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Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 till BUFF Uppsala  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  avslå BUFF Uppsalas ansökan om bidrag om 220 000 kronor för år 2018.  
 
Sammanfattning 
BUFF Uppsala ansöker om bidrag om 220 000 kronor för år 2018.  
 
Ansökan avslås med följande motivering: 
Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget för att 
bevilja föreningen bidrag.  
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I juni 2017 beslutade nämnden om nya 
riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på remiss och svaren 
sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att varje 
organisation bedöms utifrån:  

 
• Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 

egen verksamhet. 
• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.  
• Organisationens konkreta arbete med integrations-mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.  
• Nydanande insatser.  
• Utrymme finns inom ekonomisk ram.  

 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2018 är det 15 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2018 7339 744 kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2018 är 3 569 000 kr.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 
 
 



Barn och ungdom med 
förälder/familjemedlem 
i fängelse 
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AFIBUSMARKNADSNMNDEN 

Ansökan om bidrag till verksamheten för barn vars förälder/familjemedlem 
är i häkte/fängelse/frivård. 

Bufff Uppsala 
Bufff Uppsala är en ideell förening inom Bufff Sverige vars syfte är att ge stöd till barn och 
ungdomar med en förälder eller annan familjemedlem i häkte/fängelse/frivård, samt stöd till 
föräldrarna i föräldrarollen. Bufff (fd Bryggan) har funnits sedan 2001, och både i styrelsen och 
i verksamheten arbetar personer med lång professionell erfarenhet tillsammans med 
personer som själva har erfarenhet av att växa upp som barn till frihetsberövad förälder. Bufff 
har ett nära samarbete med landets samtliga anstalter och häkten, samt andra organisationer 
som arbetar för barnets bästa. 
Sedan 2001 har Bufff samlat in specifik kunskap kring målgruppen som är unikt i sitt slag. 
Verksamheten utgör därmed ett komplement till socialtjänstens utbud av stödinsatser. 

Bakgrund 
Kriminalvården uppskattar att det finns ungefär 30 000 barn som har en förälder eller nära 
anhörig som sitter i fängelse, på häkte eller är i frivård. Barnen är många gånger osynliga i 
samhället och lever ofta i miljöer där missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och våld 
förekommer. Att växa upp i en dysfunktionell familj är en mycket stor riskfaktor för barnen. 
Att stödja föräldrar och barn är en av de viktigaste preventiva insatser som kan göras. Det är 
dock viktigt att påpeka att den kulturella och socioekonomiska mångfalden är stor hos barn 
och ungdomar som kommer till oss och stödbehovet finns oavsett uppväxtmiljön. 

Målgrupp 
Barn och ungdomar med en förälder eller familjemedlem inom Kriminalvården. Vi vet att dessa 
barn känner ofta en stor ensamhet och har ett behov av att få prata om sin svåra och specifika 
situation. Bufff arbetar med direktstöd till barnen och ungdomarna, men stödjer också barnen 
indirekt genom att stödja den frihetsberövade föräldern i föräldrarollen. Det bland annat 
genom att påvisa att de är viktiga för sina barn, att man kan vara en bra förälder på avstånd, 
samt att de får hjälp med att hålla en kontakt som är bra för barnen. För att arbeta för en 
bättre vardag för barnen stöttar vi också den förälder, framförallt mammorna, som har 
huvudansvaret för barnen då deras partner avtjänar fängelsestraff. De lever ofta i en socialt 
och/eller ekonomiskt utsatt situation med skiftande nätverk. Många mammor lever också 
isolerade med sin "hemlighet" om att mannen sitter i fängelse och har inget stöd. 

Bufffs verksamhet 
Bufff har idag lokalkontor i Skåne, Västra Götaland, Örebro, Värmland, Södermanland, 
Östergötland, Västmanland, Norrbotten, Stockholm och Uppsala (i etableringsfasen). Med ett 
pågående arvsfondsprojekt Nära dig — en rättighet är målet att alla barn och ungdomar som 
behöver ska erbjudas stöd oavsett vart i landet de bor. Barn och ungdomar har många frågor 
och behöver få prata om sin situation. Bufff har under våren 2017 startat regional samordning 
i södra och i norra Sverige samt i Uppsalaregion. 

opos 
Bufff Uppsala 
Växel +46(0)8-501 293 10 
www.bufff.nu  
020-200 330 



Barn och ungdom med 
förälder/familjemedlem 
i fängelse 

Bufff arbetar med att ge barnen en trygg plats att mötas på och möjligheten till att kunna 
träffa andra i en liknande situation. Bufff har ex Öppet hus vid de olika lokala verksamheterna, 
då har barn och föräldrar möjlighet att spontant besöka Bufff. Familjerna erbjuds också 
aktiviteter som skapande verksamhet och olika typer av utflykter, i mån av resurser. Det är 
viktigt att personalgruppen är stabil och att vi hela tiden är många vuxna med som skapar 
trygghet, förtroende och hopp för både föräldrar och barn. 

Barn och ungdomar erbjuds olika typer av gruppverksamhet. Mammor och pappor erbjuds 
föräldragrupper. Syftet är att stärka föräldrarollen och att föräldrarna skall kunna 
uppmärksamma och tillgodose sina barns behov. Att ge ökad medvetenhet om hur deras 
situation påverkar barnen, att stärka föräldraidentiteten samt att öka föräldrarnas förmåga att 
tala med sina barn om sin situation. 

Vi har en stödtelefon och stödchatt. Chatten nås via vår hemsida (www.bufff.nu) och vår 
stödtelefon 020-200 330. 

Bufff arbetar också med kunskapsspridning och opinionsarbete samt konsulterar andra 
professionella. 

Bufff:s verksamhet bidrar till att dessa utsatta och bortglömda barn synliggörs på en mängd 
olika plan och platser i vårt land. Bufff har lyckats skapa förtroende hos många intagna 
föräldrar, familjer och anhöriga på utsidan och inte minst hos barnen och ungdomar i den 
aktuella målgruppen. Många barn besöker Bufff regelbundet under en längre eller kortare 
period, beroende på behovet, och man är välkommen till vilken verksamhet som helst oavsett 
var i landet man bor. Dessutom träffar Bufff många föräldrar genom sin besöksverksamhet 
inom Kriminalvården. Bufff:s deltagare är en växande grupp och har ofta förmedlats av 
intagna föräldrar, anhöriga på utsidan, Kriminalvården och socialtjänsten, skolan, kyrkan eller 
via barnen själva. 

Varje år anordnar delar av Bufff:s verksamheter i Sverige regelbundna familjeutflykter och 
aktiviteter för barn och föräldrar. Vi anordnar också aktiviteter och sommarläger för 
ungdomar. Vi vet att det är viktigt för barnen som många gånger växer upp - inte bara med ett 
utanförskap genom förälderns fängelsestraff- utan också med bristande ekonomiska resurser. 
Många av barnen har få eller inga möjligheter att på helger och lov göra roliga saker 
tillsammans med föräldrarna. 

Genom att erbjuda aktiviteter och utflykter ges barnen möjlighet till upplevelser som de sedan 
kan dela med skolkamrater och övriga. Många barn tvingas ljuga om vad de gjort på lovet för 
att de skäms över familjens dåliga ekonomi eller oförmåga till engagemang. Aktiviteterna är 
därför oerhört viktiga för att minska konsekvensen av utanförskap. 

Bufff Uppsala är i en etableringsfas sedan 2016 och arbetar nu mot samma mål som övriga 
Bufff Sverige. 

Bufff Uppsala 
Växel +46(0)8-501 293 10 
www.bufff.nu  
020-200 33f- 



Budget Bufff Uppsala år 2018 

Lokalkostnader: 
Lokalhyra kontor 60.000 

Direkta verksamhetskostnader: 
Idag via Bufff Sverige 
Aktiviteter/Öppet Hus 18 gånger /år 90.000 
Kostnader i samband med stödsamtal 20.000 
Uppsökande verksamhet/information 20.000 

Övrigt: 
Övriga verksamhetskostnader 12.000 
Telefon 12 000 
Porto/kontorsmateriel mm 4.000 

Totalt att söka för 2018 220.000 kr. 

BUFFF-Uppsala 

( 
Ordförande: 
Ismail Kamil 
S:t Persgatan 34 B 
753 29 Uppsala 
ikamil55@outlook.corn  
Tel. 0708247436 



.4.1110 
Barn och ungdom med 
förälder/ familjemedlem 
i fängelse 

Verksamhetsplan 

Bufff Uppsala 

2018 

Org.nr 802502-9755 

www.bufff.nu   



Verksamhetsplan 2018 

Bufff Uppsala är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen i 
Uppsala är en av tio lokalföreningar och ingår i riksorganisationen Bufff Sverige. 
Verksamheten riktar sig till barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte 
eller frivård. 
Lokalföreningen arbetar för att erbjuda målgruppen rättighetsbaserat och adekvat stöd på 
ett vardagsnära personligt plan. 
Arbetet bedrivs i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och i nära samarbete 
med riksorganisationen Bufff Sverige. 

Bufff har utvecklat verksamheten sedan 2001 och arbetet samt erfarenheten har lett fram 
till att arbeta med främst fem fokusområden. Vi vet att det finns mycket större behov och 
att var och ett av dessa fem fokusområden kan utvecklas och utökas med ytterligare 
insatser, men föreningen begränsas genom sina ekonomiska villkor. 

1. Basverksamhet såsom mötesplats Öppet hus, gruppaktiviteter samt 
rådgivning/stödsamtal. 

2. Informations- och uppsökande verksamhet samt föräldragrupper. 
3. Kunskapsspridning/samarbete. Sprida kunskap om målgruppen, samverka med berörda 

myndigheter och organisationer. 
4. Projekt lokalt eller i samverkan med Bufff Sverige. 
5. Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige. 

Vårt övergripande mål i Uppsala, som följer basutbudet i övriga Bufff-verksamheter i landet, presenteras 
enligt följande: 

1. Basverksamhet 

Trygg mötesplats 
På Bufff Uppsala ska barnen/ungdomarna få möjlighet att träffa andra i liknande 
situation tillsammans med personal som har adekvat kunskap om målgruppens 
specifika behov. 

Nätverksmöten kan anordnas i lokalen efter behov mellan barn, förälder, 
kriminalvård, socialtjänst och/eller familjehem samt med andra aktörer kring barnet. 

Öppet hus 
Målet är att erbjuda Öppet hus två gånger i veckan på Bufff Uppsala med ett innehåll av 
någon form av skapande aktivitet och fika. På Öppet hus har man barnfokus och här får 
både barn och anhöriga möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter 
samt möjlighet att bygga upp nya nätverk. 

• Bufff Uppsalas ambition är att i början erbjuda Öppet hus två gånger i månaden samt utöka 
frekvensen av träffarna efter behov. Vanligt är att ha ÖH en gång i veckan. 



Gruppaktiviteter 
De aktiviteter som Bufff Uppsala kommer att erbjuda barnen och deras föräldrar är bl a 
skapande- och fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är viktiga för barnen, de ger möjlighet till 
ett avbrott i vardagen och ett kvalitativt umgänge med föräldrarna. En annan anledning är 
att många barn befinner sig i familjer där föräldrarna kan ha svårt att ge tillgång till 
fritidsaktiviteter, som andra barn får del av, bland annat p g a försämrad ekonomi. 
Aktiviteterna planeras i möjligaste mån utefter barnens egna önskemål. Ungdomar/unga 
vuxna erbjuds egna forum för träffar. 

• Bufff Uppsala kommer att genomföra ett antal gruppaktiviteter under året. 

Rådgivning/Stödsamtal 
Bufff Uppsala kommer att erbjuda rådgivning och stöd till barn, unga och anhöriga. Det finns 
ett stort stödbehov vid olika former av kris. Några exempel på vanligt förekommande 
situationer är: 
- i ett akut skede då en familjemedlem plötsligt är frånvarande, - när informationen om den 
nya situationen ska förmedlas till barnen, - inför besök på anstalt/häkte, - då familjen 
behöver förberedas inför frigivning/återförening. 

Bufff Sverige ger årligen hundratals stödsamtal, både per telefon och i form av personliga 
möten. Behovet är stort och viktigt är att Bufff Uppsala kan möta upp de barn, ungdomar 
och familjer som har behov i närområdet. 

Sedan i maj 2015 finns också möjlighet att ringa på en särskild stödtelefon, 020-200 330, ett 
nummer som är kostnadsfritt att ringa och som ökat tillgängligheten för både barn och 
anhöriga men också skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och andra som möter målgruppen 
och behöver råd. Från hösten 2016 startade Bufff Sverige en öppen chatt som nås via 
hemsidan. Stödtelefon och chatt är verksam nationellt och bemannas med utbildad 
personal från olika lokalföreningar, inkl Uppsala. Arbetsteamet som tar emot 
stödsamtal/chatt hänvisar vidare till lokala verksamheter om så önskas. Bufff har inte 
kunnat hänvisa vidare till aktiviteter/adekvat (grupp)stöd i Uppsala, vilket vi nu vill ändra 
på. 

• Stödsamtal 

med barnet, ungdomen, omsorgsföräldern och den frihetsberövade föräldern efter behov 

och i mån av resurser. 

Lokalföreningen bemannar tillsammans med andra lokalföreningar vårt gemensamma 020 — 

nummer och chatt-linjen. 

Rådgivning ges också till andra professionella, exempelvis skol- och förskolepersonal. 

En förutsättning för tryggheten på Bufff Uppsala är öppenheten så att alla barn vet vad de har 
gemensamt. Den trygga mötesplatsen förutsätter naturligtvis också en miljö som är fri från 
droger, en plats där alla barn oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, religion eller 
annan trosuppfattning känner sig välkomna, 
Bufff Uppsalas avsikt är inte att ersättv andra verksamheters uppdrag, utan att vara ett 
komplement till kommunala och andra samhälleliga instanser. 
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2. Informationsverksamhet 

Uppsökande verksamhet 
Bufff har ett väletablerat samarbete med Kriminalvården och uppbär genom 
riksorganisationen statsbidrag för uppsökande arbetet inom Kriminalvården. Regelbundet 
besöks alla häkten, anstalter och frivårdskontor. 

Det är en rättighet för barnet att föräldern får stöd. Kunskapen och informationen som 
föräldrarna får via besöken kan vara avgörande för barnets mående i vardagen, och även för 
deras förmåga att hantera sin situation. Det är av stor betydelse för barnens psykiska hälsa i 
framtiden. En bra kontakt med sin frihetsberövade förälder är en viktig skyddsfaktor för 
barnets förmåga att hantera sin situation. Även de som inte vill/ska/kan ha kontakt med sin 
förälder är ofta i stort behov av stöd. 

Bufff Uppsala fokuserar speciellt på hur barnen upplever att ex föräldern eller 
familjemedlem är frihetsberövad, vilket stöd barnen och vårdnadshavaren på utsidan då 
kan behöva, samt förberedelse inför frigivning och återförening med familjen. 

Under 2018 genomför Bufff Uppsala följande: 

Besöker länets och delar av landets anstalter, häkten och frivård enligt uppgjord plan 
med verksamhetsstället. Häkten besöks med högre kontinuitet, då det är högre 
omsättning på föräldrar där. Besöken görs i samverkan med personal inom Bufff Sverige 
med särskilt uppdrag att besöka Kriminalvården. 

Föräldragrupper 
Bufff Uppsala kommer att medverka i eventuella föräldragrupper inom KV i samarbete med 
kriminalvårdspersonal. Syftet med föräldragrupperna är att stärka deltagarna i föräldrarollen 
på olika sätt: genom att ge vägledning i hur man som förälder kan uppmärksamma och 
tillgodose sitt barns behov, ge ökad medvetenhet om hur deras situation påverkar barnet 
samt ge stöd i att tala med barnet om sin situation. 

* Bufff Uppsala medverkar i föräldragrupper utifrån behov och resurser. 



3. Kunskapsspridning 

Kunskapsspridning och samarbete 
Bufff för en ständig kamp för att hitta effektivare informationsvägar för att nå barn och 
ungdomar direkt. Indirekt försöker vi nå dem genom att öka samhällets medvetenhet om de 
utmaningarna som barn till frihetsberövade har att hantera. 

Sociala medier, det vill säga information och interaktion via internet, har blivit en viktig del 
av ideella föreningars vardag. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att hänga 
med. Det 020-nummer och chatt som Bufff numera erbjuder tillsammans med den nya 
hemsidan ger större möjlighet att möta det växande behovet av stöd via nätet samt ökad 
tillgänglighet. 

Forskning (Coping*) har visat att barn gärna söker sig till skolpersonal för stöd, barn upp till 
sjätte klass till sin klasslärare och äldre till kuratorer/skolsköterskor. Men vi vet genom 
erfarenhet, att en del skolpersonal saknar kännedom om var de kan hänvisa barnen. Vi 
behöver därför hitta effektiva sätt att nå skolornas personal med information om vår 
verksamhet. 

Bufff arbetar också för en ökad kännedom om dess verksamhet vid socialtjänsten i 
kommuner och landstinget. Målet för detta arbete är att kunskapen om behoven hos barn 
och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte och frivård ska finnas hos alla 
anställda vid socialtjänst, skola, elevhälsa m fl. Det vill säga att det inte ska bero på den 
enskilda tjänstemannens kunskap, om barnet får rätt stöd och hjälp eller inte, vilket inte 
sällan är fallet för närvarande. 
Läs vidare om vilka behov och brister socialsekreterarna i Uppsala har formulerat i 
intervjuer från Uppsala universitet: 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A754419&dswid=-5570   

Då belastningen ökat genom åren behöver vi också hitta vägar för att få ett strukturerat 
samarbete med samhällsinstitutioner och/eller andra föreningar. Syftet är dels att samarbeta 
bättre i enskilda ärenden, dels att smidigare kunna hänvisa till specifika och/eller mer 
kvalificerade insatser. 

(* COPING: Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) 

http://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/cacs/projects/coping/  

Utbildningar 
Bufff har en unik kunskap om barnen och deras situation. Tillsammans med 
riksorganisationen kommer vi, i mån av resurser, därför att erbjuda utbildningar och/eller 
konsultation kring frågor rörande målgruppen vid efterfrågan. 



4. Projekt lokalt eller i samverkan med Bufff Sverige. 

Bufff Uppsala medverkar i det nationella Arvsfondsprojektet "Nära dig — en rättighet", 
tillsammans med övriga lokalföreningar. Projektet syftar till att utveckla det nationella stödet 
till vår målgrupp. 

5. Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige. 

Utveckling/kvalitetssäkring/utbildning/framtid 
Genom vårt medlemskap i Bufff Sverige får föreningen tillsammans med övriga 
lokalföreningar del av aktuell kunskap och forskning såväl nationellt som internationellt. 
http://childrenofprisoners.eui   

Alla föreningar deltar också aktivt i det kvalitetssäkrande arbetet, genom deltagande 
i anordnade utbildningar/seminarium/metodutveckling. 

Under ytterligare 1 år kommer föreningen delta i det nationella utvecklingsarbetet som sker 
genom Bufff Sveriges Arvsfondsprojekt "Nära Dig — en rättighet" Där vi bland annat ser över 
stödet till vår utökade målgrupp, barn och ungdom som har syskon i fängelse/häkte/frivård. 

Slutsats 

För att kunna bedriva verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen, beräknas behovet av 
personalresurser uppgå till minst en och en halv tjänst. Det är idag endast med hjälp av Bufff 
Sveriges Arvsfondsprojekt som fler än tidigare kan erhålla stöd, få kunskap och information 
om målgruppen och behoven. 

Regionen Uppsala har behov av Bufffs verksamhet, men efter Arvsfondsprojektets avslut 
klarar Bufff Uppsala inte att svara upp till behovet av rent ekonomiska skäl. En regional 
investering i verksamheten är nödvändig för att kunna möta upp berörda inom målgruppen 
och behoven som finns i regionen. Det finns oerhört mycket att vinna på att satsa på 
förebyggande och tidiga insatser för barn och unga för att inte de ska utveckla psykisk ohälsa 
nu och i framtiden. 

Många kommuner i landet begränsar idag sitt ekonomiska stöd till att det måste finnas en 
lokal och konkret verksamhet på orten. Bufff som organisation har som målsättning att 
finnas till för alla barn och ungdomar inom målgruppen, oavsett vart i landet man bor. 

Vi vet att det lika ofta som det behövs personliga möten kan räcka långt med telefonstöd 
för att komma igenom den värsta krisen och att få konkreta råd och information är en 
oerhört viktig del. Det kräver kompetens och målgruppsspecifik kunskap för att kunna ge 
adekvat personligt stöd, både på plats och på distans, vilket Bufff svarar för. 

Det är inte bara en fördel och en rättighet för barnen i vår målgrupp att kunna få del av det 
stöd som erbjuds, det är också en förutsättning för deras möjlighet att klara sin situation 
så bra som möjligt. Det är dock en utmaning för oss som organisation, hur vi ska få till medel 
till verksamheten då kommunerna ofta har väldigt snäva ramar för sitt ekonomiska stöd. 



Även om vi ser behov av att utöka verksamheten så är Bufff försiktig med att starta igång 
mer verksamhet än vi ser att vi har resurser för på sikt. Verksamheten möter många barn 
och föräldrar som redan har tuffa livssituationer och Bufff vill inte bidra till att återigen 
svika barnen och eller familjerna. 

Även om resurserna är knappa, prioriterar Bufff Uppsala att satsa på informationsträffar, 
kom petenshöjande insatser och eventuellt handledning till personalen. De möter inte 
sällan både stora och komplicerade frågor/problembilder från familjerna, därför behöver 
de redskap för att utföra ett så kvalitativt bra arbete som möjligt. Insatserna behövs också 
för personalens eget välbefinnande. Men framför allt vill vi finnas till för möten med 
målgruppen: barn och unga med deras föräldrar. 

Bufff Uppsala 2017-08- 27 

Madelein Kattel 
Verksamhetschef 
Bufff Sverige 

Pia Bergström 
Regional samordnare 
Bufff Uppsala 



Sökande förening Beslut 2017 Ansökan 2018
FRISAM Uppsala 70 000 95 668

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 400 000 1 000 000
Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 190 000 885 500
Uppsala kvinnojour 1 200 000 1 300 000

Kamratföreningen Länken 10 000 81 000

RFSU Uppsala 390 416

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 170 000 670 000

Brottsofferjouren 390 000 617 000
KRIS Uppland 40 000 729 000
RFSL Uppsala 50 000 152 880
BUFF Uppsala 0 220 000
Totalt 2 340 000 7 339 744

263 280

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala 80 000

Spelfri Uppsala 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 250 000

Hopp Uppsala 30 000 

350 000

325 000

260 000



Förslag till beslut 2018 Budget 2018 Hur mycket kvar av budget
30 000

450 000
200 000
1 300 000

15 000

0

200 000

430 000
45 000
60 000
0
3 090 000 3 569 000 -479 000

260 000

50 000

35 000

15 000
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