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Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 

Årsberättelse 2012  
 

Styrelsen för år 2012 har följande sammansättning: 
 

Ledamöter: 

Inger Sundström, Örebro  ordförande                   
Allan Almqvist, Malmö         vice ordförande 
Margaretha Alfredsson, Umeå                   
Bo Bäckström, Gävle  
Ted Ell, Stockholm 
Jarmo Nieminen, Höganäs 
Per Johansson, Västerås 
 

Suppleanter: 

Kjell Hedenström, Askersund  
Jan G Nilsson, Kalmar 
Göran Werner, Mölndal                                                              
 
Styrelsen har till sitt förfogande följande funktionärer: 
Per Olsson, sekreterare och kassör                  
Arne Ransgård, medlemssekreterare och redaktör föreningens hemsida  
Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig 
Klas Thorén, kansli- och arkivchef 
Inger Eliasson, kansliföreståndare            
Åke Persson, ansvarig internationella kontakter  
Barbro Larsson, redaktör tidskriften Stadsbyggnad 
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare tidskriften Stadsbyggnad                                                  
 

Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finner du på KT:s hemsida www.skt.se. 

 
 

http://www.skt.se/
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Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden och fattat ett per capsulam beslut: 3 februari i 
Stockholm, 18 april i Stockholm, den 5 juni i Helsingfors, 27 september i Stockholm, 18 november 
(per capsulam beslut) samt den 30 november i Växjö. 
 
Förvaltningsutskottet, FU, har under 2012 hållit 16 protokollförda sammanträden, samtliga 
telefonmöten: 12 januari, 20 januari, 24 februari, 22 mars, 2 april, 4 maj, 20 maj, 16 augusti, 5 
september, 14 september, 5 oktober, 16 oktober, 28 oktober, 13 november, 26 november och 18 
december. 
 
Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida 
www.skt.se. 
 
Utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen, noteras följande särskilt från 
styrelsearbetet under året: 

 Arbetet med föreningens kommunikationsplan läggs vilande  

 Föreningens Arkivplan från 2009 ses över och uppdateras 

 Planering av årskongresser år 2013 och 2014 har fortsatt genom att ett samarbete med mässorna 
i Stockholmsmässan och Svenska Mässan i Göteborg förbereds 

 Föreningens Arbetsordning ses över och bedöms vara aktuell  

 En omfattande förnyelsen av KT:s administration gick in i sin avslutande fas vid verksamhetsårets 
slut. Det betyder nya kanslilokaler, ny resursperson på kansliet och avveckling av några 
funktionärsuppdrag 

 Styrelseseminarium, Strategidagar, genomförs i Växjö den 29-30 november, då representanter 
för föreningens kommittéer deltog. Vid detta tillfälle presenterades också föreningens två nya 
funktionärer, redaktör Stefan Ljung och kommunikatör Christina Andrews 

 Verksamhetsplan för år 2013 förbereds för beslut 
 
 

KT:s hemsida www.skt.se  
 
Antal besök 2012 
 
Jan 
2540 

Febr 
2515 

Mars 
2733 

April 
2453 

Maj 
2410 

Juni 
2407 

Juli 
1935 

Aug 
2319 

Sept 
3156 

Okt 
4325  

Nov 
5258 

Dec 
5245 

 
Statistik för 2012 
Under 2012 redovisas ovan antal besök per månad.  
Totala antalet besök under 2012 är 32 051 st eller en minskning med ca 5 % jämfört med 2011.  
Notera dock en påtaglig ökning av antalet besökare i slutet av året. 

 
Arne Ransgård  
 
 
 

http://www.skt.se/
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Årskongressen och Kommunaltekniska 
Utbildningsdagar 

 
KT 2012 i Helsingfors 
 
KT:s årskongress 2012 – den 110:e i ordningen - hölls i Helsingfors den 6 juni i anslutning till IFME´s 
världskongress. Ett drygt 20-talet medlemmar i föreningen deltog. 
 
Kongressen utsåg Jan Karlsson, Hässleholm till årets kommunaltekniker för hans arbete med  att 
utveckla IT-tekniken för att rationalisera kommunernas ajourhållning av byggnads- och 
adressinformation i det nationella fastighetsregistret.  
 
Till årets kommunaltekniska projekt utsågs Nordens längsta träbro, Skellefteå kommun mellan 
Anderstorp och Älvsbacka med ett spann på 130 meter. Genom Skellefteå kommuns engagemang i 
Nationella träbyggnadsstrategin och Trästad 2012 har träbyggandet tagit ytterligare ett steg framåt.  
 
Årskongressen beslutade med acklamation att utse Arne Ransgård till hedersledamot i föreningen. 
 
Av praktiska skäl kunde vi inte detta år arrangera någon utställning. De traditionella föredragen var 
detta år riktade till de internationella besökarna på världskongressen. Ulf Ranhagen från 
Delegationen för Hållbara Städer höll ett keynote-föredrag om delegationens arbete och framtida 
utvecklingsmöjligheter. Ulf Moback informerade om projektet ”Extremt väder i Göteborg”. I ett 
halvdagspass under rubriken Urban Planing hölls föredrag av M. Willén om Vardagsliv i Örebro, H. 
Mistander om Riskstrategier i planering, A. Ingelström om Den gröna staden och E. Ödling om 
Mobila utvecklingar i Umeå. 
 
Åke Persson 
 

KURS- OCH KONFERENSVERKSAMHETEN 2012 

 
 
Kurs- och konferensverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2012 
omfattat 6 arrangemang. Totalt har kurs- och konferensverksamheten haft 885 deltagare.  
 
Kurs/konferens Datum Ort  Deltagare+Medverkande 

Stadsbyggnadsdagarna  01-02/2 Gävle  96    + 28  = 124 
Gatukontorsdagarna  08-10/5 Luleå  138  + 33  = 171      
Lantmäteridagarna  23-24/5 Göteborg  123  + 29  = 152 
Mexdagarna   06-07/11 Umeå  282  + 23  = 305 
Kommun.Lantmäteridagar 21-22/11 Stockholm    88  + 23  = 111 
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ÅRSKONGRESS 2012       06/6 IFME Helsingfors 22  =   22 
 
SUMMA 2012 12 dagar 6 olika orter  TOTALT   =  885 
 
 
Samtliga kurser/konferenser visar ett mycket positivt resultat för 2012, totalt sett bättre än 2011, 
såväl deltagarmässigt som ekonomiskt. Däremot kvarstår problemet med minskat deltagande och 
underskott vid Årskongressen, som detta år genomfördes i anslutning till IFMEs kongress i 
Helsingfors. Årskongressens utformning kommer därför att omprövas under kommande år.  
Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska 
resultaträkningen i årsredovisningen. 

Utvärderingen av kurserna har under året fått en mer systematiserad utformning som möjliggör 
jämförelser mellan kurser och mellan år. Kurserna har genomgående fått höga betyg -  ca 5 på en 6-
gradig skala - såväl för programinnehåll som praktiskt genomförande. 

Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt 
Lantmäterikommittén haft fasta välkända arrangemang med goda resultat.  

Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och Trafikkommittén har 
tillsammans för femte året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Intresset för 
Stadsbyggnadsdagarna har stadigt ökat, och såväl deltagarantal som ekonomiskt överskott har 
under 2012 kraftigt överskridit tidigare år. 

Några arrangemang har under 2012 skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller 
Gatukontorsdagarna med Luleå kommun och Stadsbyggnadsdagarna med Gävle kommun. Hösten 
2012 genomförde också Trafikkommittén ett andra framgångsrikt samarbete med SKL som 
huvudarrangör om Trafik- och gatudriftsdagarna, som förlades till Stockholm. 

Som sammanfattning av kursverksamheten 2012 kan sägas att de numera fem fasta 
arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att 
varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser 
och seminarier i aktuella ämnen. Målsättningen är att alla medlemmar ska kunna delta i 
konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. Denna målsättning har inte helt uppfyllts 
under 2012. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i 
styrelsen och i alla kommittéerna. Därför arrangerades under våren 2012 en särskild Seminariedag 
för kurs- och 
konferensverksamheten.                                                                                                                                      
          
Borlänge i mars 2013 
Håkan Bergeå 
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Stadsbyggnad 
 
 
Barbro Larson och Agneta Sundberg har varit tidningens redaktör resp. ansvarig utgivare. Insatserna 
från Kommunaltekniska föreningens redaktionsråd har ökat, vilket märks bl a på en breddning av 
innehållet. De flesta av föreningens kommittéer har medverkat med artikelförslag och förmedling 
av artiklar. 
Vi årets utgång bestod redaktionsrådet, förutom ansvarig utgivare och redaktör, av:  
 
Fredrik Nilson Gatukommittén 
Anders Bylund Trafikkommittén 
Marianne Cedervall Mark- och exploateringskommittén 
Anna Lindh-Wikblad Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 
Lotta Lindstam  Chefskommittén 
Lennart Olsson Bygg- och förvaltningskommittén 
Anne Pettersson Stadsbyggnadskommittén 
Tomas Persson Lantmäterikommittén 
 
Under året har tidningen utkommit med 6 nummer. Teman för respektive nummer har varit: 
 
1. Inget tema 
2. Grön Stad, Resextra 
3. Kongress 2012 
4. Avfall och återvinning 
5. Byggprocessen 
6. Den nya staden 
 
Årets stora händelse var kongressen som hölls i Helsingfors i samband med IFME:s världskongress 
4-9 juni. Kongressen var ett samarrangemang med vår finska motsvarighet. Kongressprogrammet 
var omfattande, med studieresor till Stockholm, Helsingfors och Tallinn. Temaartiklarna i nr 3 av 
Stadsbyggnad publicerades även i engelsk översättning av redaktören. 
 
Stadsbyggnad har nu även en egen sida på Facebook med ett sakta växande antal vänner. Vid 
årsskiftet knappt 50.  
 
Under året har 14 externa, arvoderade skribenter och 33 interna, ej arvoderade, medverkat. Det 
betyder en halvering av antalet externa skribenter jämfört med året innan då relationen var 29 
externa och 30 interna. 
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Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till 2 200 ex och når drygt 400 prenumeranter utöver 
föreningens medlemmar. 
 
För den tekniska produktionen av tidningen samt grafisk form och annonsackvisition har Irmér 
Media svarat. Annonsintäkterna för 2012 är 14 % lägre än för 2011.  
 
Tidskriften marknadsförs vid föreningens konferenser med hjälp av en rollup och ett vykort med 
möjlighet att skicka in för prenumeration eller medlemskap i föreningen.  
 
Ytterligare ett vykort togs fram för medverkan i en extern marknadsföringskampanj, med fokus på 
Stadsbyggnadsfrågor. Den var riktad till politiker och tjänstemän i landets samtliga kommuner och 
organiserades av tidskriften Dagens samhälle. Kampanjen genomfördes i slutet av 2012 och 
omfattade även vissa flyglinjer och tågsträckor. Totalt distribuerades 33 000 vykort. Tyvärr har 
antalet prenumeranter inte ökat i motsvarande grad. Vid årsskiftet hade 6 nya prenumeranter 
tillkommit genom denna kampanj.  
 
I slutet av 2012 rekryterades en ny redaktör, Stefan Ljung, med anledning av att Barbro Larsson 
avsagt sig fortsatt uppdrag efter nr 6.  
 
Barbro Larson  Agneta Sundberg 
Redaktör   Ordförande i Redaktionsråd  
   Ansvarig utgivare 

 
Internationellt samarbete 
 
NKS – Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté 
 
De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, 
Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén har två möten per år, 
oftast i samband med en av föreningarnas årskongress. Föreningarna leder 
kommitténs arbete i turordning om två år. Under åren 2012 och 2013 är den norska 
föreningen, NKF, ansvarig för kommitténs arbete.  
 
Medlemsföreningarna är följande:  

- NKF Norge (2000 medlemmar) 
- SATS Island (80 medlemmar) 
- KTC Danmark (350 medlemmar) 
- FAME Finland (960 medlemmar) 
- EAME Estland (110 medlemmar)  
- SKT(KT) Sverige (1700 medlemmar) 

Reglerna för medlemskap varierar mellan länderna, någon förening har bara 
kommuner som medlemmar, en annan bara chefer.  
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NKS-mötena 2012 hölls den 5 juni i Helsingfors, Finland och respektive den 4 
september i Trondheim, Norge. KT var representerat på båda. Vid mötena presenteras 
aktuella projekt eller händelser inom kommunaltekniken i de deltagande länderna. 
Jämförelser görs också kring arbetsformer och ekonomiska förutsättningar i 
föreningarna. Många länder satsar stort på infrastrukturutbyggnad. KTC har en gång 
om året ett fruktbart möte med riksdagspolitiker kring kommunaltekniska 
utvecklingsfrågor. Vid mötet i Helsingfors fortsatte diskussionerna kring gemensam 
planerarkompetens och planerarresurser för flera kommuner, initierat av Norge med 
tanke på mindre glesbefolkade kommuner. Vid mötet i Trondheim inrättades en 
särskild arbetsgrupp, med initiativtagaren Hallgeir Strifeldt, Alta kommun, Norge, som 
sammankallande. Tanken är att gruppen ska sammanställa ländernas olika 
konstruktioner och erfarenheter kring kommunsamverkan och utveckla former för ett 
utvidgat samarbete. KT har utsett Kjell Hedenström från KT:s styrelse att medverka i 
gruppen. Vid mötet i Trondheim informerade FAME om projektet KETHO där 16 
kommuner tillammans med FAME beslutar om stöd för utvecklingsprojekt inom 
kommunal teknik. Två möten med NKS planeras även under 2013, 3 juni i Stockholm, 
Sverige och ett möte under hösten, plats ej beslutad.  
 
Protokoll och annat material från NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under 
fliken Länkar. 
 

 
IFME – International Federation of Municipal Engineering 
 
KT är sedan många år medlem i IFME. IFME leds av General Board of Directors, GBoD), 
där de f n 17 medlemsländernas utsedda delegater möts. Normalt håller GBoD två 
möten per år. Under 2012 hölls möten, dels den 3 juni i Helsingfors, Finland, dels den 
21 november i Pauanui, Nya Zealand, med representation från KT vid båda mötena. 
Mötet i Helsingfors sammanföll med IFME´ s världskongress. GBoD-mötena 2013 är 
förlagda till Charlotte, USA den 6 april och till Reykjavik, Island den 7 november.  
IFME:s president/ordförande 2012–2015 är Ross Vincent, från INGENIUM, den 
kommunaltekniska föreningen i Nya Zealand. Generalsekreterare är Neil Buchan, 
Scotland, och Piet Paantjens, Holland, är kassör. Presidenten för IFME väljs på tre år 
och representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande 
världskongress. Den äger rum 7 – 11 juni 2015 i Rotorua på Nya Zealand, se hemsidan 
www.ifme2015.com . 
 
Från IFME-mötet i Helsingfors noterades särskilt att en ny grupp bildas inom IFME 
kring infrastrukturfrågor: Global Network of Asset Management Society (gNAMS). 
Arbetsgruppen, som leds av Chris Champion, Australien, hade sitt första möte i 
Auckland den 19 november. 
 
Vid IFME´s årkongress 2012 i Helsingfors med temat ”Plan, design, construct and 
maintain for a better future” bidrog KT aktivt. Ulf Ranhagen från Delegationen för 
Hållbara Städer höll ett keynote-föredrag om delegationens arbete och framtida 
utvecklingsmöjligheter. Ulf Moback informerade om projektet ”Extremt väder i 
Göteborg”. I ett halvdagspass under rubriken Urban Planing hölls föredrag av M. 

http://www.ifme2015.com/
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Willén om Vardagsliv i Örebro, H. Mistander om Riskstrategier i planering, A. 
Ingelström om Den gröna staden och E. Ödling om Mobila utvecklingar i Umeå. 
Arbetet i Umeå erhöll för övrigt KT´s pris ”Årets kommunaltekniska projekt” 2011. 
Världskongressen avslutades med en studieresa till Stockholm, där kommunen 
presenterade projekten Norra Djurgårdsstaden, Norra Länken, Hagastaden och 
Strömparterren. Besöket avslutades med en minnesvärd lunch på Operaterrassen. 
Studieresan till Stockholm uppskattades med höga betyg i kongressutvärderingen. 
 
Från novembermötet i Pauanui noterades att fokus skall ställas på ett utökat 
medlemsländer i IFME och hur medlemsföreningarna kan verka för ökat medlemskap 
bland de unga teknikerna i kommunerna. 
 
Protokoll och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken Länkar. 
 
Båstad i januari 2013 
Åke Persson  
 

Fackkommittéer 

 
Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer: 
 
Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar 
samhällsbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, 
Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. 
 
Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna 
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Bygg- och Förvaltningskommittéen 

Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2012 
 

Ledamot  Kommun  Period Ansvar 

Lennart Olsson Sundsvall 2006-2011 Ordförande 
Jarmo Nieminen Höganäs 2006-2011 Vice ordförande 
Rolf van Dalen Göteborg 2006-2011 Ledamot 
Susanne Bovallius Sollentuna 2010-2015 Ledamot 
Frank Kärrå  Göteborg 2011-2016 Ledamot 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Rolf van Dalen kommer att lämna kommittén vid årsskiftet. Bo Bäckström kommer att ingå i 
kommittén från och med årsskiftet. 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har haft fyra protokollförda sammanträden: 12 mars per telefon, 9 maj per telefon, 24 
september per telefon och i Göteborg den 9 november. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
Inga kurser eller konferenser i övrigt har genomförts under året, detta främst beroende på att 
föreningens årskongress genomfördes integrerad i IFME:s årskongress i 
Helsingfors/Tallin/Stockholm och att kommittéprogram ej anordnades. 

Utveckling 

Kommittén har via ordföranden och en ledamot sammanträffat med SKL:s handläggare inom bygg- 
och fastighetsförvaltning med målet, att om möjligt, gemensamt genomföra branschdagar inom 
kommunal fastighetsförvaltning. Något konkret resultat uppnåddes inte under året utan 
diskussionerna fortsätter under 2013. Kommittén deltog i SKL:s arrangemang för 2012 i Borås. 

Artiklar i Stadsbyggnad 
Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar 
inom kommitténs område har initierats. 
 
Besvarade remisser 
Inga remissvar har avgivits.  
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering 
Marknadsföring av föreningen har skett i samband med ledamöternas deltagande i 
branschsammankomster. Ingen särskild riktad aktivitet i övrigt har genomförts. 
 
Aktiviteter för omvärldsbevakning 
Ledamöterna följer utvecklingen i branschen och har detta som en särskild punkt på dagordningen 
vid kommittémötena. Inga specifika aktiviteter i övrigt har genomförts. 
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Genomförda studieresor 
Kommittén har besökt Borås och Göteborg och studerat nyanläggning av sim och idrottsarenor 
samt förskola byggd enligt principen ”plusenergibyggnad”. 
 
Insatser för KT:s hemsida 
Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts. 
 
Mentorverksamhet och övrigt 
Ingen mentorverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera. 
 
 
Sundsvall januari 2013 
Lennart Olsson, ordförande 
 

 
 

Chefskommittén 
 
Kommitténs ledamöter under 2012 
 
Lotta Lindstam, Västerås stad, ordförande  
Alla Bäck, Stockholms stad, sekreterare  
Erling Alm, Ystad och Miljödomstolen i Växjö 
Sten-Åke Bylund, Uppsala universitet 
Marianne Christiansen, Hallsbergs kommun 
Bengt Andrén, Uppsala kommun 
Lars Hågbrandt, Katrineholms kommun 
Göran Persson, Karlshamns kommun  
Inger Sundström, Sundström Konsult AB, Örebro 
Martin Willén, Örebro kommun  
samt adjungerad Ann–Sofie Eriksson, SKL Stockholm 
 
Kontaktuppgifter till kommitténs ledamöter finns på KT:s hemsida www.skt.se.  
 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året  
Bengt Andrén, direktör för kontoret för samhällsutveckling i Uppsala kommun, Marianne Christiansen, 
förvaltningschef för teknik- och planförvaltningen i Hallsbergs kommun  och Martin Willén, bitr 
förvaltningschef på stadsbyggnad i Örebro kommun, är nytillträdda ledamöter i kommittén under 
2012. Annika Loberg och Bo Bäckström avgick ur kommittén under 2012. 
 
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden  
Kommittén har under året hållit 4 protokollförda sammanträden under året, den 28 maj, den 26 september, 
den 19 oktober och den 6 december, samtliga i Stockholm. Till detta kommer några telefonmöten, utan 
anteckningar. 
 

 
 

http://www.skt.se/
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Genomförda kurser och konferenser  
Kommittén har under året fortsatt sitt arbete med att skapa en årlig konferens, Ledarskapsdagar (tidigare 
benämnd Chefsdagar). Det finns ett stort utbud av chefs- och ledarskapsutbildningar, kommittén vill inrikta 
sin konferens främst till samhällsbyggnadssektorn. Ett pilotseminarium har planerats till första delen av 
2013, för att i en utvald krets utröna, vilka behov som finns och vad som saknas i det utbud, som redan finns. 
Kommittén var representerad på föreningens kursseminarium den 17 april.  

 

Artiklar i Stadsbyggnad  
Ordförande och sekreterare är kommitténs representanter till tidningen Stadsbyggnad. Någon av de två eller 

annan utsedd i kommittén, har deltagit i redaktionsrådets möten. Kommittéordföranden har anmält en 
artikel om mentorskap till nr1/2013. 
  
Besvarade remisser resp Aktiviteter för medlemsrekrytering  
Inga aktiviteter under året. Medlemsrekryteringen har begränsats sig till de personliga kontakter 
kommittéledamöterna har tagit. 
 
Aktiviteter för omvärldsbevakning  
I arbetet med ledarskapsdagar ingår omvärldsbevakning, något som diskuteras kontinuerligt vid 
kommitténs möten.  
 
Mentorsverksamhet  
Information om föreningens mentorspool finns på KT:s hemsida, med tre tillgängliga mentorer. Inga 
adepter har anmält intresse, som kommit till kommitténs kännedom, att få kontakt med en mentor. 
 
Studieresor  
Kommittén har inte genomfört någon egen studieresa under året. Bland kommitténs uppdrag finns 
också att utreda intresset för studieresor av hög kvalitet. Inget har konkretiserats under året.   
 
Insatser för KT:s hemsida  
Kommitténs anteckningar läggs ut på föreningens hemsida. 
 
Övrigt  
Inget att rapportera.  
 
Västerås i januari 2013 
Lotta Lindstam och Alla Bäck 
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Gatukommittén  
 
Kommitténs ledamöter under 2012 
 
Ledamot, Kommun, Ansvar  
Hans Andersson, Skellefteå, ordförande  
Tommy Karlqvist, Köping, vice ordförande  
Ingrid Persson, Malmö, sekreterare  
Sofi Almqvist, Jönköping, ansv. mot Stadsbyggnad  
Håkan Bergeå, Borlänge, utbildningsansvarig  
Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida  
Ted Ell, Stockholm  
Göran Gabrielsson, Luleå  
Anna Möller, Skövde  
Fredrik Nilson, Motala  
Mohammed Rashid, Huddinge  
Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot 
Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot  
Lennart Kallander, Trafikverket, adj. Ledamot 
  
Förändringar i kommitténs sammansättning under året  
Under året har Mohammed Rashid, Huddinge, Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. 
ledamot och Lennart Kallander, Trafikverket, adj. ledamot lämnat kommittén. 
Ny adjungerade ledamöter är Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting. 
  
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden  
Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Stockholm den 21 mars, Skövde den 
28 maj, Stockholm den 10 oktober samt telefonmöte den 6 december. 
 
Genomförda kurser och konferenser  
2012 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2012) genomfördes den 8-10 maj med 
Luleå som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev 
uppskattat av de drygt 170 deltagarna.  
Syftet med Gatukontorsdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp kommunaltekniska lösningar, 
arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker.  
Under Gatukontorsdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande föredrag under olika 
teman som Drift & underhåll, Samhällsomvandling i Malmfälten, Nytänkande kring cykling, 
Vinterparker, Dagvatten, Arbetsmiljöfrågor, Konstbyggnader och nya vägar för kommunikation. 
I samband med konferensen delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarkommun 2012 som 
blev Lund & Malmö.  
Gatukommittén har också under året planerat 2013 års Gatukontorsdagar, - forum för stadsmiljö, 
tillsammans med kolleger i Skövde. 
  
Artiklar i Stadsbyggnad  
Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Sofi Almqvist.  
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Förnyelse i anläggningsbranschen  
Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse i Anläggningsbranschens (FIA) 
arbete för att få fler kommuner engagerade att verka för att få mer anläggning för pengarna. 
  
Aktiviteter för medlemsrekrytering  
Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatukontorsdagarna.  
 
Aktiviteter för omvärldsbevakning  
Kommitténs adjungerade ledamöter Patrik Wirsenius & Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & 
Landsting har förmedlat rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som 
underlag för utbildningsinsatser. 
  
Studieresor  
En berikande och inspirerande studieresa till Barcelona har genomförts under året. Se särskild 
reseberättelse som finns på KT:s hemsida. 
 
KT:s hemsida  
Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till 
föreningens webbredaktör.  
 
Övrigt  
Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som 
Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor kunnat 
ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor 
tacksamhet. 
  
Skellefteå, februari 2013 
Hans Andersson  
Ordförande i Gatukommittén 

 
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 
 
Ledamöter under 2012 
 
Under året har kommittén bestått av Royne Söderström, Kompetensspridning i Umeå AB, , Agneta 
Sundberg, Blekinge tekniska högskola, Göran Lundberg, Sweco, Kerstin Blom - Bokliden, SKL, Helena 
Olsson, Vectura, Anna Lindh-Wikbladh Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun, Hans 
Folkeson, Vellinge kommun och Elisabeth Jonsson, Gävle kommun och Mats Dryselius, Nyköpings 
kommun. 
 
Under året rekryterades Mats Dryselius till kommittén. Elisabeth Jonsson avgick i december och 
Gunnar Persson i mars. 
 
Möten under året 
Under 2012 hölls 5 telefonmöten för kommittén och en rad telefonmöten för planering av 
stadsbyggnadsdagarna. Vid stadsbyggnadsdagarna i februari hölls också ett möte för de deltagare 
som deltog på konferensen. 
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Seminarier 
I februari genomfördes Stadsbyggnadsdagarna under 2 dagar i Gävle med ca 100 deltagare. 
Stadsbyggnadsdagarna arrangeras tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och 
Trafikkommittén.  
 
Artiklar i Stadsbyggnad  
Under året har kommittén medverkat i en rad artiklar i Stadsbyggnad. Bland annat har en 
artikelserie med erfarenheter utifrån studieresan till Holland och Tyskland skrivits av vår kommitté 
tillsammans med trafik- och stadsbyggnadskommittén.  
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering 
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet 
koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser. 
 
Besvarade remisser 
Ingen aktivitet under året. 
 
2013-02-05 
Royne Söderström 
Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad 
 
 
 

 

Lantmäterikommittéen 

Kommitténs ledamöter under 2012 

Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges kommuner och 
landsting. 
 

Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang 

Jan G Nilsson  Kalmar 2006-2013 Ordf.  KT 
Martina Z Olsson   Lund  2008-2012  V. ordf. Sthlm 
Göran Carlsson   Uddevalla  2008-2012   Gbg 
Annika Karlsson                    Bengtsfors    2009-2013                                        Gbg 
Johan Tibell  Göteborg   2010-2013               Gbg 
Liselott Skoug Malmö   2010-2014               Gbg, samk. Gbg 
Åsa Kallin  Örnsköldsvik   2011-2015    Sekreterare             Sthlm, samk. Sthlm 
Tomas Persson Västerås   2011-2015    Stadsbyggnad         Gbg  
Ulf Lademyr  Avesta        2012-2016      Hemsidan                Sthlm 
Fredrik Ekefjärd Skellefteå         2012-2016                Sthlm 
Yvonne Mickels Sandviken        2012-2016                                        Sthlm 
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Marianne Leckström, Sveriges kommuner och landsting är adj. ledamot. 

Valberedning 

Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till 
Kommittén.  

Allan Almqvist Malmö 2011-2015  sammankallande 
Lars Malmstål Järfälla 2011-2015 

Göran Norberg  Örnsköldsvik 2011-2015 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2012 valdes Jan Eriksson, 
Stockholm, Helena Trönell, Göteborg och Mattias Berggrund, Umeå in i kommittén fr.o.m. 2013. 
Martina Z Olsson och Göran Carlsson lämnar kommittén vid årsskiftet. 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett möte i Göteborg i anslutning 
till Lantmäteridagarna  och ett möte i Stockholm i anslutning till Kommunala Lantmäteridagarna. 
Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort 
antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets 
konferensprogram och övriga verksamhet. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
Kommittén arrangerade Lantmäteridagar i Göteborg den 23 - 24 maj samt Kommunala 
lantmäteridagar i Stockholm den 21 - 22 november. Glädjande nog kunde vi konstatera att det var 
rekord i antalet deltagare på såväl Göteborgsdagarna som Stockholmsdagarna.  

Besvarade remisser 

Inga remissvar har avgetts under året.  

Aktiviteter för medlemsrekrytering 

Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet 
koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. 

Aktiviteter för omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie 
kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika 
utbildningsaktiviteter. 

Genomförd studieresa 

Kommittén besökte lantmäteriet i Belgrad, Serbien. Deltagare var Åsa Kallin, Fredrik Ekefjärd, 
Tomas Persson, Ulf Lademyr och Jan G Nilsson. Det var intensiva och intressanta dagar. Reserapport 
har publicerats i Stadsbyggnad nr 6. 
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Artiklar i Stadsbyggnad 

Vi har haft tre artiklar publicerade under året i tidningen vilket får anses var ett bra resultat. Annika 
Karlsson skrev en artikel om kommunens arbete med det s.k. EKA området. En artikel handlade om 
geodatasamverkan och så den redan tidigare nämnda reseberättelsen. 

Insatser för KT:s hemsida 

Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och 
ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. 

Övrigt 

Liselott Skough och Jan G Nilsson deltog i Kommunal-Tekniska föreningens temadag om 
utbildningsfrågor. 
 
Kalmar i januari 2013 
Jan G Nilsson 

 

Mark- och exploateringskommittén   
 
Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2012 
 
Under året har kommittén bestått av Marianne Cedervall, Norrköping, Katarina Bröms, Jönköping, 
Irene Bellman, egen, Lars Carlsson, Kristianstad, Tommy Andersson, Halmstad, Thord Tärnbrant, 
Karlstad, Stefan Sköldén, Norrköping, Staffan Sjöström, Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin 
Sterte, Helsingborg, Kerstin Enaeus, Västerås, Janette Beck, Uddevalla, Patrik Larsen, Skellefteå och 
Ulf Crichton, Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har varit adjungerad ledamot.  
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
 
Janette Beck, Uddevalla och Patrik Larsen, Skellefteå är nya i kommittén. 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
 
Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 10 februari. I samband med mötet gjordes ett 
studiebesök i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.  
 
Den 22 maj sammanträdde kommittén i Helsingborg 
 
Kommittémöte hölls i samband med MEX-dagarna i Umeå den 5 november. Därutöver har 7 
telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Staffan, Thord och Irene har genomfört ett 
flertal möten och telemöten inför planeringen av MEX-dagarna. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
 
Ulf deltog i IFME och KT:s styrelsemöte i Helsingfors den 5-8 juni 
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Årets MEX-dagar hölls i Umeå den 6-7 november med rekordstort deltagande på 306 personer. 
Under dagarna hölls föredrag under teman som Kirunas stadsomvandling, Plan- och 
exploateringsprocessen – genomförande i praktiken, Hållbart stadsbyggande, Statsstödsreglerna 
och två statliga utredningar presenterades.  
 
Artiklar i Stadsbyggnad  
 
Kommittén skrev om studieresan till Manchester år 2011. Artikeln var införd 2012 i Stadsbyggnad. 
 
Besvarade remisser 
 
Kommittén har inte formellt besvarat några remisser under året. Flera av kommittéledamöterna 
har dock varit aktiva under året. Kontakter har tagits och möten med utredare har hållits vid ett 
flertal tillfällen. Synpunkter på utkast till utredningar har skickats per mail. Kommittén har även 
lämnat synpunkter via SKL. Möten har hållits bl.a. med utredarna för Dir. 2011:100 Översyn av vissa 
byggfrågor och Dir. 2011:104 Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan. 
Verktyget Projektspace har på SKL:s initiativ använts för att skicka ut material och samla ihop 
synpunkter. 
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering  
 
Ingen organiserad aktivitet har genomförts men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen som ges att 
inspirera till medlemskap i föreningen.  
 
Aktiviteter för omvärldsbevakning  
 
Under året har en lista tagits fram som innehåller alla de pågående statliga utredningarna som 
berör våra verksamhetsområden. Listan har hjälpt oss att bevaka pågående utredningar.  
 
Mentorsverksamhet 
 
Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén inom ramen för KT:s verksamhet. Några 
av kommittémedlemmarna har dock fungerat som, och fungerar f n som, mentor för student eller 
yngre förmåga. 
 
Studieresor 
 
Ingen studieresa utanför landet har genomförts under året. Kommittén besökte dock Helsingborg 
den 22 maj och fick ta del av arbetet med H+ området och projektet Drottninghög.  
 
KT:s hemsida 
 
Föredragen från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan. På hemsidan finns också alla protokoll från 
kommitténs möten under året. 
Övrigt 
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Vid KT:s strategidagar 29-30 november i Växjö deltog ordförande.  
Irene Bellman har under året haft ett uppdrag som PBL-samordnare. Uppdraget avslutades under 
året.  
 
En facebook-grupp startades under året. Vid årets slut hade gruppen 105 medlemmar. Syftet med 
gruppen är att nätverka och utbyta erfarenheter. 
Markprislistan uppdaterades under året och den ligger nu på KT:s hemsida och på facebook 
 
 
Ulf Crichton 
Ordförande 

 
 
Stadsbyggnadskommittén  
 
Kommitténs ledamöter  
Stadsbyggnadskommittén har 6 ledamöter. 
 

Ledamot  Kommun  Period  Ansvar  

Anne Pettersson Örebro 2008-  Ordförande 
Ulrika Jansson  Arboga 2010-  Vice Ordförande 
Benny Hunemark  Nässjö  2001-   
Agneta Niklason Ljusdal 2012- Sekreterare 
Margaretha Åslund  Falun  2000-    
Andreas Lidholm  Lerum  2009-   

 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
 
Hans Linderstad som länge varit ordförande (med mera) i Stadsbyggnadskommittén, har avsagt sig alla 
uppdrag med omedelbar verkan.  Vid ett möte i Göteborg i juni överlämnade han uppdraget, och övriga 
deltagare beslutade då att ge kommittén en fortsatt chans. SKT:s styrelse har hösten 2012 utsett Anne 
Pettersson till ny ordförande. Ny medlem är Agneta Niklason, Ljusdal. Gunnar Persson, Göteborg har 
deltagit tidigare, men innan årets slut avsade han sig vidare medverkan. Andreas Lidholm är 
föräldraledig.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting har valt att inte utse någon adjungerad ledamot i denna kommitté.  
Flera insatser har gjorts för att försöka värva ytterligare kommittéledamöter, tyvärr utan önskat 
resultat. Vi ser ett behov av att vara fler för att kunna dela på bördorna och vill vara minst 8 ordinarie 
ledamöter och upp till 12 personer med adjungerade. Inför 2013 har vi beslutat att ta upp 
samarbetsdiskussioner med kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad. 
 
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden  
 
Kommittén har haft två ordinarie möten; 4 juni i Göteborg och 31 augusti i Örebro 
Planerat möte i november blev inställt p.g.a. sjukdom. 
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Utöver detta har vi haft regelbunden kontakt via e-post. 
 
Genomförda kurser och konferenser  
Med temat Framtidens stad hölls Stadsbyggnadsdagarna i Gävle 1-2 februari 2012.  
Dagarna planeras och organiseras tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling, Trafikkommittén 
och SKL.  
 
Artiklar i Stadsbyggnad  
Uppdraget som representant i redaktionsrådet är vakant. Ordföranden medverkar tills en ny 
representant har hittats. 
 
Besvarade remisser  

Kontakt har skett med referensgruppen och ansvariga på Socialdepartementet i Kommittén Ny PBL 
– på rätt sätt. 
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering  
I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra aktiviteter utan att vara 
medlemmar. Utöver detta har kommittén kontaktat kollegor i andra städer för att få dem att bli 
medlemmar i såväl föreningen som kommittén. 
 
Aktiviteter för omvärldsbevakning  
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie 
kommunala uppdragen. Vid en av våra kommittéträffar har vi haft omvärldsbevakning och trendspaning 
på dagordningen och delat med oss av goda exempel på nyhetsbrev mm som finns på Internet.  
 
Mentorsverksamhet  
Inget att rapportera. 
Genomförda studieresor  
Inget att rapportera. 
 
Insatser för KT:s hemsida  
Kommittén har bearbetat verksamhetsbeskrivningen och publicerat den som introduktion till 
kommittén på föreningens hemsida.  
 
Örebro i februari 
Anne Pettersson 

    

Trafikkommittén 
 
Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2012: 
  
Anders Bylund, ordf. Luleå 
Ann Storvall  Luleå 
Anna Kero  Örebro 
Dharmesh Shah Göteborg 
Helena Werre Gävle 
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Henrik Söderström Stockholm 
Kristina Hörnqvist Västervik 
Magnus Ribbing Kungsör 
Maria Brodde Makri Malmö 
Elin Sandberg Trafikverket 
Hanna Lamberg SKL (föräldraledig) 
Christine Sisell SKL 
Patrik Wirsenius SKL 
 

Förändringar under året i kommittén 

Hanna Lamberg har varit barnledig under året och ersattes av Christine Sisell. SKL har också valt att 
ha Patrik Wirsenius som adjungerad till kommittén. Kommittén ser positivt på att SKL engagerar sig 
i verksamheten. 

Kommittésammanträden under året 

Kommittén har haft två möten under året. Ett i Luleå och ett i Göteborg. I samband med dessa 
besöktes några kommunaltekniska projekt i respektive kommun. Därtill kommer några 
telefonmöten. 

Kurser och konferenser under 2012 

I februari arrangerades Stadsbyggnadsdagarna i Stockholm tillsammans med 
Stadsbyggnadskommittén och Kommittén för hållbart samhällsbyggande. Kommittén samverkade 
med SKL i planeringen inför Trafik- och gatudriftdagar i Stockholm i oktober. Kommittén höll också i 
några seminarieblock under konferensen. 

Artiklar i Stadsbyggnad 

Trafikkommittén har initierat ett flertal artiklar under året. 

Besvarade remisser 

Kommittén har inte besvarat någon remiss gemensamt. 

Medlemsrekrytning 

Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt från hela kommittén när tillfälles ges att berätta om 
föreningen och dess syfte samt marknadsföra de konferenser som är aktuella. 

Mentorverksamhet 

Ingen aktiv mentorverksamhet har genomförts under året. 
 
Anders Bylund 
Ordförande 

 
Medlemmarna 

 
Antal medlemmar 2013-01-01: 1742 st, därav kvinnor: 654 st (38 %) och män: 1088 st (62 %) 
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Under 2012 har: 128 medlemmar lämnat föreningen och 196 medlemmar har tillkommit. 
Nettoökning: 68 medlemmar 
 
 
 

Resultatredovisning 
    

Verksamhetsåret 2012 
    

2012-01-01 - 2012-12-31 
   

        

        

        
Föreningsverksamhet 

     

        

   
Intäkt Kostnad 

 
Resultat 

 

        Administration 
      

        01   Medlemsavgifter 411 500 -11 446 
 

400 054 
 

        
05   Centraladministration 

 
-486 155 

 

-486 
155 

 02   Styrelse & FU 
  

-69 671 
 

-69 671 
 

        10   Strategidagar 2012 
 

-43 502 
 

-43 502 
 

        
20   IFME 

  
3 714 -220 284 

 

-216 
570 

 21   Nord. Samarb. Kom. 
 

-29 509 
 

-29 509 
 

        

        Kongresser 
      

        32   KTU 2012 
  

-19 577 
 

-19 577 
 

        

        

   
    

 
  

 Föreningsverksamhet 
  

  
 

  

Resultat   415 214 -880 144   
-464 
930   
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Näringsverksamhet 

     

        

   
Intäkt  Kostnad 

 
Resultat 

 

        40   Näringsverksamhet 273 186 
  

273 186 
 

       
273 186 

        Kommittéverksamhet 
     11   Bygg- och Förvaltningskommittén 10 000 -18 655 

 
-8 655 

 13   Gatukommittén 
  

-60 662 
 

-60 662 
 15   Lantmäterikommittén 

 
-48 902 

 
-48 902 

 16   MEX-kommittén 
 

-19 580 
 

-19 580 
 18   Trafikkommittén 67 796 

  
67 796 -70 003 

        Stadsbyggnad 2011 
     55   STB 2011 , nr 5 -7 500 

  
-7 500 

 56   STB 2011 , nr 6 61 800 -72 286 
 

-10 486 -17 986 

        Stadsbyggnad 2012 
     50   STB 2012, adm o pren 70 937 -116 615 

 
-45 678 

 61   STB 2012 , nr 1 74 990 -137 627 
 

-62 637 
 62   STB 2012 , nr 2 132 542 -159 269 

 
-26 727 

 63   STB 2012 , nr 3 96 167 -186 994 
 

-90 827 
 64   STB 2012 , nr 4 79 637 -143 044 

 
-63 407 

 65   STB 2012 , nr 5 97 085 -153 821 
 

-56 736 
 66   STB 2012 , nr 6 

 
-76 862 

 
-76 862 

 60   STB Hemsida 2012 
 

-27 132 
 

-27 132 
 67   Friexkampanj 

    
0 -450 006 

        Kursverksamhet 2011 
     70   Kursadministration  
 

-25 000 
 

-25 000 
 71   Stadsbyggnadsdagar 2011 

 
-15 000 

 
-15 000 

 74   MEX-dagar 2011 
  

-2 484 
 

-2 484 -42 484 

        Kursverksamhet 2012 
     81   Stadsbyggnadsdagar 2012 408 800 -205 292 

 
203 508 

 82   Lantmäteridagar (våren) 2012 478 000 -276 304 
 

201 696 
 83   Gatukontorsdagar 2012 630 400 -454 306 

 
176 094 

 84   MEX-dagar 2012 
 

1 086 000 -639 440 
 

446 560 
 85   Komm. 

Lantmäteridagar(hösten)2012 355 600 -253 042 
 

102 558 1 130 416 

        88   KT Hemsida 
  

-64 000 
 

-64 000 
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89   Matrikel 
  

0 
 

0 -64 000 

      
  

 Näringsverksamhet       
 

  

Resultat   3 915 440 
-3 156 

318   759 122   

        

        
Kapitalförvaltning 

     

        90 
       91   Aktieutdeln & 

förvaltningskostnader 229 808 0 
 

229 808 
 92   Räntor 

 
47 020 -207 

 
46 813 276 621 

        

        

        

        

      
  

 Kapitalförvaltning       
 

  

Resultat   276 828 -207   276 621   

        

        Avskrivningar 
      93   Avskrivningar Avsättning periodiseringsfond -69 064 

 
-69 064 -69 064 

        

        Skatter 
      

        Årets skatt 
    

-54 503 
 Gamla skatter 

    
0 

 

        Summa         -54 503   
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Resultat 2012 
     

        
Efter avskrivningar och skatt 

   

        
Föreningsverksamhet 415 214 -880 144 

 

-464 
930 

 
Näringsverksamhet 3 915 440 

-3 156 
318 

 
759 122 

 Kapitalförvaltning 276 828 -207 
 

276 621 
 Avskrivningar 

  
-69 064 

 
-69 064 

 Skatt 
   

-54 503 
 

-54 503 
                 

        

        
Summa   4 607 482 

-4 160 
236   447 245   

         
 
 
 

Årsredovisning 2012 
   

       Balansräkning per den 31 december 2012 
  

       

       Tillgångar 
     

       Omsättningstillgångar 
    

 
Likvida medel 

 
        2 691 875 kr  

  

 
Skattekonto 

 
               5 794 kr  

  

 
Skattefordran 

 
                    -   kr  

  

 
Interimsfordringar 

 
           687 223 kr  

 
        3 384 892 kr  

       Anläggningstillgångar 
    

 
Aktier 

  
        2 936 477 kr  

 
2 936 477 kr 

       

       

       Summa omsättnings- och anläggningstillgångar 
 

       6 321 369 kr  
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Skulder och eget kapital 
   

       Kortfristiga skulder 
     

 
Leverantörsskulder 

 
-        5 961,00 kr  

  

 
Skatteskuld 

 
-      78 563,00 kr  

  

 
Redovisningskonto för moms -    141 193,00 kr  

  

 
Övriga intirimsskulder 

 
-           15 000 kr  

 
-         240 717 kr  

       Eget kapital 
     

 
Från 2011 

    
-      5 564 343 kr  

       Obeskattade reserver 
    

 
Periodiseringsfond Tax-13 

  
-           69 064 kr  

       Årets resultat 
    

-         447 245 kr  

       Summa skulder och eget kapital 
  

-      6 321 369 kr  
 
 
 
    
 
 
    

 

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 
Org. Nr 802001-8001 

      

  

Årsredovisning 2012 
  

        
Värdepappersförteckning per 2012-12-31   

        Föreningens värdepappersportfölj bestod vid årsskiftet 2012-12-31 av följande: 

        Verkstadsindustrin 
      

   
Antal 

 
Kurs 

 
Värde 

ABB 
  

2 236,00 
 

134,10 
 

299 847,60 

ERICSSON, Serie B 
 

14 763,00 
 

65,10 
 

961 071,30 

SCANIA AB, Serie A 
 

976,00 
 

132,50 
 

129 320,00 

SKF AB, Serie B 
 

1 200,00 
 

163,20 
 

195 840,00 

VOLVO AB, Seria A 
 

7 325,00 
 

89,40 
 

654 855,00 

VOLVO AB, Seria B 
 

11 650,00 
 

88,80 
 

1 034 520,00 

        Kemi och Läkemedel 
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        ASTRAZENECA PLC 
 

1 116,00 
 

306,40 
 

341 942,40 

        Handelsföretag 
      

        Hennes & MAURITZ AB, 
Serie B 5 000,00 

 
224,50 

 
1 122 500,00 

        Tjänsteföretag 
      

        TELE2 AB, Serie B 
 

900,00 
 

117,10 
 

105 390,00 

TELIASONERA AB 
 

965,00 
 

44,06 
 

42 517,90 

        Fastighet & Bygg 
      

        SKANSKA AB , Serie B 800,00 
 

106,20 
 

84 960,00 

        Bank, Finans & Försäkring 
     

        SEB, Serie A 
 

14 282,00 
 

55,25 
 

789 080,50 

SEB, Serie C 
 

153,00 
 

53,40 
 

8 170,20 
Nordea International Fund Sekura 
A 1 809,64 

 
282,96 

 
512 062,35 

Nordea International Fund 
Likv.invest A 6 671,63 

 
153,17 

 
1 021 860,25 

        

       
7 303 937,50 

        Föreningens värdepappersportfölj, som är deponerad hos NORDEA BANK AB var 

31 december 2012 värd 7 303 937,50 kronor 
   

        

        Göteborg i mars 2013 
     

        

        Per Olsson 
      Kassaförvaltare 
      

        

        

        

        

         


