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UPPDRAG 

Antal årsarbetare: 223 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. Nämnden svarar även för kommunens insatser enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. 
Nämnden ansvarar för att verksamheten följer patientsäkerhetslagen samt att erforderliga 
kvalitetsledningssystem fungerar. Socialnämnden ansvarar för tillstånds- och tillsynsfrågor 
enligt alkohollagstiftningen, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av försäljningen av 
receptfria läkemedel. Dessa uppdrag utförs av Skara kommun i kommunsamarbetet KAS. 

Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden har också att besluta om egna 
mål för verksamheten samt att bedriva ett fortlöpande kvalitetsarbete med 
kommunmedborgaren i centrum. Socialnämnden och dess verksamheter skall arbeta i en god 
dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa 
samarbetspartners. 

Arets resultat 
Bokslut Bok lut Budget 

2014 2015 2015 

Intäkter 68 088 77 916 67 093 10 823 
Kostnader 185 633 199 118 189 703 9 415 
varav personalkostnader 115 538 120 092 117 255 2 837 
Verksamhetens nettokostnad 117 545 121202 122 610 1408 

Kommunbidrag 113 979 122 610 122 610 o 

Resultat -3 566 +1408 o 1408 

JämfOrelsetal 
Verksamhetens nettokostnad per 17 321 18 057 
in vånare (kr) 
Verksamhetens andel av kommunens 38,5 37,9 
totala nettokostnad (%) 
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Kommentar årets resultat 

Årsredovisning 2015 
Verksamhetsberättelse 

Årets resultat för socialnämnden är positivt med ca 1,4 mnkr. IFO, särskilt boende, hälso- och 
sjukvård och LSS är de verksamheter som redovisar störst underskottjämfört med budget. 
Underskottet beror på ej budgeterade externa placeringar, för IFO, LSS och särskilt boende 
Inom IFO och LSS är det placeringar av barn och unga som ökar mest. Orsaken till 
budgetunderskottet för hälso- och sjukvården är höga lönekostnader, särskilt under 
sommarperioden då det är svårt att få tag i vikarier. De verksamheter som redovisar överskott 
är bia ekonomiskt bistånd, hemvården, flyktingmottagande och den gemensamma 
administrationen. Övriga verksamheter ligger strax över eller under sin budget. 

Jämfört med föregående års utfall har nettokostnaden ökat med ca 3,6 mnkr. Löneökningar och 
kostnader för köp av verksamhet bidrar till ökningar på kostnadssidan. Intäkter från 
Migrationsverket ökar. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är helt finansierad av 
Migrationsverket Orsaken till överskottet på flyktingmottagandet är överbeläggningar på 
boendena till följd av den stora volymökningen. 

Personalkostnaderna har ökat med ca 5 mnkr jämfört med förra året, vilket är högre än den 
förväntade löneökningen på ca 3 mnkr. Ökningen ligger främst inom IFO, hälso- och sjukvård 
och flyktingmottagande. 

SPECIFICERING AV DRIFTREDOVISNING FÖRDELAD PER 
VERKSAMHET (tkr) 

Netto per verksamhetsområde 

Nämnd och styrelse 
Gemensam personalresurs socialfcirvaltn 
Bemanningsteam/pool 
Medborgarkontor 
Gemensam personalresurs ÄO 
Sjuksköterskeorganisationen 
Korttidsboende 
Kommunrehab 
Dagverksamhet 
Träffpunkter 
Hemvård 
Särskilt boende 
Flyktingmottagande 
Individ- och familjeomsorg 
Ekonomiskt bistånd 
Insatser enligt LASS 
Insatser enligt LSS 
Verksamhetsresor 
Arbetsmarknadsåtgärder 
SUMMA 

Bo lut 
2014 

286 
3 655 
l 215 

684 
4 790 
7 829 
9 148 
3 131 
l 637 

850 
19 633 
31 550 

o 
15 913 
2 589 
4 261 
9 634 

720 
20 

117 545 

Sid 2 av 8 

okslut 
1015 

378 
3 363 

508 
174 

4 098 
8 877 
8 559 
3 667 
l 719 
l 083 

19 191 
33 839 
-2 100 
16 270 
2 618 
3 948 

14 005 
977 

28 
121 202 

362 
4 755 

576 
530 

4 568 
8 055 
8 101 
3 372 
l 724 
l 486 

20 915 
32 320 

o 
14 650 
3 347 
4 532 

12 413 
904 

o 
122 610 



Arets verksamhet 
Medborgare/kund 

Arsredovisning 2015 
Verksamhets berättelse 

Socialförvaltningen har sedan många år en antagen värdegrund där orden respekt, bemötande 
och självbestämmande är grundpelare. 

Socialförvaltningens mål är att ha en verksamhet där medborgama känner sig delaktiga och har 
inflytande över. Förvaltningens service ska vara tillgänglig och den ska präglas av den antagna 
värdegrunden. Delaktighet och inflytande över sin vardag ska varje människa känna. 
Socialförvaltningen vill erbjuda alla brukare en individuell genomförandeplan och/eller en 
hälso-och sjukvårdsplan. Under 2015 har 90 % av brukarna en genomförandeplan. I 
brukarundersökningen som genomfördes 2015 anger 75 % av de som svarat att de är nöjda 
eller mycket nöjda med delaktigheten och inflytandet. 

Kvaliteten i de tjänster vi utför mäts även med hur bemötandet uppfattas. Förvaltningen strävar 
alltid efter att bemöta brukare, anhöriga, kollegor och övriga kommunmedborgare med respekt 
och värdighet. I en brukarundersökning som genomfördes under 20 15 är 97 % av de som 
svarat nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens bemötande. 

Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning på särskilt boende har inte under 2015 börjat gälla än. 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att införa ett nytt arbetssätt för en mer individuellt 
anpassad vård inom äldreomsorgen samt verksamheten för funktionshinder (IBIC= Individens 
behov i centrum). Arbetet kommer fortgå under hela 2016 samt delar av 2017. 

Under hösten 2015 har en ny samarbetsform mellan IFO och elevhälsan skapats. Med hjälp av 
bidrag från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbetet med barn och unga effektiviseras 
och samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ökas. Under 
första kvartalet 2016 ska en kartläggning och analys genomföras för att klargöra vilka insatser 
som genomförs i dagsläget samt vilka behov som finns. 

Under 2015 har förvaltningen tillsammans med fem andra kommuner i norra Skaraborg arbetat 
fram en modell för mobil närvård. För patienterna i hemsjukvården innebär de att mer 
avancerad vård kan bedrivas i hemmet då ett tätare samarbete mellan de olika vårdinstanserna 
påbörjats. 

Medarbetare 
Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Socialförvaltningen vill erbjuda alla 
medarbetare bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Ett led i detta är arbetet med att ta 
fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet ska det bla finnas 
processer och rutiner för arbetet. Under 2015 har kommunen upphandlat ett system för att 
åskådliggöra processer och rutiner så att de ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Under 
hösten påbörjades införandet av systemet, men kommer fortsätta under 20 16. 

Medarbetaren ska även få möjlighet till individuell utveckling. Alla medarbetare ska erbjudas 
ett medarbetarsamtal varje år, där en plan för den individuella utvecklingen ska tas fram. Under 
2015 har 84 % av socialförvaltningens medarbetare en sådan plan. 
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Hösten 2014 fick alla medarbetare tillfåll e att svara på en medarbetarenkät U n der 20 15 har 
förvaltningenjobbat med att analysera resultatet, ta fram handlingsplaner för förbättringar samt 
genomfört vissa av åtgärderna. Ny medarbetarenkät ska genomföras hösten 20 16. 

Samhällsutveckling 
Långsiktig samhällsutveckling ska ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Tio hybridbilar är i 
drift, vilket har minskat förbrukningen av diesel. 

Under 2015 har kommunens asylplatser för ensamkommande flyktingbarn utökats från 5 till 7, 
men antalet asylsökande flyktingbarn i december 2015 var ca 60. Sammanlagt har nu 
Karlsborg ansvar för ca 80 ensamkommande flyktingbarn. Efter sommaren avslutades 
samarbetet med Hjo kommun kring de ensamkommande flyktingbarnen. Nytt boende på 
Alstig en togs i drift i november. Karlsborg har under 2015 även tagit emot l O personer med 
uppehållstillstånd som Migrationsverket anvisat till kommunen inom ramen för vår 
överenskommelse om allmänt flyktingmottagande som tecknades under 2014. 

Folkhälsan ökar om känslan av utanförskap minskar. Alla medborgare ska ha en plats i 
samhället och ha en innehållsrik vardag. En meningsfull sysselsättning bör alla ra ha. För 
personer med funktionsnedsättning är det lika viktigt, men kanske svårare att göra verkligt. 
Socialförvaltningen var under första halvåret 2015 delfinansiärer i det sociala företaget 
"Hunddagiset 4 ben", där personer som står en bit från arbetsmarknaden rar möjlighet till 
praktik och sysselsättning. Efter sommaren tog socialförvaltningen över driften av hunddagiset 

Beslut om att införa LOV har inte fattats under 2015. Den översyn av hemvården som 
genomfördes under 2015 har, tillsammans med andra åtgärder, gett en effektivare verksamhet. 
Privata utförare finns inom områdena personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS samt 
HVB- och familjehemsplaceringar inom IFO och integration. 

Ekonomi 
Socialförvaltningen ska bidraga till att kommunens skattemedel hanteras enligt god ekonomisk 
hushållnings principer. Socialförvaltningen har en kostnadseffektiv verksamhet, enligt en 
analys gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Budgeten är inte i balans pga oförutsedda 
kostnader inom olika verksamheter. 

Socialförvaltningens organisation ska vara flexibel och speglas av samarbete och helhetssyn i 
det dagliga arbetet. Från och med l januari 2015 är förvaltningen organiserad på ett nytt sätt. 
Ett chefsled tagits bort, vilket innebär en plattare organisation och kortare beslutsvägar. Två 
processer enligt lean-motiken är genomförda under året. Arbetet med processkartläggningar 
enligt SOSFS 2011:9 har varit prioriterat och kommer ersätta lean-metodiken. 
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Socialnämndens styrkort 2015 

STYRKORT FÖR SOCIALNÄMNEN l KARLSBORGS KOMMUN 2015 
SocialljlJnslen i Karlsborg - en trygghel fOr alla 

Vi ar en larande orgemsa_!!.~n som utvecklas för att standlgl förbattras, med lry~ghel som ledord. 
p",...l' d (t(, ocb D•WAI l4oat, lkllr,l 1\1:61 Slr~~lf'Ci rppl11jDiag oc .. ~tyrtall015 

Il&• 

}.h·darbt:I•IT 
.41tn:lbh·~bp/all 

s.m•llbatnddlaa 
IA>Ig! lblgr hd/1/><>r 
lllr«kling 

""'""' b(fo/bJhtgJUit'«kfillg 

JJ~\.-.lta.lt:~~,i.b. öL:abru.l:arn.ti ·- ne-~k \il.:t3\' hm srooo•tbrandc- öeh bli so- och 
dtU.~ nthd lXh Jnn}11Uadc ,-.d l .jul;.vJuilpl.a.n-du.~ntomt. rqclbtwk-L te:\ pA APT 

~~~ 1 ~b \'ld 

14»filudd..'"'l oll\ ilnklffilbnr'dt-· och 

OflWJ.rt!r~Mtt. 

O~•oom ['örvallmnam oJ.:, 

pit'fl.l'o a\·\-anli~hetoch~l [""*"""""' ... - ... O< h \J:~!bt''~7m'lll.mo 'il:a ~Orasl.:a.uda bland 

awd!ofp~t otb ma!a.IM.u.!! 

"'"'öt.f~ultalncm~bp;wb HIJt."tdalbcw~:-d..~tn~,ioJuGII' 
~w-Blln•tt~ct.Jlt'lilbl)~ Uf\o«UI llll.;tc 

c.r.dll ftiPtl.l ocb kmla~~a ~ho\'~l a\ 

fOiitJ.a.rtxt;t;I'Mltf'O'K!n.IJr·1l1t\,.,.ll 

SON]:'bn.l&ltJIW.ffii•L.t u~·cdda~ Mla.~ UliiiW från TC"SSIndc111jin<.lcfoukm. inom 
a.1i1Jt'\'~~t fbt ~ ~l:ologis~tb.!lllhar bnntm11~ 
' 'rthaJIIM 

f« :U1 Nc!nlp r~ U ökild btft'llknUUi d.a ~ t'UUa.tt Q( h ha bcn:dsbp för molla!:.mdc a .. · 
iornllbi"~lm:$n)UI~'(ti;\Jit IIJ:~ mw.mll«r:nu.mSe fl}khugbun O('b dcn..'!-
' 'al-....!ic:t.cn l~r ~u.arnkonunanQe lirlbon:U 

"·~ 

Fo!Wl\.111 ökar on1 kluslan ...... L"l\a.kb.\'ftl.umbtlth för da!li!,l .. ·ntanhct LSS 
!ila::t~ mnubt. darl'br ~ urt• •.:unm. ert:Jjuda \"MIC'lllt ulbud a\· '>}!JsciS;)tlfli[)g 

~.~u·"'"'',dr~~aLr.~lltttw-~ l'llr mAllff\l_ppen 
'}~u.liJJll.llfiiWh....UI 00s Wllfl \'lUJl.'l 

,\Il• brukMes.lr.:.a ha miniten abuell jl.t:nQm~ 
cnn hJbo- ocb ~Julr\-irdspl~n Antal el plmcT mils 

L'MI'IIh\h 

m.hnmJctt(llniru '-'lf dcbllhit.rt och mfl)1ande 

1 ~.m $bgenomfhm..mtnY "15ilODOjdbcl 

l 

i:~=::n:o~~~ mils ~h 

lM o;, a\· ~MIC'II s.l.:.a ha~ iodi,idu'=ll 
ut,td:lwp.ptm 

IJ)U Ul m di~lbil mot C'D'=lbil !tUn! k.öpa in IY~.::I
I:In 

~ flllltbcorsomönJ;b:rbo 1 Karlsbo~~ LU''ll 
ocb @C'S möjh8hel an shpa sit! 11}-a liv blr l b& 

h·(lo.;.tn!IO~~hiQ 

~~~·c:Tl.hrt 0YeTC'JW;Oflm}el~l (Jolhs 

Ja-nr{.' 

Pl.aun mmsl1 dellapre ~ S<Kuh t0n:14!-

1\'IIN'"* 'n\ '-lli1lldnn tlrcttn\.o;m.,d 1ttt d..""U [PQ~III\1 rtiultar 
llll"'lol<tl<>:<!> 

UrUw1n)tl tillKil ont:anl1-"!lron~n ll\r .4'U l fflhi1.1J 111\cd:la ~le! 111-=d process~MII.!i!f11ll1l}W \btnr m pmc~~ ~u \oifi'l karlla~d och c1Tebn1~ 

Eko"""' ' 

ltfanjl iill ibrva\tmnpCM~UI'S<:r fti,lf l~·m.:todtk.C'll 

!Uf\~ p,\~· iindam!ls.ftlli@l säll 

UTVECKLINGSTENDENSER 
Medborgare/kund 

.A ~lei mtd gcoom~~laner 
fortskmkr L'nåcor&cmJbcT bAdc 90 °o ;r,· 

;, 11;. brukue ~ ~~Iao 
{~~u s~~~~) 

A~in,t~\'isarpl"5~ .. a.r 
nöjda med dci.U1i~ ocb inn}louxk 

8mlwwl&ni)J,;ninl! .. -i§Jlfpi att9'1' 1 Q.Ilr 

nöJd me.:! bnnotandd 

S1"~".i;tTmtd&:c~Jctmg Wd"'$Kll• 
ut'Ocd;lilllt§plllDn-

r-ioh)bridbibr(bcnsin'~l)lrl dritl [KhC'D 
elcytellrlnkö(M 

K\'Oien ~ enuml:~ CJtCh 
nyanbnda lr f} lid 

sryr~ltt ar- uwfylll Plxt'lin~ 1w' 
~mom.lbi1S. 

So.;-ia.IR.'Jry.J..IIIlilllm'-isar~lpmilj\1 

rLSull.at Mabnt obliug a\· 
«~wnk:ommande barn unckr l."\· .t. ar dm 
bidragmdc ors.al;:en 

ht proc~s~r 1r Wl!stM r U ~nhg~ 

L<on 

De närmaste åren kommer verksamheten inom socialtjänstens område att förändras i grunden. 
Allt mer avancerad vård i hemmen och på boendena krävs, då Karlsborg har en åldrande 
befolkning. Arbetet med mobil närvård kommer utvecklas. Individen ska stå i centrum och där 
alla insatser och beslut ska vara utifrån individens behov. IBIC (Individens Behov I Centrum) 
är en arbetsmetod som säkrar detta, från beslut om insats till utförande och uppföljning. Alla på 
särskilt boende ska få ett individuellt beslut, precis som i hemvården. Bemanningen på 
särskilda boende ska, enligt Socialstyrelsen, vara tillräckligt god för att säkra god vård. 

Regerings satsning på äldreomsorgen ger Karlsborg ett tillfälligt bidrag på ca 2 miljoner kronor 
under 2016. Pengama ska användas till personalförstärkning, verksamhetsutveckling samt till 
oförutsedda händelser. 

l socialförvaltningens ambition om ett preventivt arbetssätt ska arbetet med olika 
kvalitetsregister tas upp igen. Syftet är att identifiera potentiella risker för vårdtagaren, men 
även att höja kvaliteten för tex palliativ vård. 
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Inom LSS-verksamheten kommer ske förändringar och utökning av verksamheten. Boende, 
dagligverksamhet, korttidsvistelse för barn mm kommer att ses över. Nybyggnationen av 
hyreslägenheter på Strömmen har förvaltningen fått vara delaktiga i att utforma bottenvåningen 
så att sex lägenheter är anpassade till särskilt boende enligt LSS. 

Integrationsverksamheten ökar under 2016 och framåt. Behov av nya boenden och familjehem 
är stort. 

Inom individ- och familjeomsorgen behovet fortsatt högt, framförallt inom barn och familj. 
Kommunens asylboende bidrager till ökat antal ärende. 

Medarbetare 
En stor utmaning för kommunen kommer, inom de närmaste 5-10 åren, bli att återbesätta 
tjänster med anledning av de stora pensionsavgångar som väntas. Inom de närmsta 5 åren 
kommer ca 60 anställda i socialförvaltningen att uppnå pensionsåldern 65 år, varav de flesta är 
omvårdnadspersonaL Behovet av att rekrytera socialsekreterare samt boendepersonal inom 
integrationsverksamheten är fortsatt stort. Kommunen och socialförvaltningen måste vara en 
attraktiv arbetsgivare. En god arbetsmiljö i kombination med stimulerande arbetsuppgifter och 
en bra löneutveckling samt möjlighet till utbildning och fortbildning är avgörande för framtida 
rekrytering. En individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla anställda. 

Socialförvaltningen vill fortsätta satsa på förbättrad utbildning och möjligheter till att höja 
kompetensen inom vissa områden. Vård- och omsorgscollege är en plattform där vi kan vara 
med att påverka utbildningars utformning. Socialförvaltningen har tagit emot elever på 
Lärlingsutbildningen, via Vuxenutbildningen i Skövde, som förlägger stor del av sin utbildning 
på Haganäsets avdelningar. 

Samhällsutveckling 
Karlsborgs kommun står inför en utmaning när befolkningen blir allt äldre. På Haganäset finns 
möjligheter till bra boende, rehabilitering och en god fysisk arbetsmiljö. Målet är att hitta den 
optimala balansen mellan insatser i ordinärt boende, särskilt boende respektive korttidsinsatser 
utifrån den biståndsbedömning som görs. Behovet av fler demensplatser är stort och en 
eventuell utbyggnad måste ses över. 

En annan utmaning kommunen står inför är det fortsatta integrationsarbetet för de personer 
som kommit hit från andra länder. Integrationsverksamheten i samtliga förvaltningar måste 
intensifieras för att våra nya medborgare ska kunna etablera sig på arbets- och 
bostadsmarknaden. 

Arbetet med e-hälsa fortgår och inom området kommer utvecklingen ske fort. Digitala 
trygghets larm, nartillsyn via webkamera mm är exempel på hur tekniken kan ta steget in i vård 
och omsorg. 

Svårigheter för vissa personer att etablera sig på arbetsmarknaden kvarstår. Dessa personer har 
olika behov och förutsättningar, varför socialtjänsten måste möta dem där de står och vara 
innovativa när det gäller att hitta framgångsrika sätt att arbeta på. 
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Årsredovisning 20 15 
Verksamhetsberättelse 

Förebyggande verksamhet är något som socialtjänsten vill satsa på. Några exempel på 
förebyggande verksamhet är familjecentralen, dagverksamheter, träffpunkter, 
anhörigverksamhet mm där fortsatt utveckling av arbetet sker ständigt. 

Ekonomi 
Förvaltningen jobbar ständigt med effektivisering av verksamheten. Förebyggande verksamhet 
inom individ- och familjeomsorgen kommer vara helt avgörande för placeringskostnaderna 
framöver. Helhetssyn och förebyggande arbete ska genomsyra förvaltningens beslut på alla 
nivåer. För att klara kommande behov, inom framförallt äldreomsorgen, behövs nytänkande 
där en optimal balans mellan hemvård, särskilt boende, dagverksamhet och öppen verksamhet 
måste finnas. Samarbete med kringliggande kommuner och övriga aktörer kan komma bli 
nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop. 

Sid 7 av 8 



Årsredovisning 2015 
Verksamhetsberättelse 

VERKSAM HETSMÅTT 
2015 2014 

Individ och familieomsore Äldreomsor!! 
Ekonomiskt bistånd Särskilt boende 

ink korttid 
Nettokostnad, kr 2617912 2 589 013 Nettokostnad, kr 

Antal personer 91 84 Antal platser 
Nettokostnad/person, kr 28 768 30 822 N ettokostnadlplats, 

kr 
Hemvård 

Institutionsvård, vuxna Nettokostnad, kr 
Nettokostnad, kr 431 738 l 695 850 Vårdtagare/år 
Antal vårddygn 215 580 Nettokostnad/vård-

tagare, kr 
Nettokostnad/vårddygn, kr 2 008 2 924 

Betalningsansvar 
för medicinskt 
fårdiebehandlade 

Institutionsvård, barn och Antal vårddygn, kr 
ungdom 
Nettokostnad, kr 3 428 259 3 027 303 Kostnad/vårddygn, 

kr 
Antal vårddygn 976 721 
Nettokostnad/vårddygn, kr 3 513 4 199 

Avgiftstäckning i 
%av 
nettokostnaden 

Familjehemsvård Hemvård,% 
Nettokostnad, kr l 359 199 839 000 Särskilt boende (ink! 

korttid) 

Antal vårddygn 1500 1650 
Nettokostnad/vårddvgn, kr 906 508 
Ensamkommande Befolkning 
flyktingbarn, Karlsborg Karls bo re 
Nettokostnad, exkl bidrag 25 055 14 662 65 år och äldre 
från MIV, kr 766 216 
Antal mottagna barn 83 28 Varav 65-79 år 
Nettokostnad/barn, kr 301 877 523 651 80 år och äldre 

Verksamheten för 
funktionshindrade 
LASS 
Nettokostnad, kr 3 948 241 4 261 225 
Antal ärenden 16 13 
Nettokostnad/ärende, kr 246 765 327 787 

Sid 8 av 8 

2015 2014 

45 364 693 43 592 010 

87 87 
521 433 501 058 

22 173 587 21 891 786 
289 258 
76 725 84 851 

o 2 

o 7656 

12,47 13,23 
9,59 9,58 

31/12-15 31/12-14 

1966 1942 

1481 1445 
485 497 


