?
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Samverkansuppdrag

Barnafrid har medverkat i olika samarbetsgrupper och centralt initierade projekt
under 2017. Två centrala samverkansgrupper som är permanenta och löper över tid
är Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid (NCK) och i
Brottsoffermyndighetens samverkans grupp för brottsofferarbete i Sverige med
regelbundna möten och informationsutbyte.
Andra expert-, referens- eller arbetsgrupper där medarbetare från Barnafrid deltagit
är:
Analysgrupp för Socialstyrelsens dödsfallsutredningar
Referensgrupp i utredningen om Stärkt Barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Referensgrupp i Utveckling av metoder i arbetet med våldsutsatta barn
(Socialstyrelsen)
Referensgrupp för Nationella kartläggningen av våld mot barn i Sverige
(Regeringsuppdrag till Stiftelsen Allmänna Barnhuset)
Expertgrupputredningen Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter
närstående för våld
Referensgrupp projekt om sexuell exploatering (Länsstyrelsen)
Referensgrupp Material till skolor om barn och sexuella övergrepp (Stiftelsen
Allmänna barnhuset)
Myndighetssamråd på kunskapscentrum för ensamkommande barn (Socialstyrelsen)
Talita, samarbete kring arbete om porranvändande hos unga i Sverige.
Remissvar
Barnafrid har avgett yttrande på följande remisser:
• SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
• Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Barnafrids medarbetare har också medverkat som sakkunniga i en handfull
straffrättsliga processer i Sveriges Domstolar utifrån sin specifika expertkunskap
inom barn och våld.
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1.5. Svenska och internationella vetenskapliga
sammanhang
Barnafrid har under verksamhetsperioden aktivt följt utvecklingen då det gäller såväl
nationella och internationella publikationer på området samt närvarat vid olika
konferenser och möten och föreläst i ett antal olika sammanhang.
Projekt
Nordiska Forskarnätverket kring Barnahus i Norden. Barnafrid har aktivt medverkat
i detta hösten 2017 kom en nordisk Barnahusantologi med Barnafrids professor C G
Svedin som medförfattare.
PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of
Violence). Barnafrid har fortsatt medverkat i EU/Daphne projektet PROMISE. Syftet
har varit att producera och sprida en modell för ”good practice” genom utvecklandet
av Barnahus i EU som presenterades på slutkonferensen i Bryssel i juni 2017.
Internationella och nationella konferenser
Barnafrid deltar i relevanta konferenser både för att sprida och inhämta kunskap.
Detta år har vi deltagit på olika sätt på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31:a San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment
januari 2017.
Internationella Brottsofferdagen, Stockholm, februari 2017
Barnrättsdagarna, Örebro, april 2017.
Attachment and Trauma Congress: The Resilience of Mind and Body,
London maj 2017
2nd International conference ”Every Child has the Right to …”, Malmö, maj
2017
WHO Nordic Baltic workshop on the prevention of child maltreatment:
strengthening intersectoral working, Riga, juni 2017
APSAC 2017 Advanced Training Summit, Portland, juni 2017
Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, tema “Child
maltreatment”, Odense, juni 2017
17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva, juli 2017
15thISPCAN European regional conference, Haag, oktober 2017
Socionomdagarna, Stockholm, oktober 2017
Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm,
november 2017
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Pågående utvecklingsprojekt

Barnafrid har under året fortsatt arbeta i ett projekt tillsammans med Allmänna
Barnhuset. Det har som huvudsyfte att utveckla en modell för stöd och behandling
för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld. Projektet innehåller
olika delmoment, t.ex. en kunskapsöversikt om metoder för screening, stöd och
behandling som publicerats under hösten, och ska slutredovisas december 2018.
Som ett resultat av Ecpats ”Nordic Forum against child exploitation” drog Barnafrid
tillsammans med Ecpat igång en diskussion om prevention av sexuella övergrepp
mot barn med fokus på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Målet är att
utifrån vetenskaplighet och förbättrat stöd till lärare och föräldrar förbättra det
preventiva arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och öka förutsättningarna för
unga att utveckla en sund och positiv sexualitet då de varken drabbas av eller utsätter
andra för sexuella kränkningar. Projektet kallas Sexualkunskapslyftet 2.0. Vi har haft
dialog med berörda verksamheter, ett seminarium i Almedalen och projektet
fortsätter under 2018.
Utifrån vår forskning om sexuella övergrepp mot barn på Internet framkommer ett
stort behov av stöd och specialiserad behandling till utsatta barn och deras anhöriga.
Hösten 2017 utvecklade Barnafrid en projektidé tillsammans med Rädda Barnen
Sverige om att utveckla anpassad traumafokuserad KBT och pröva detta med
strukturerar uppföljning. Målet med projektet STOSA - Support and Treatment after
online sexual abuse är förutom att erbjuda behandling att utarbeta
behandlingsmaterial samt material till föräldrar och professionella. Barnafrid och
Rädda Barnen har ansökt om medel från Horizon 2020 för detta projekt.

1.7. Akademiska aktiviteter och vetenskapliga
publikationer
Barnafrids forskare har under året publicerat drygt 10 vetenskapliga artiklar.
Artiklarna har handlat om ungdomars erfarenheter av potentiellt traumatiserande
händelser och dess påverkan på hälsan, skyddsfaktorer, unga i sexuell exploatering.
Fysisk barnmisshandel, sex som självskada och kopplingen till andra
självskadebeteenden, Sexuella övergrepp på internet
Forskarna på Barnafrid har också haft andra akademiska uppdrag som främjar
forskning inom området genom opponent på disputation, betygsnämnd disputation,
samt betygskommitté på två halvtidskontroller av doktorander.
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Media

Barnafrids personal har medverkat i tidningar, radio och TV vid en rad tillfällen
under 2017. #Metoo genererade uppmärksamhet kring frågor som rör sexuella
övergrepp och kränkningar. Uppmärksammade rättsfall som rört sexuella övergrepp
på nätet har också renderat stort intresse i media. Även frågan om bristen på stöd och
behandling till barn som utsätts för våld eller övergrepp och också olika förövare
såsom kvinnor som misshandlar barn och sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen har
varit aktuella. Barnafrids medarbetare har intervjuats i media ett trettiotal gånger
under 2017.

1.9.

Extern kommunikation

Barnafrid är aktiva på sociala medier genom Facebook och Twitter samt genom
uppdatering av nyhetsflödet på Barnafrids hemsida.

1.10. Ekonomi
Barnafrid finansieras med 5 milj. kronor årligen av Regeringen via Socialstyrelsen
för sitt uppdrag. Sedan tillkommer medel på 1,5 milj. kronor från Linköpings
universitet som är öronmärkta för lektor och doktorand. Under 2017 har vi också haft
mindre intäkter utifrån externa uppdrag samt avgifter för nätverksträffar. Den
huvudsakliga kostnaden är personal samt indirekta kostnader (OH) till Linköpings
universitet. Övriga driftskostnader är ca 500 tkr och används till att producera
material, extern kommunikation, omkostnader vid nätverk, konferenser och
utbildning.
Ingående medel

1 451
2017
budget
5 000
1 500
6 500
4 352
500

Inbetalningar/Kostnader
Externa inbetalningar
LiU-interna inbetalningar
Summa intäkter
Personalkostnader
Övr driftkostnader
Lokalkostnader (finansieras av IKE
enligt gällande beslut)
0
Avskrivningar
18
OH-kostnader
1 650
Summa kostnader
6 519
Resultat
-19
Utgående medel
1 517

2017
resultat
6 767
1 890
8 657
4 146
1 025

Budgetavvikelse
1 767
390
2 157
- 205
525

221
18
1 747
7 157
1 500
2951

221
0
97
638
1 520
1 434
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